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 ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

  
COMUNICADO - DELIGÊNCIA - RESULTADO  

TOMADA DE PREÇOSNº 03/2019 
 
Torna público através do(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação  CPL, 
sediada na RUA DO COMERCIO, 23, CENTRO, CEP.: 58.265-000, DUAS ESTRADAS-
PB, que após analisar as documentação de habilitação da(s) empresa(s): POLYEFE 
CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ: 08.438.654/0001-03,
conferi-los e direcionar também ao crivo apreciativo da(s) possível(is) irregularidade(s)
apontada(s) por licitante(s) concorrente(s): D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
EIRELI - CNPJ: 32.666.677/0001-50 [decidiu não registrar em ata, apenas alertar] que no 
momento da rubrica das mesmas, apontou(ram) e repassou as observações à CPL
aquelas (possíveis irregularidades), esta CPL passa a ressaltar: 
 1º ponto: no que se referse ao Balanço Patrimonial - referente ao endereço presente no 
termo de abertura e encerramento, principalmente: em consulta a profissional competente
da área contábil o mesmo destaca:" o referido documento tem a finalidade de  expor ao 
contratante a saúde financeira da empresa do seu ultimo exercício financeiro, sendo o 
endereço não significativo, uma vez que o cnpj é o que identificará a razão social e
rastreio sendo o caso, de ato de sonegação, com isto, o Balanço é válido” [argumento 
anexado ao processo]; 
2º ponto: retirada de CNAE'S do Contrato Social afetando a Certidção de Quitação
Pessoa Jurídica: em consulta a profissional técnico da Área de Engenharia o mesmo 
comentou: "a referida documentação estando vigente, uma vez que os CNAE's foram 
retirados após emissão daquele (CQPJ) e ainda estando vigente é valido até o fim de seu
prazo. Contudo, se  a atividade removida for aquela primordial à realização do serviço,
mesmo dentro do prazo de validade, ela (CQPJ) não poderia ser aceita, realidade não 
condizente com o contexto atual da empresa em questão (os CNAE's removidos não
foram  aqueles essenciais ao objeto a ser contratado), por isso é válido [argumento 
anexado ao processo]. Mediante diligência consultiva e obtendo resultados consistentes,
esta CPL não encontrou irregularidade(s) no(s) documento(s) aqui referenciado(s) e
apreciado(s). Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3265-1030. 
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com 

DUAS ESTRADAS - PB, 02 de julho de 2019.
PAULO DINIZ CABRAL DA CRUZ– PRESIDENTE

 


