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CONTRATADA(O).....: M M CASA DE APOIO LIRIOS DO 
CAMPO LTDA 
  
OBJETO......................: Contratação direta visando a prestação de 
serviços de hospedagem (casa de passagem ou pousada) para 
atendimento aos pacientes e acompanhantes do TFD, incluindo café 
da manhã, almoço e jantar na cidade de Belém-PA, devido o Pregão 
Eletrônico 8/2022-050 ter sido publicado 03 (três) vezes e não acudir 
interessados.  
VALOR TOTAL................: R$ 645.120,00 (seiscentos e quarenta e 
cinco mil, cento e vinte reais) 
  
VIGÊNCIA...................: 25 de Outubro de 2022 a 26 de Outubro de 
2023 
  
DATA DA ASSINATURA.........: 25 de Outubro de 2022 
  

Publicado por: 
Fernando Barros Lima 

Código Identificador:4472D3F9 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
 
O Município de Viseu torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar o Pregão Eletrônico 043/2022-Sistema 
de Registro de preços que objetiva a Contratação de Empresa 
Especializada para prestação de serviço de acesso à Internet (Fibra 
Óptica) em atendimentos às necessidades das Secretarias Municipais e 
Fundos que compõem a Esfera Administrativa do Município de 
Viseu-PA, marcada para às 15:00H do dia: 01/11/2022, fica 
ADIADA, em razão do não cumprimento pela obrigação estabelecida 
pelo Tribunal de Contas do Município – TCM/PA e Transparência 
Municipal. Reabertura do processo será 03/11/2022, às 11:00H. 
  
Pregão Eletrônico 044/2022-Sistema Registro de Preços que objetiva 
a Contratação de empresa especializada na Prestação de serviço 
funerários, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social no Município de Viseu/PA, marcada para às 
09:00H do dia: 03/11/2022, fica ADIADA, em razão do não 
cumprimento pela obrigação estabelecida pelo Tribunal de Contas do 
Município – TCM/PA e Transparência Municipal. Reabertura do 
processo será 04/11/2022, às 11:00H. 
  
Pregão Eletrônico 045/2022-Sistema Registro de Preços que objetiva 
a Contratação de empresa especializada na Prestação de serviço 
manutenção automotiva, em atendimento as necessidades das 
Secretarias Municipais e Fundos que compõem a Esfera 
Administrativa do Município de Viseu-PA, marcada para às 15:00H 
do dia: 03/11/2022, fica ADIADA, em razão do não cumprimento 
pela obrigação estabelecida pelo Tribunal de Contas do Município – 
TCM/PA e Transparência Municipal. Reabertura do processo será 
04/11/2022, às 15:00H.  

EDILTON TAVARES MENDES 
Secretaria Municipal de Administração  

Publicado por: 
Janaína Costa 

Código Identificador:2ECB1E06 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA 

 
GABINETE DO PREFEITO 

PARECER JURÍDICO Nº 415-22- REAJUSTE DE TARIFA- 
BRK 

 
PARECER JURÍDICO Nº 415/2022 – AJX 
  
Processo nº: 220601.141950/PRES/SANEATINS, de 1 de junho de 
2022, da BRK – AMBIENTAL 
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA 
Concessionária: BRK - AMBIENTAL. 
Assunto: REAJUSTES DE TARIFA. 
Excelentíssimo Senhor Prefeito, 
  
Vem a esta Procuradoria Jurídica para análise o Ofício n° 
220601.141950/PRES/SANEATINS, de 1 de junho de 2022, da BRK 
– AMBIENTAL, que solicita a autorização para um reajuste sobre a 
tarifa e serviços complementares de água e esgoto atualmente 
praticados no âmbito do Município de Xinguara, tal reajuste é 
composto pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 
(IPCA) acumulado no ano período de 01/01/2020 a 31/12/2020 no 
percentual de 15,03%. Na solicitação informa que não houve reajuste 
no período de 01/01/200 a 31/12/2020, em decorrência disso, houve a 
cumulação do índice compreendido de 01/01/2020 a 31/12/2021. 
  
É o relatório. 
  
Para verificar a legalidade do presente temos que estar atento à Lei nº 
651/2007 e a lei federal nº 11445/2007, que prevê o aumento nas 
tarifas visando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato nº 
069/2007. 
Seguindo o mesmo entendimento da controladoria geral do município, 
recomendamos seja implementada ações de fiscalização dos serviços 
prestados pela concessionária, especialmente quanto ao cumprimento 
das obrigações assumidas, no prazo contratual. 
Observada o valor do percentual solicitado para aumento da tarifa de 
água e esgoto, e o parecer da controladoria que defere o pedido, 
opinamos pelo DEFERIMENTO, visto uma vez que o percentual de 
reajuste está dentro do previsto. 
Que seja encaminhado ofício a BRK – AMBIENTAL comunicando a 
referida autorização no percentual ao norte mencionado. 
  
É o parecer, salvo melhor juízo. 
  
Xinguara, 27 de outubro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira 

Código Identificador:8F6D37CB 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220224 
 
Ata de Registro de Preços Nº 20220224, Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de bens permanentes, equipamentos e 
componentes de informática, para serem utilizados nos serviços públicos de Rio Maria - PA. Celebrada entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIO MARIA-PA, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.144.176/0001-78, representada neste ato pela Sra. MÁRCIA FERREIRA LOPES, portadora do 
CPF sob o n.º 300.261.052-68, juntamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMETO 
SUSTENTÁVEL, representada pelo o Sr. RAIMUNDO COELHO LOPES, Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo o decreto 
n°005 de 01 de janeiro de 2021, portador do CPF sob o n° 307.457.992-72, sendo neste ato órgão gerenciador, e as Empresas cujo os preços estão a 
seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 059/2022-000022-SRP, TIPO: menor preço por 
item. Tornamos público, o extrato da ata de registro de preços. VALOR GLOBAL: R$ 3.138.814,34 (três milhões, cento e trinta e oito mil, 
oitocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos). DATA DA ASSINATURA DA ATA: 27 de outubro de 2022 VIGÊNCIA DA ATA: 
12(DOZE) meses a partir da data da sua publicação, tendo o seu valor registrado da seguinte forma: 

Licitação
Realce

Licitação
Realce


