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CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO 

1.1. Introdução 

Atualmente, nos dias de maior movimentação, cerca de 350 (trezentos e cinquenta) 

caminhões acessam os terminais arrendados localizados no interior da poligonal do Porto 

Organizado de Cabedelo, especialmente os terminais localizados nas áreas AI-01, AI-6, DI-

6, AE-2, AE-3, AE-4, AE-6, AE-10, AE-11 e AE-14. Ocorre que não há qualquer ordenamento 

no acesso desses caminhões aos referidos terminais, o que causa enorme impacto em todo 

o Município de Cabedelo, especialmente aos residentes de imóveis localizados na 

proximidade da zona portuária. 

Busca-se mitigar esse problema mediante a construção e operação de um Pátio 

Regulador de Caminhões – Truck Center, localizado no interior da poligonal do Porto 

Organizado de Cabedelo, a ser implantado por meio da cessão onerosa de área não afeta 

às operações portuárias, com base no presente estudo de viabilidade. 

Sabe-se que o desenvolvimento das capacidades logísticas portuárias se trata de 

requisito para o aumento da movimentação de mercadorias no comércio internacional. 

Contudo, frequentemente, a falta de espaço físico nas proximidades dos portos demanda 

áreas de apoio que afastem do entorno portuário a junção de veículos e demais atividades.  

Nesse sentido, as áreas de apoio logístico, entre elas o pátio regulador de caminhões 

objeto deste estudo, consiste em uma alternativa para aumentar a produtividade e a 

eficiência do Porto de Cabedelo. Esse tipo de área oferece vantagens principalmente no 

que diz respeito à facilidade de acessos, visto que evitam a aglomeração existente do 

entorno portuário. Desse modo, o pátio regulador representa possibilidade de incremento 

das atividades logísticas relacionadas à distribuição de mercadorias, permitindo melhor 

utilização dos ativos do Porto bem como diminuição do custo logístico do transporte 

regional. 

Sabe-se que o estabelecimento do pátio regulador é um projeto de grande 

importância para o Porto de Cabedelo. A autoridade portuária inclusive chegou a elaborar 

projeto para ordenamento do fluxo de caminhões, considerando a disponibilidade de áreas 

ociosas no Porto. Tendo isso em vista, para tornar o projeto compatível com os 

investimentos a serem realizados, o valor da cessão de uso onerosa foi fixado com base na 

metodologia do fluxo de caixa descontado, a mesma utilizada nos arrendamentos de áreas 

afetas às operações portuárias, conforme consta no capítulo relativo à Modelagem 

Econômico-Financeira. 



 

Página 7 de 73 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA  

Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro – Cabedelo/PB 

CEP: 58100-100    Tel.: (83) 3250-301 
 

 

Além do valor relativo à cessão de uso onerosa definida com base no fluxo de caixa, 

a Administração do Porto também será remunerada pelas receitas auferidas pela 

cessionária decorrentes da subcessão de restaurantes e salas comerciais, na proporção de 

90% (noventa por cento) da receita líquida da locação apurada em favor da titular do pátio 

regulador e 10% (dez por cento) da receita líquida da locação apurada em favor da 

Docas/PB. 

Por fim, destaca-se que, diante do atual regime legal e institucional do setor 

portuário, foram observadas neste Termo de Referência as normas e os instrumentos de 

planejamento que regem a elaboração de projetos para exploração de áreas não afetas às 

operações portuárias, especificados na tabela a seguir. 

Tabela 1 – Normas relacionadas à exploração de áreas não afetas às operações portuárias 

Norma / Instrumento de Planejamento Descrição 

Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013 Lei dos Portos 

Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013 Regulamento da Lei dos Portos 

Portaria MINFRA nº 51, de 27 de novembro de 2014 
Disciplina a exploração direta e indireta das áreas 

e instalações não afetas às operações portuárias 

Resolução Normativa nº 7-ANTAQ, de 23 de março de 2021 Regulamento de áreas no Porto Organizado 

Plano Nacional de Logística Portuária – PNLP (2019) 
Planejamento setorial – O PDZ Define as áreas 

afetas e não afetas às operações portuárias 

dentro de cada porto organizado 

Plano Mestre (2018) 

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ – 2019(Aprovado 

pela Portaria Nº 670, de 7 de Junho de 2021) 

Fonte: NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente (2021) – PMI n° 001/2020. 

