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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
A Pregoeira da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, instituída pela Portaria nº 
095/2013-GP de 12/06/2013, torna público o resultado do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL nº 
001/2013-CPL/CPH, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de construção de 02(duas) embarcações do tipo flutuante (embarcação sem propulsão que 
opera em local fixo e determinado), com rampas metálicas articuladas destinadas a operar como 
facilitadora no embarque e desembarque de cargas e/ou passageiros para o Terminal 
Hidroviário de Belém- Armazém 9 da CDP, no Município de Belém, Estado do Pará,  derivado do 
Processo nº 2013/4268560, decide ADJUDICAR resultado: a empresa ABS CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS LTDA, inscrita no CNPJ/MF -83.322.156/0001-16 foi a vencedora do único item pelo 
valor global de R$1.834.294,20 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil e duzentos e noventa e 
quatro reais e vinte centavos ), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação. Para 
todos os efeitos legais. 
Belém/PA, 27 de agosto de 2013. 
Cleide Cilene Abud Ferreira 
Pregoeira CPL/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 2013/4268560 resolve : 
ADJUDICAR o resultado do processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2013-CPL/CPH, 
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de 
02(duas) embarcações do tipo flutuante (embarcação sem propulsão que opera em local fixo e 
determinado), com rampas metálicas articuladas destinadas a operar como facilitadora no 
embarque e desembarque de cargas e/ou passageiros para o Terminal Hidroviário de Belém- 
Armazém 9 da CDP,  no Município de Belém, Estado do Pará, autorizando  a contratação e emissão 
de Nota de Empenho em favor da empresa ABS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF -83.322.156/0001-16, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação, 
totalizando o valor global de R$1.834.294,20 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e 
noventa e quatro reais e vinte centavos ). Para todos os efeitos legais. 
Belém/PA, 27 de agosto de 2013. 
ABRAÃO BENASSULY NETO 
Presidente da CPH 

 
 
 


