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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
A Pregoeira da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, instituída pela Portaria nº 
094/2015-GP de 30/06/2015, torna público o resultado do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL nº 
006/2016-CPL/CPH, referente à contratação  de empresa especializada para a execução da 
prestação de serviços de elaboração de estudos e planos ambientais de atendimento as 
condicionantes ambientais da licença prévia de terminais hidroviários do porte A1, B1 e C1 , que 
visa atender a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, derivado do Processo nº 
2016/185936, decide ADJUDICAR o resultado: a empresa TERRA LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF-
04.015.340/0001-47, foi a vencedora do único item pelo valor global de R$417.000,00 (quatrocentos e 
dezessete mil reais), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação. Para todos os 
efeitos legais. 
 

Belém/PA, 07 de julho de 2016. 
 

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 2016/185936,  resolve: 
HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº 006/2016-CPL/CPH, referente à contratação  de 
empresa especializada para a execução da prestação de serviços de elaboração de estudos e 
planos ambientais de atendimento as condicionantes ambientais da licença prévia de terminais 
hidroviários do porte A1, B1 e C1 , que visa atender a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará, autorizando a contratação e emissão de nota de empenho em favor da empresa TERRA LTDA 
ME, inscrita no CNPJ/MF-04.015.340/0001-47, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a 
contratação do único item do Edital pelo valor global de R$417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil 
reais).  
 

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

Belém/PA, 08 de julho de 2016. 
 

ABRAÃO BENASSULY NETO 
Presidente da CPH 
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