1.2. Descrição do Porto de Cabedelo 

O Complexo Portuário de Cabedelo é composto exclusivamente pelo Porto de 

Cabedelo, administrado pela Companhia Docas da Paraíba (DOCAS – PB). O referido 

complexo se encontra no Estado da Paraíba, no município de Cabedelo e, mais 

especificamente, na foz do rio Paraíba, com instalações construídas na margem direita. A 

localização do complexo portuário de Cabedelo é apresentada na figura abaixo. 
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Figura 1 – Localização do Complexo Portuário de Cabedelo 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 

A infraestrutura de acostagem do Porto de Cabedelo é formada por um cais público 

acostável com 602 metros de comprimento, composto por três berços de atracação, 

denominados 101, 103/105 e 107. O cais público possui 11 metros de profundidade e 9,14 

metros de calado máximo autorizado. As principais características da infraestrutura de 

acostagem são apresentadas na tabela a seguir. 

Tabela 2 – Infraestrutura de acostagem do Porto de Cabedelo 

Berço Comprimento (m) Profundidade de projeto (m) Destinação operacional 

101 182 11 Derivados de petróleo e etanol 

103/105 210 11 Cargas gerais e granéis sólidos 

107 210 11 Cargas gerais e granéis sólidos 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 

A disposição dos berços e suas denominações são apresentadas na figura abaixo. 
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Figura 2 – Cais do Porto de Cabedelo 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 

O PDZ do Complexo Portuário apresenta uma proposição de zoneamento tendo 

como diretriz locacional das propostas de arrendamento a vocação operacional de cada 

área e a viabilidade operacional. As ações propostas de zoneamento do Porto de Cabedelo 

são apresentadas na figura abaixo. 
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Figura 3 – Proposta de Zoneamento do Porto de Cabedelo 

Fonte: PDZ do Porto Organizado de Cabedelo (2019) 

O canal de acesso ao Porto tem 3 milhas náuticas de extensão, compreendendo um 

trecho de 1 milha náutica, com 120 m de largura, entre as boias luminosas nº 2 e nº 6; e 

um trecho de 2 milhas náuticas, com 150 m de largura, da boia luminosa nº 6 até as 

proximidades do cais do Porto. A atracação no cais é liberada para navios com 

comprimento de até 200 m e boca de 40 m, podendo ser realizada nos dois bordos, 

dependendo da maré e do calado. 

Segundo informações do Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018), a 

bacia de evolução situa-se em frente ao cais do Porto, com uma extensão de 600 m, por 

270 m de largura, e profundidade de 10 m. 

Os principais acessos rodoviários ao Complexo Portuário de Cabedelo são a rodovia 

BR-101 e a BR-230, também denominada como Rodovia Transamazônica, local em que as 

cargas com origem ou destino ao complexo são movimentadas. A localização das rodovias 

da hinterlândia é apresentada na figura abaixo. 
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Figura 4 – Localização das rodovias do Complexo portuário de Cabedelo 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 

A malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Cabedelo é composta pela 

Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), empresa subsidiária da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN). A CSN é também a controladora da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), 

responsável pela construção da Nova Transnordestina. É importante salientar que a FTL 

está integrada ao restante da malha ferroviária nacional por meio de conexões com a 

Estrada de Ferro Carajás (EFC), à noroeste, e com a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), à 

sudeste. A figura a seguir apresenta a malha ferroviária associada ao Complexo Portuário 

de Cabedelo. Destaca-se que o transporte de cargas pelo modal ferroviário no complexo 

de estudo se encerrou em 2010. 
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Figura 5 – Ferrovia Transnordestina Logística 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 

1.2.1  Desempenho operacional do Porto de Cabedelo 

O desempenho operacional em terminais aquaviários destinados à movimentação e 

armazenagem de cargas pode ser avaliado conforme os seguintes parâmetros: 

 Movimentação por perfil de carga; 

 Movimentação total por sentido. 

