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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
A Pregoeira da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, instituída pela Portaria nº 
102/2017-GP de 26/06/2017, torna público o resultado do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL nº 
007/2017-CPL/CPH, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de  Elaboração de Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, Obtenção de 
Portaria no IPHAN, Execução de Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial em 
atendimento as Condicionantes Ambientais da Licença de Instalação do Terminal Hidroviário de 
Cargas e Passageiro do Município de Santarém de porte C1 de acordo com a classificação 
estabelecida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, para atender a 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, derivado do Processo nº 2017/199925, 
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$60.914,62 (sessenta mil, 
novecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos), por ter apresentado a proposta mais 
vantajosa para a contratação. Para todos os efeitos legais. 

Belém/PA, 28 de julho de 2017. 
 
   Cleide Cilene Abud Ferreira 
   Pregoeira CPH 
   Matricula nº 2052598 
 

 

 
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 2017/199925, resolve: 
HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº 007/2017-CPL/CPH, referente à contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de Elaboração de Projeto de Avaliação de 
Impacto ao Patrimônio Arqueológico, Obtenção de Portaria no IPHAN, Execução de Prospecção 
Arqueológica e Educação Patrimonial em atendimento as Condicionantes Ambientais da 
Licença de Instalação do Terminal Hidroviário de Cargas e Passageiro do Município de 
Santarém de porte C1 de acordo com a classificação estabelecida pela Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, para atender a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 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$60.914,62 (sessenta mil, 
novecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos),  

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

 
Belém/PA, 31 de julho de 2017. 

 
ALEXANDRE RAIMUNDO DE VASCONCELOS WANGHON 

Diretor Presidente da CPH 

mailto:gabinetecph@cph.pa.gov.br

