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ATA DE REALIZAÇÃO 

TOMA DE PREÇO Nº004/2021 

 
Aos Vinte e Nove dias do mês de Julho de 2021, às Treze horas, na sede da Prefeitura Municipal de Santana do 
Araguaia – PA, onde funciona a CPL, sito na Praça dos Três Poderes, Snº - Centro – Santana do Araguaia – PA, 
CEP: 68.560-000, onde se achava presente a Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria 
nº040/2021, do dia 01 de Janeiro de 2021, o Presidente: Advaldo Rodrigues da Silva, Secretaria: Raquel da Silva 
Santos, 3º Membro: Rosimeire Abreu de Paula, 4º Maria Antonia Soares Vieira Milhomem, para realizar o certame 

licitatório, Tomada de Preço nº 004/2021, tendo como objeto: Contratação de Empresa Especializada na 
àrea de pavimentação asfaltica em CBUQ na avenida vicinal gleba caju, bairro alto da conquista que 
liga a sede do MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA- PA, conforme Contrato de Repasse 
891494/2019/MDR/CAIXA. O referido processo foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Santana do 
Araguaia – PA, no dia 07 de Julho de 2021. Publicado  no Diario Oficial da União – DOU, sob o numero 126, 
pagina 227 – Sessão 3, no dia 07 de Julho de 2021; Publicado no IOEPA – Impressa Oficial do Estado do Pará 
nº34.630 pagina 118, no dia 07 de Julho de 2021; Publicado no Jornal da Amazonia (Jornal de Grande 
Circulação), no dia 07 de Julho de 2021. O referido processo foi publlicado no site oficial do município 
http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/, no dia 07 de Julho de 2021 e no portal do jurisdicionado do tcm (geobras) em: 
https://www.tcm.pa.gov.br/, em 07 de Julho de 2021. No horário fixado pela comissão o senhor presidente declara 
aberta a sessão, recebe os envelopes e credenciamentos da empresa presente e faz constar que compareceu o 
sr. EDUARDO TADEU GOMES RODRIGUES, portador do CPF: 055.147.447-52, representando a empresa:  
EIXO NORTE LTDA, CNPJ: 18.033.786/0002-90. Após a Comissão faz analise dos documentos de 
credenciamento e decide pelo credenciamento da empresa: EIXO NORTE LTDA, CNPJ: 18.033.786/0002-90. Em 
seguida o senhor presidente abre os envelopes de habilitação, cede à palavra aos membros da comissão para se 
pronunciar em relação à fase de habilitação, e faz constar que a empresa apresentou a CND FEDERAL, vencida 
em 12/05/2021 e anexo uma decisão liminar, da Justiça Federal, ref: processo: 1051464-31.2021.4.01.3400, onde 
o Juiz Federal Substituto da 16º Vara/DF – Juiz Gabriel Zago C. Vianna de Paiva, DEFERIU o pedido de tutela 
cautelar antecedente para determinar  a Fazenda Nacional que adote imediatamente as providências  necessarias 
para emissão da Certidão Positiva de Debitos com Efeitos de Negativa de Debitos em Favor da empresa: BRASIL 
PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 18.033.786/0002-90, salvo se houver outro fato motivador distinto do constante 
nos autos. Diante da apresentação desta liminar esta comissão suspende o processo e declara aberta diligencia 
para apuração dos fatos, determinando que a referida liminar seja encaminhada ao setor juridico para 
confirmação da veracidade da mesma e demais informações que subsidie esta comissão na tomada de decisão 
neste certame. Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte ata que passa a ser assinada por mim 
PRESIDENTE e pela comissão e pelo representante da empresa presente. 
  
Advaldo Rodrigues da Silva,  
Presidente 
 
Raquel da Silva Santos,  
Secretaria 
 
Rosimeire Abreu de Paula,  

http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/
https://www.tcm.pa.gov.br/
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3º Membro 
 
Maria Antonia Soares Vieira Milhomem, 
3º Membro 
 
 
EIXO NORTE LTDA  
CNPJ: 18.033.786/0002-90 
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CONTINUIDADE DA ATA DE REALIZAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº004/2021 

