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BELÉM, TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2016

Pregão Eletrônico SRP nº 04/2016
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará/Reitoria.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de Tecnologia da informação, áudio e vídeo para atender as demandas da Reitoria e dos 
Campi em implantação sob sua tutela (Campus Ananindeua, Campus Avançado Vigia, Campus Cametá, Campus Paragominas, 

MODALIDADE/TIPO DE LICITAÇÃO: modalidade PREGÃO SRP, na forma ELETRÔNICA, critério de julgamento menor preço 
por lote/item.
PRAZO LIMITE PARA CADASTRO DAS PROPOSTAS/ABERTURA DO CERTAME: 19/05/2016 ÀS 09h00min, Horário 
de Brasília/DF.
EDITAL E INFORMAÇÕES: Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, situada na Av. 
João Paulo II, nº. 514, Bairro Castanheira –Belém/PA. E-mail da Comissão Permanente de Licitação: cpl.reitoria@ifpa.edu.br
ou através do site de compras do Governo Federal.

Joel Jefferson Ribeiro Simões
Pregoeiro

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PARÁ

INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ministério da 
Educação

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em milhares de Reais)

ATIVO 2015
2014

(não auditado)
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 6

Total do ativo 3 6

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(PASSIVO A DESCOBERTO) 2015

2014
(não auditado)

Passivo circulante
Outras obrigações 4 12
Partes relacionadas 1.377 1.041

Total do passivo circulante 1.381 1.053
Patrimônio líquido
Capital social 1 1
Reserva de lucros (1.379) (1.048)

Total do patrimônio líquido 
(passivo a descoberto) (1.378) (1.047)

Total do passivo e patrimônio líquido 
(passivo a descoberto) 3 6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PALMA BRASIL S.A. REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF nº 19.797.963/0001-96

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2015 e de 2014

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto resultado por ação)

2015
2014

(não auditado)
Despesas operacionais:
Administrativas e gerais (330) (1.047)

Lucro antes do resultado financeiro (330) (1.047)
Resultado financeiro
Despesas financeiras (1) (1)

Prejuízo líquido do exercício (331) (1.048)
Número de ações 1.000 1.000
Resultado por ação (331,00000) (1.048,00000)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 - Método indireto 
(Valores expressos em milhares de Reais)

2015
2014

(não auditado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (331) (1.048)

(Decréscimo)/acréscimo em passivos
Outras obrigações (8) 12

Caixa líquido (aplicado nas) 
atividades operacionais (339) (1.036)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Constituição de capital social – 1
Partes relacionadas 336 1.041

2015
2014

(não auditado)
Caixa líquido proveniente das 
atividades de financiamento 336 1.042

(Redução líquida)/Aumento líquido de
 caixa e equivalentes de caixa (3) 6

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 6 –
No final do exercício 3 6

(Redução líquida)/Aumento líquido de
 caixa e equivalentes de caixa (3) 6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
(passivo a descoberto) para os exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2015 e de 2014 (Valores expressos em milhares de Reais)
Capital
social

Prejuízo
acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2013 
(não auditado) – – –
Aporte de capital 1 – 1
Prejuízo líquido do exercício – (1.048) (1.048)

Saldos em 31 de dezembro de 2014 
(não auditado) 1 (1.048) (1.047)
Prejuízo líquido do exercício – (331) (331)

Saldos em 31 de dezembro de 2015 1 (1.379) (1.378)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa, em sua íntegra, acompanhadas do parecer sem ressalvas dos auditores independentes da 
RSM Fontes Auditores Independentes S.S. CRC 2SP-030.002/O-7.

Relatório da Administração
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração da Mutação do 
Patrimônio Líquido, dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 e esclarecer que as notas explicativas e parecer de nosso auditor independente se encontra à disposição na administração da Companhia.

DIRETORIA
Antonio Kazuo Koga - Diretor Daniela Cunha do Val - Diretora

CONTADOR
Samuel Adelino - Contador - CRC 1SP262503/O-0 S-PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-CPL-006/2016-SEMCAS

O Município de Tucuruí, conforme a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Lei n.º 10.520/02 torna público que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº PP-CPL- 006/2016-SEMCAS, Menor Valor Global, com abertura para o dia 
23/05/2016 às 09:30 horário local. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de implantação, 
gerenciamento, administração, fiscalização, supervisão, emissão e fornecimento de cartão magnético para aquisição de pro-
dutos e serviços visando atender a transferência de renda do programa de suplementação alimentar no município de Tucuruí 
(PA), até 31 de dezembro de 2016. O Edital estará disponível na sede da PMT, sito à: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa 
nº 01, Bairro: Centro Tucuruí-PA, sala de Licitações. Tucuruí (PA), 09 de maio de 2016. Maria do Carmo Rita - Pregoeira.


