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RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
 
A Comissão Permanente de Licitações-CPL da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - 
CPH, instituída pela Portaria nº 101/2017-GP de 26/06/2017, torna público o resultado do Convite nº 
003/2018-CPL/CPH, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de obras 
e serviços de engenharia para a Elaboração de Projeto Executivo de Reforço Estrutural e 
Adequação do Terminal Hidroviário de Alenquer, Estado do Pará, derivado do Processo nº 
2018/217931, chegou ao seguinte resultado: a empresa R S VITELLI ENGENHARIA - EPP – NAVAL 
NORTE ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.956.679/0001-27, foi à vencedora do único 
item pelo valor global de R$147.800,00 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos reais), por ter 
apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação. Para todos os efeitos legais. 
 
Belém/PA, 29 de junho de 2018. 
Cleide Cilene Abud Ferreira 
Presidente CPL/CPH 
 

 
 
 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
 
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 Comissão Permanente de Licitação e parecer da 
Gerência Jurídica, referente ao Processo nº 2018/217931 resolve: 
HOMOLOGAR E ADJUDICAR o resultado do Convite nº 003/2018-CPL/CPH, referente à contratação 
de empresa especializada para a prestação de obras e serviços de engenharia para a Elaboração 
de Projeto Executivo de Reforço Estrutural e Adequação do Terminal Hidroviário de Alenquer, 
Estado do Pará, chegou ao seguinte resultado: a empresa R S VITELLI ENGENHARIA - EPP – 
NAVAL NORTE ENGENHARIA inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.956.679/0001-27, foi à vencedora do 
único item pelo valor global de R$147.800,00 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos reais), por 
ter apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Belém/PA, 29 de junho de 2018. 
 
HAROLDO COSTA BEZERRA 
Diretor Presidente da CPH 
 


