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Aos Administradores e Acionistas da Buriti Energia S.A. Altamira - PA. 
Examinamos as demonstrações financeiras da Buriti Energia S.A. 
(“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2011 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido (Passivo a descoberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração 
sobre as demonstrações financeiras: A Administração da Cia. é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade 
dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de 

expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações 
apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
da Cia. para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 

nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a 
eficácia desses controles internos da Cia. Uma auditoria inclui, também, 
a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião 
sobre as demonstrações financeiras: Em nossa opinião as 
demonstrações financeiras acima refer idas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Buriti Energia S.A. em 31/12/2011, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Ênfases: Sem alterar nossa opinião, chamamos a 
atenção para os seguintes assuntos: As demonstrações financeiras 

foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das 
operações da Cia. Entretanto, as exigibilidades de curto prazo dos 
fornecedores, empréstimos e financiamentos, patrimônio líquido 
negativo e o processo de recuperação judicial da CELPA são indicadores 
significativos que podem dificultar a Administração na continuidade 
normal de suas atividades. As demonstrações financeiras não incluem 
nenhum ajuste decorrente dessa incerteza. Conforme mencionado na 
Nota Explicativa n° 7, a Cia. realiza transações com partes relacionadas 
sem a incidência de atualização monetária. Os efeitos nas 
demonstrações financeiras, originados dessas transações, poderiam 
ser diferentes se realizadas em condições de mercado. Conforme 
descrito na Nota Explicativa n° 1, a Cia. comercializa a totalidade da 
energia produzida para a  CELPA, que está em processo de recuperação 
judicial. As demonstrações financeiras não incluem nenhum ajuste

decorrente de eventual inadimplência e/ou rescisão contratual. Outros 
assuntos: Em 4/04/2011, a BDO Auditores Independentes, entidade 
legal estabelecida no Brasil e que detinha por contrato o uso da marca 
internacional BDO, passou a integrar a rede KPMG de sociedades 
profissionais de prestação de serviços com a nova denominação social 
de KPMG Auditores Associados (incorporada em 2 de dezembro pela 
KPMG Auditores Independentes). A BDO Auditores Independentes 
auditou as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2010 
enquanto ainda detinha o direito de uso da marca BDO, tendo emitido 
relatório datado em 25/02/2011, sem ressalvas e com os mesmos 
assuntos relatados nos §§ de ênfase primeiro e segundo conforme 
acima. Campo Grande, 9/07/2012. KPMG Auditores Independentes - 
CRC SP-014428/O-6 S-MS; Marcelo José de Aquino - Contador 
CRC SP-183836/O-6 S-MS.
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OVERDOSE DE
ANALGÉSICOS 
PRINCE MORREU INTOXICADO POR OPIOIDES

 causa da morte de Prince foi 
uma overdose acidental de 
opioides, informaram autori-

dades policiais por meio de um rela-
tório com detalhes da necropsia do 
corpo do cantor. Ainda de acordo 
com o relatório divulgado ontem, 
ele morreu intoxicado por fentanil, 
um analgésico potente. Os opioi-
des são analgésicos indicados para 
uso supervisionado contra a dor. 
Eles são remédios à base de ópio. A 
agência Associated Press, citando 
fontes da polícia, antecipou o resul-
tado da necropsia horas antes de o 
documento oficial ser divulgado. 

Prince morreu no dia 21 de abril 
aos 57 anos, e a causa da morte ainda 
não havia sido confirmada. De acor-
do com a transcrição da chamada de 
emergência divulgada pela polícia, 
a pessoa que fez a chamada infor-
mou que o cantor já estava morto. 

O site TMZ informou na época 
da morte que Prince havia sofrido 
uma overdose de drogas seis dias 
de morrer. A informação, no en-
tanto, não havia sido confirmada 
por fontes policiais. O site disse ter 
confirmado com “diversas fontes” 
que, no dia 15 de abril, quando a 
aeronave de Prince fez um pouso 
de emergência em Molline, Illionis, 
o músico foi levado para o hospital 
para ser salvo justamente de uma 
overdose. Até então, seus represen-

tantes falavam que o incidente ti-
nha sido provocado por uma gripe.