São apresentadas as séries históricas referente aos parâmetros de desempenho para 

operações no Porto de Cabedelo. 

1.2.1.1. Movimentação por perfil de carga 

A movimentação por perfil de carga é um indicador que apresenta em um aspecto 

geral os tipos de cargas que são movimentadas no Porto de Cabedelo. A seguir, são 

apresentados na tabela os dados referentes a movimentação anual por perfil de carga no 

complexo portuário de estudo, em toneladas. 
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Tabela 3 – Série histórica por perfil de carga. 

Perfil de carga 2017 2018 2019 2020 2021 
Média por 

perfil 

Granel Líquido e Gasoso 434.960 481.501 466.438 404.225 104.559 445.101 

Granel Sólido 535.177 699.060 772.180 722.748 257.930 702.888 

Total anual 970.137 1.180.560 1.238.618 1.126.973 362.490 1.147.989 

*Nota: Os dados estatísticos do ano de 2021 contemplam apenas os três primeiros meses do ano. 

Fonte: Anuário – ANTAQ (Acesso em: 07/06/2021). 

A figura abaixo apresenta a série histórica de movimentação por perfil de carga no 

Porto de Cabedelo, em toneladas. 

 
Figura 6 – Evolução por perfil de carga (2016 – 2020), em toneladas. 

Fonte: Anuário – ANTAQ (Acesso em: 26/04/2021). 

1.2.1.2. Movimentação total por sentido 

A seguir, são apresentados nas tabelas os dados referentes a movimentação anual 

por produto e sentido (embarque/desembarque) no Porto de Cabedelo, em toneladas. 

Tabela 4 – Movimentação anual por produto no sentido de embarcação. 

Produto 2016 2017 2018 2019 2020 Valor médio 

Sentido: Embarcados 

Sal 0 0 0 0 10.010 2.002 

Areia 0 0 0 12.048 0 2.410 

Terras e Pedras 0 20.014 0 0 0 4.003 
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Produto 2016 2017 2018 2019 2020 Valor médio 

Mármore e Granito 30.247 13.264 4.833 0 0 9.669 

Minério de Ferro 0 0 18.045 15.047 0 6.618 

Minérios Diversos 26.197 47.096 36.087 0 39.976 29.871 

Coque de Petróleo 0 0 0 0 86.002 17.200 

Soma 56.444 80.374 58.965 27.095 135.988 71.773 

Fonte: Anuário – ANTAQ (Acesso em: 26/04/2021). 

 

Tabela 5 – Movimentação anual por produto no sentido de desembarque. 

Produto 2016 2017 2018 2019 2020 Valor médio 

Sentido: Desembarcados 

Trigo 244.734 219.753 109.120 91.136 45.599 142.068 

Milho 20.000 0 0 0 0 4.000 

Trigo Mourisco 0 40.675 136.469 278.943 127.455 116.708 

Farinha De Trigo 0 0 0 0 36.982 7.396 

Malte 66.126 71.307 50.502 80.410 95.098 72.689 

Glúten De Trigo 0 0 0 0 15.747 3.149 

Pirita De Ferro 0 0 0 19.557 0 3.911 

Terras E Pedras 0 0 18.048 0 0 3.610 

Cimento 0 0 0 0 28.823 5.765 

Minérios Diversos 4.652 7.059 8.014 0 0 3.945 

Combustíveis, Óleos E Produtos 
Minerais 

27.840 0 145.565 65.289 0 47.739 

Petróleo E Derivados 475.755 429.519 481.501 466.438 404.225 451.488 

Gás De Petróleo 0 5.441 0 0 0 1.088 

Coque De Petróleo 66.575 115.948 172.307 209.749 237.058 160.327 

Soma 905.682 889.702 1.121.526 1.211.522 990.987 1.023.883 

Fonte: Anuário – ANTAQ (Acesso em: 26/04/2021). 

Verifica-se das tabelas acimas que há predominância na movimentação no sentido 

desembarque, sendo a média anual em torno de 1 milhão de toneladas, o que representa 

cerca de 95% da movimentação total do Porto. 

