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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 
 
 
A Pregoeira da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, instituída pela 
Portaria nº 064/2014-GP de 03/07/2014, torna público o resultado do julgamento do PREGÃO 
PRESENCIAL nº 001/2015-CPL/CPH, referente à contratação de  empresa especializada na 
prestação dos serviços de elaboração e execução do plano de gerenciamento e controle 
de pragas e vetores e animais sinantrópicos nocivos (desinsetização, desratização, 
descupinização) no 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 2014/513194, 
decide ADJUDICAR o resultado: a empresa S O S SERVIÇOS OPERACIONAIS DE 
SANEAMENTO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF-34.623.926/0001-55, foi a vencedora do único 
item pelo valor global de R$12.000,00 (doze mil reais), por ter apresentado a proposta mais 
vantajosa para a contratação. Para todos os efeitos legais. 
 

 
Belém/PA, 06 de fevereiro de 2015. 
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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 2014/5194 resolve : 
ADJUDICAR o resultado do processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2015-CPL/CPH, 
referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de elaboração 
e execução do plano de gerenciamento e controle de pragas e vetores e animais 
sinantrópicos nocivos (desinsetização, desratização, descupinização) no Terminal 
Hidroviário do Porto de Belém Luiz Rebelo Neto, autorizando a contratação e emissão de 
Nota de Empenho em favor da empresa S O S SERVIÇOS OPERACIONAIS DE 
SANEAMENTO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF-34.623.926/0001-55 por ter apresentado a 
proposta mais vantajosa para a contratação, totalizando o valor global de R$12.000,00 (doze mil 
reais). Para todos os efeitos legais. 
 
 
 

Belém/PA, 06 de janeiro de 2015. 
 
 
 
 
 

ABRAÃO BENASSULY NETO 
Presidente da CPH 
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