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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
A Pregoeira da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, instituída pela Portaria nº 
062/2016-GP de 13/06/2016, torna público o resultado do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL nº 
003/2017-CPL/CPH, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
contínuos de operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e 
de parte de peças e materiais, bem como realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, 
equipamentos e instalações prediais utilizados nas áreas privativas do Terminal Hidroviário do 
Porto de Belém Luiz Rebelo Neto, para atender a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, 
derivado do Processo nº 2017/76167, decide ADJUDICAR o resultado: a empresa CITERA 
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA- ME, inscrita no CNPJ/MF-26.418.470/0001-63, foi a vencedora 
do único item pelo valor global de R$79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais), por ter 
apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação. Para todos os efeitos legais. 
 

Belém/PA, 18 de abril de 2017. 
 

 
Cleide Cilene Abud Ferreira 

Pregoeira CPH 
 

 
 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

 
O Presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, no uso de suas 

atribuições legais e após a análise conjunta da Pregoeira e parecer da Gerência Jurídica, referente ao 
Processo nº 2017/76167, resolve: 

 
HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº 003/2017-CPL/CPH, referente 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de operação, 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e de parte de peças e 
materiais, bem como realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e 
instalações prediais utilizados nas áreas privativas do Terminal Hidroviário do Porto de Belém 
Luiz Rebelo Neto, autorizando a contratação e emissão de nota de emprenho em favor da empresa 
CITERA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA- ME, inscrita no CNPJ/MF-26.418.470/0001-63, por 
ter apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação do único item do Edital pelo valor global 
de R$79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais).  

 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

Belém/PA, 19 de abril de 2017. 
 

ALEXANDRE RAIMUNDO DE VASCONCELOS WANGHON 
Diretor Presidente da CPH 
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