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CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDO 

DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA, AMBIENTAL E JURÍDICA - 

EVTEAJ QUE POSSA SERVIR NA CONCEPÇÃO DE CESSÃO ONEROSA DE 

ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA DE PROPRIEDADE DA 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA E LOCALIZADA NO INTERIOR DA 

POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE CABEDELO PARA 

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM PÁTIO DE REGULADOR DE 

CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Metodologia para Análise dos Requerimentos 
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METODOLOGIA PARA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS 

 

1. A Docas/PB abrirá os REQUERIMENTOS recebidos e procederá a análise dos 

mesmos na seguinte ordem e metodologia: 

 

1.1. Os documentos relativos aos itens 3 e 4 do Edital de Chamamento Público 

Nº 002/2020 - Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI serão 

classificados como: “NÃO ATENDE” ou “ATENDE”, conforme QUADRO 

DE ANÁLISE abaixo. 

 

1.2. Serão consideradas aptas somente aquelas empresas, ou grupo de empresas, 

que receberem a qualificação de “ATENDE” para todos os itens. 

 

QUADRO DE ANÁLISE 

CRITÉRIO 
NÃO 

ATENDE 
ATENDE 

1. Apresentação dos documentos de qualificação até o dia 25 

de janeiro de 2021. 

  

2. Envio do formulário de qualificação conforme modelo 

disponibilizado no Anexo II do Edital de Chamamento 

Público N° 002/2020. 

  

3. Ser pessoa jurídica de direito privado nacional (de forma 

individual ou em grupo). 

  

4. Apresentação de: 

4.1. No caso de empresa individual, registro comercial; ou 

4.2. Em se tratando de sociedades comerciais, 

apresentação de ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, ou o respectivo instrumento de 

consolidação estatutária ou contratual em vigor com as 

posteriores alterações, se houver, devidamente registrados 

no órgão de registro do comércio local de sua sede, e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; ou 

4.3. No caso de sociedade civis, apresentação da inscrição 

do ato constitutivo do interessado e respectivas alterações, 

devidamente inscritos no cartório de registro civil das 

pessoas jurídicas, acompanhada de documento que 

demonstre a diretoria em exercício. 

  

5. Apresentação de comprovação de inscrição em nome da 

pessoa jurídica junto ao Conselho de Classe (CREA, OAB, 

dentre outros), caso aplicável. 
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6. Apresentação de Registro em Conselho de Classe, quando 

existente, dos profissionais envolvidos na elaboração do 

EVTEAJ. 

  

7. Apresentação de cartão de inscrição no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

  

8. Apresentação de prova de regularidade para com a Fazenda 

Federal. 

  

9. Apresentação de prova de regularidade para com a Fazenda 

Estadual da sede do INTERESSADO, bem como do Estado 

da Paraíba. 

  

10. Apresentação de prova de regularidade para com a 

Fazenda Municipal da sede do INTERESSADO. 

  

11. Apresentação de comprovante de regularidade perante o 

FGTS. 

  

12. Apresentação de prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 

  

13. Apresentação de documentação que comprove 

experiência do INTERESSADO no desenvolvimento de 

estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, 

projetos, planos, levantamento e/ou modelagem jurídica de 

Concessões, Arrendamentos e/ou Parcerias Público Privada. 

  

14. Apresentação de Plano de Estudos conforme descrito no 

item 4.2.18 do Edital de Chamamento Público N° 002/2020 

– Procedimento de Manifestação de Interesse. 

  

15. Apresentação de declaração de que não possui, em seu 

quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 

de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 

menores de 16 (dezesseis) anos de idade em qualquer 

atividade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos, conforme modelo disponibilizado no Anexo 

III do Edital de Chamamento Público N° 002/2020. 

  

O INTERESSADO está apto a receber o TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO: 

NÃO 

 

SIM 

 

 