Ainda segundo o TMZ, Prin-
ce tomou uma injeção usada ge-
ralmente para evitar overdose de 
opioides. O médico teria recomen-
dado que o artista ficasse durante 
ao menos 24h internado. A equipe 
teria exigido um quarto privado, 
mas como isso não foi possível, 
Prince decidiu sair do hospital.

Prince foi um dos artistas mais 
influentes da música pop durante 
seus 40 anos de carreira. Cantor, 
compositor, multi-instumentista e 
ator, ele teve o talento reconhecido 
com sete prêmios e 30 indicações 
no Grammy, um Oscar, um Globo 
de Ouro e 14 músicas no top 10 da 
“Billboard” nos EUA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
Avisos de Licitação - Tomada de Preço n° 20160519009.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para recuperação de 16,96km 
de estradas vicinais de acesso ao PA Itabocal, no Município de Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 
21/06/2016 - horas: 15:30hs.

Tomada de Preço n° 20160519008.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para recuperação de 5,00km de 
estradas vicinais, localizados no PA Itabocal, Município de Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 21/06/2016 
- horas: 08:00hs.

Tomada de Preço n° 20160519010.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para implantação de três micro-
-sistemas de abastecimento de água no PA Itabocal, Município de Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 
22/06/2016 - horas: 08:00hs.

Tomada de Preço N° 20160520016.
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para prestação de serviços de pavimentação asfáltica no trecho de 700 
metros da Rua Raimundo Alencar  no município de Mãe do Rio, conforme edital e seus anexos. Data: 30/06/2016 - horas: 
08:00hs.

Pregão Presencial n° 20160318022.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios objetivando  atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde de  Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 17/06/2016 - 
horas: 08:00hs.

Pregão Presencial n° 20160318001.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Medicamentos objetivando atender as necessidades do Programa Far-
mácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde de  Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 20/06/2016 - horas: 
08:00hs.

Pregão Presencial n° 20160520004.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação em propaganda volante e sonorização de pe-
quenos eventos para atender a Prefeitura, Secretarias e Fundos do  Município de Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus 
anexos. Data: 22/06/2016 - horas: 15:30hs.

Pregão Presencial n° 20160318007.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos psicotrópicos (Controlados) objetivando  atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde de  Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus 
anexos. Data: 27/06/2016 - horas: 11:00hs.

Pregão Presencial n° 20160516003.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais técnicos de uso hospitalar,  objetivando  atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde de  Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. 
Data: 28/06/2016 - horas: 08:00hs.

Pregão Presencial n° 20160516005.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos de uso hospitalar,  objetivando  atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde de  Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 
29/06/2016 - horas: 08:00hs.

Pregão Presencial n° 20160318002.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Materiais de uso odontológico,  objetivando  atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de  Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 16/06/2016 - horas: 15:30hs.

Pregão Presencial n° 20160420008
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de pães e lanches,  objetivando  atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde e fundo municipal de saúde de  Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 
17/06/2016 - horas: 17:00hs.

Pregão Presencial n° 20160520008.
Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de serviços de metalurgia e serralheria  para atender a Prefeitura Municipal 
de Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 23/06/2016 - horas: 08:00hs.

Pregão Presencial n° 20160129002.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos para atender as ne-
cessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do  Município de Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 
23/06/2016 - horas: 15:30hs.

Pregão Presencial n° 20160520003.
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de serviços e manutenção de veículos  para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços Públicos de  Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 24/06/2016 - horas: 15:30hs.

Pregão Presencial N° 20160419002.
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de materiais de expediente  para atender a Secretaria Municipal de 
Educação de  Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 17/05/2016 - horas: 08:00hs.

Pregão Presencial N° 20160420007.
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de suprimentos de informática, peças e recargas de cartuchos e 
toners para atender a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social de  Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus 
anexos. Data: 27/06/2016 - horas: 08:00hs.

Pregão Presencial N° 20160520001.
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de materiais e peças de veículos em geral para atender a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos de  Mãe do Rio-Pa, conforme edital e seus anexos. Data: 24/06/2016 - horas: 
08:00hs. Local da retirada dos editais: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - Complexo Administrativo s/n - Bairro Santo 
Antonio - Departamento de Licitação, no horário das 08 as 12:00 horas. Mãe do Rio-Pa, 02 de junho de 2016. Eraldo da 
Silva Ribeiro Filho - Presidente da CPL/Pregoeiro


