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A Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, por intermédio de sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que,  que foi realizada 
correção no Edital de Licitação da TOMADA DE PREÇOS nº 2/2021- 0001, assim como se 

segue: 
 
AONDE SE LÊ: 

4.3- Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da 

imprensa oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas 
pela Comissão de Licitação, a partir do original, até o 3º (terceiro) dia útil, anterior à 
data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes de documentação(A 

Comissão de Licitação não autenticará os documentos no dia da sessão) 
 

LEIA-SE: 
4.3- Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 

reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da 
imprensa oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas 
pela Comissão de Licitação, na sessão de abertura dos envelopes de documentação 

(A Comissão de Licitação não autenticará os documentos no dia da sessão), 
podendo a licitante interessada, autenticar antes da abertura da sessão. 

 
AONDE SE LÊ: 

4.4. O envelope “A” deverá conter o Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido por 
esta Prefeitura Municipal e 01(uma) via, dos documentos a seguir relacionados: 
 

LEIA-SE: 
4.4. O envelope “A” poderá conter o Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido por 

esta Prefeitura Municipal e 01(uma) via, caso, a empresa não possua o CRC, este poderá 
ser substituído pelos documentos de habilitação: 
 

continuando inalterada as demais informações.  
 

 
 

ROBERTO DO NASCIMENTO VALE 
Comissão Permanente de Licitação 
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