 
Aos Quatro dias do mês de Agosto de 2021, às doze horas, na sede da Prefeitura Municipal de Santana do 
Araguaia – PA, onde funciona a CPL, sito na Praça dos Três Poderes, Snº - Centro – Santana do Araguaia – PA, 
CEP: 68.560-000, onde se achava presente a Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria 
nº040/2021, do dia 01 de Janeiro de 2021, o Presidente: Advaldo Rodrigues da Silva, Secretaria: Raquel da Silva 
Santos, 2º Membro: Rosimeire Abreu de Paula, 3º Maria Antonia Soares Vieira Milhomem, para dar continuidade 

na realização do certame licitatório, Tomada de Preço nº 004/2021, tendo como objeto: Contratação de 
Empresa Especializada na àrea de pavimentação asfaltica em CBUQ na avenida vicinal gleba caju, 
bairro alto da conquista que liga a sede do MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA- PA, conforme 
Contrato de Repasse 891494/2019/MDR/CAIXA. O referido processo foi publicado no Mural da Prefeitura 
Municipal de Santana do Araguaia – PA, no dia 07 de Julho de 2021. Publicado  no Diario Oficial da União – DOU, 
sob o numero 126, pagina 227 – Sessão 3, no dia 07 de Julho de 2021; Publicado no IOEPA – Impressa Oficial do 
Estado do Pará nº34.630 pagina 118, no dia 07 de Julho de 2021; Publicado no Jornal da Amazonia (Jornal de 
Grande Circulação), no dia 07 de Julho de 2021. O referido processo foi publlicado no site oficial do município 
http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/, no dia 07 de Julho de 2021 e no portal do jurisdicionado do tcm (geobras) em: 
https://www.tcm.pa.gov.br/, em 07 de Julho de 2021. No horário fixado pela comissão o senhor presidente declara 
aberta a sessão, faz constar a presença do sr EDUARDO TADEU GOMES RODRIGUES, portador do CPF: 
055.147.447-52, representante da empresa:  EIXO NORTE LTDA, CNPJ: 18.033.786/0002-90. O senhor 
presidente faz a leitura da ata anterior e esclarece que esta sessão e continuidade da sessão realizada no dia 
29/07/2021 as 13:00 horas, onde a empresa EIXO NORTE LTDA, CNPJ: 18.033.786/0002-90, apresentou a CND 
FEDERAL, vencida em 12/05/2021 e anexou uma decisão liminar, da Justiça Federal, ref: processo: 1051464-
31.2021.4.01.3400, onde o Juiz Federal Substituto da 16º Vara/DF – Juiz Gabriel Zago C. Vianna de Paiva, 
DEFERIU o pedido de tutela cautelar antecedente para determinar  a Fazenda Nacional que adote imediatamente 
as providências  necessarias para emissão da Certidão Positiva de Debitos com Efeitos de Negativa de Debitos 
em Favor da empresa: BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 18.033.786/0002-90, salvo se houver outro fato 
motivador distinto do constante nos autos. Diante da apresentação desta liminar esta comissão suspendeu o 
processo e declarou aberta diligencia para apuração dos fatos, determinando que a referida liminar seja 
encaminhada ao setor juridico para confirmação da veracidade da mesma e demais informações que subsidie 
esta comissão na tomada de decisão neste certame.  Pois bem, o setor juridico ao examinar a referida liminar, 
constatou – se que a mesma esta vigente, devidamente homologada e que a licitante pagou os seus impostos 
pendentes, porém a Receita Federal não emitiu a referida Certidão Positiva com Efeito de Negativa. Portanto 
baseado na decisão liminar proferida no processo nº1051464-31.2021.4.01.3400, e no resultado da diligência, 
onde o setor juridico confirmou a veracidade da mesma, decido pela habilitação da empresa:  EIXO NORTE 
LTDA, CNPJ: 18.033.786/0002-90, na condicional da mesma apresentar a referida Certidão Positiva com Efeito 
de Negativa na assinatura do contrato. Em seguida o senhor presidente declara a aberta a fase de analise da 
proposta financeira, faz constar aprovação da mesma no valor de R$952.290,03 (novecentos e cinquenta e dois 
mil duzentos e  noventa reais e tres centavos), estando tudo em conformidade com o edital e a legislação 
vigente o senhor presidente declara a mesma vencedora do certame.  Nada mais havendo a relatar, lavrei a 
seguinte ata que passa a ser assinada por mim PRESIDENTE e pela comissão e pelo representante da empresa 
presente. 

http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/
https://www.tcm.pa.gov.br/
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Advaldo Rodrigues da Silva,  
Presidente 
 
Raquel da Silva Santos,  
Secretaria 
 
Rosimeire Abreu de Paula,  
3º Membro 
 
Maria Antonia Soares Vieira Milhomem, 
3º Membro 
 
 
EIXO NORTE LTDA  
CNPJ: 18.033.786/0002-90 
 
 
 
 
 


