
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 

A Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes – PMFG, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna público, que em cumprimento aos conceitos contidos no art. 109, da Lei Federal 

nº 8.666/93, e alterações posteriores, fará realizar-se a reabertura de prazo da licitação 

supracitada, processo nº 1245/2021, publicado no D.O.U dia 29/03/2021. Objeto: p/ 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NA 

CIDADE DE FERREIRA GOMES-AP – CONVÊNIO Nº 865379/2018 – TERMO DE CONVÊNIO Nº 

0190/2018-DPCN/PMFG-AP, E-mail:cpl.fgomes@gmail.com.  

Conforme as datas previstas abaixo:  

1 – Data para apresentação de recurso, conforme ata nº 001/2021, do dia 22/04/2021, que 

constam as fls.1179/1180, do processo nº 1245/2021, até o dia 26/05/2021; 

2- Prazo para Contrarrazões, até o dia 03/06/2021; 

3 – Prazo para análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação, até o dia 10/06/2021; 

4 – Prazo para autoridade superior, até o dia 17/06/2021.  

Caso não haja recurso, a comissão permanente de licitação divulgará o resultado final da 

licitação no dia 27/05/2021. 

Justificativa da reabertura de prazo recurso: 

Devido a operação Octopus, oriunda da decisão proferida nos autos do processo nº 

269.31.2021.8.03.0006, movida pelo Ministério Público Federal, em desfavor de diversos 

agentes públicos e empresas vinculadas a Prefeitura de Ferreira Gomes, que considerou a 

ocupação de alguns cargos por pessoas investigadas nesta ação, que pode ser interpretada 

como risco para as investigações desse processo, e o Decreto nº 222/2021 – GAB/PMFG de 23 

de abril de 2021, exonerou os servidores dos seus respectivos cargos e posteriormente, através, 

do Decreto nº 235/2021-GAB/PMFG de 04 de maio de 2021, nomeou o Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, e o Decreto nº 234/2021-GAB/PMFG de 04 de maio de 2021, nomeou 

os membros e equipe de apoio da Comissão permanente de licitação. O Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, verificou em que fase paralisou o referido processo, e constatou que 

foi na fase de recurso, como consta na ata nº 001/2021, as fls.1179/1180, do dia 22/04/2021, e 

encaminhou o referido processo para ser analisado pela Controladoria Geral do Município de 

Ferreira Gomes-AP, o qual decidiu pelo prosseguimento da tomada de preços e que se 

procedesse com as demais fases previstas na Lei de licitações, como constam a fl. 1190. 

Ferreira Gomes-AP, 18 de maio de 2021.  

SEBASTIÃO CLÉSSIO ALFAIA DA TRINDADE 

Presidente da CPL/PMFG 


