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Registro de preços nº 002/2019 
 

A/C Sr. Pregoeiro Marcio Antonio Ferreira Nery 
Ref.: Solicitação de Esclarecimento. 

 
A Brasfarma Comércio de Medicamentos Ltda inscrita no CNPJ nº 00.799.666/0001-51 solicita esclarecimento a cerca do 
item 6.1.4 – Qualificação Econômica Financeira. 
 
No subitem “A” consta a seguinte solicitação: certidão negativa referente a protesto, falência ou recuperação judicial da 
matriz (sede da pessoa jurídica), quando houver filial no local da prestação do serviço, apresentar também certidão da 
filial, e de execução patrimonial, expedida no domicilio em nome dos sócios titulares. 
 
O artigo 31 da Lei nº 8.666 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências diz: 
 
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta; 
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
 
Solicitamos esclarecimentos a cerca da necessidade da Certidão de Execução Patrimonial em nome dos sócios titulares, 
pois conforme institui a Lei 8.666 a necessidade é de uma OU outra certidão. E como se observa, a primeira delas é 
referente à pessoa jurídica, enquanto que a segunda é relativa à pessoa física. Nesta senda, se o objeto somente poderá 
ser executado por pessoa jurídica, que é exatamente a situação da referida licitação, a apresentação de ambas certidões 
se faz desnecessária. Pedimos que seja feita a alteração no referido subitem para que o mesmo exija apenas a certidão de 
Falência ou recuperação judicial da sede da PESSOA JURÍDICA. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
Belém, 23 de maio de 2019. 
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