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______________________________________________________________________________________ 
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2018-CPL/PMPP 

 
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° TP-001/2018-CPL/PMPP 

 
1 Comunicamos a alteração do instrumento convocatório TP-001/2018-CPL/PMPP, conforme descrito abaixo: 
 
1. Exclui-se o subitem “17.9.” do edital conforme as condição abaixo: 

 
17.9. Todas as Declarações e proposta deverão esta devidamente assinadas e reconhecidas em cartório. 
 
2. Alterasse o subitem “6.7.1.” do edital conforme as condição abaixo: 
 
Onde se lia: 

6.7.1. Balanço Patrimonial (BP) e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE), já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, Certificado de Regularidade Profissional, registro na Junta Comercial, páginas 
numeradas, número do livro onde está inscrito no Diário, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, acompanhados da cópia do Livro Diário 
e os respectivos Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo. 
 
Leia-se: 

6.7.1. Balanço Patrimonial (BP) e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE), já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, Certificado de Regularidade Profissional, registro na Junta Comercial, páginas 
numeradas, número do livro onde está inscrito no Diário, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, acompanhados da cópia do Livro Diário 
ou dos respectivos Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo. 
 
 
As demais condições permanecem INALTERADAS. 
Visto que as alterações acima não interferem na elaboração das propostas por parte das empresas interessadas, fica 
mantida a data de 10 DE AGOSTO DE 2018, às 15h00min (horário local),  para e entrega dos envelopes. 
 
As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. 
 
Palestina do Pará, 01 de Agosto 2018. 
 
 
 
 
Roberval Alves Rodrigues 
Presidente – CPL/PMPP 
Portaria n.º 005/2018-GP 
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