1.3. Descrição da área para instalação do pátio regulador 

Atualmente, nos dias de maior movimentação, cerca de 350 (trezentos e cinquenta) 

caminhões acessam os terminais arrendados localizados no interior da poligonal do Porto 

Organizado de Cabedelo, especialmente os terminais localizados nas áreas AI-01, AI-6, DI-

6, AE-2, AE-3, AE-4, AE-6, AE-10, AE-11 e AE-14. 
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Ademais, não há qualquer ordenamento no acesso desses caminhões aos referidos 

terminais, o que causa enorme impacto social em todo o Município de Cabedelo, 

especialmente aos cidadãos que residem em imóveis localizados na proximidade da zona 

portuária, uma vez que não há qualquer infraestrutura básica para a acomodação dos 

caminhoneiros. 

No intuito de resolver a questão e melhorar a relação porto-cidade, está sendo 

proposta a implantação do pátio regulador de caminhões objeto do presente Termo de 

Referência. O projeto deverá ser implementado em terreno de 54.202 m², parte integrante 

da área DJ-01, inclusa na poligonal do Porto de Cabedelo, conforme ilustrado na figura a 

seguir. 

 
Figura 7 – Área para instalação do pátio regulador 

Fonte: NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente (2021) – PMI n° 001/2020 

Verifica-se que a área em questão é greenfield, sem estruturas instaladas. Desse 

modo, caberá ao futuro titular da cessão de uso onerosa realizar todos os investimentos 

necessários para a implantação do pátio regulador de caminhões conforme será mais bem 

detalhado no capítulo de engenharia do presente estudo. 
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CAPÍTULO 2 – ESTUDOS DE MERCADO 

O estudo de mercado para empreendimento voltado ao Pátio de Regulação de 

Caminhões – Truck Center no Porto de Cabedelo (PB), inicia por um levantamento do fluxo 

dos produtos que são movimentados no porto com identificação das características 

sazonais diária, mensal e anual de movimentação das mercadorias, considerando também 

os TUPs e outras instalações portuárias com movimentos relevantes de cargas no entorno 

do porto público. 

Objetiva-se identificar os fluxos de caminhões, assim como as cargas movimentadas, 

identificando a natureza (granel sólido, granel líquido, carga geral e contêiner) que se 

destinam ou se originam ao Porto de Cabedelo, bem como os modais utilizados. 

A análise de demanda de utilização do Pátio de Regulação de Caminhões – Truck 

Center no Porto de Cabedelo (PB) foca na movimentação de caminhões, iniciando por uma 

contextualização dos mercados e suas cadeias produtivas, em seguida, aborda a 

metodologia de projeção de fluxo de cargas, e na sequência, desenvolve a análise de 

demanda. As projeções de movimentação de caminhões são utilizadas para: 

 Balizar o projeto de engenharia e o dimensionamento do empreendimento; 

 Realizar a análise financeira com vistas a verificar a viabilidade do projeto; e 

 Estabelecer os termos contratuais adequados para exploração da 

área/instalação. 

Por fim, é desenvolvida uma avaliação dos preços dos serviços do Pátio de Regulação 

de Caminhões – Truck Center praticados no mercado. 

2.1. Panorama de Mercado do Pátio de Regulação de Caminhões – Truck Center 

Os Pátios de Regulação de Caminhões – Truck Center também denominado, de forma 

mais abrangente, de Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALP) foram concebidas para 

atuarem de forma integrada aos Portos, buscando a otimização do fluxo de cargas 

destinadas, por via rodoviária, organizando os seus acessos, as vias no seu entorno e 

diminuindo o conflito porto-cidade. 

O conceito de AALP engloba infraestruturas que variam desde pátios de 

estacionamento de caminhões, armazenagem e ainda serviços como bancos, hotéis, 

lanchonetes e outros. Portanto, as AALPs devem possuir alguns requisitos mínimos, dentre 

os quais se destacam a disponibilidade de infraestrutura que permita o acesso online aos 
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sistemas de agendamento de acesso ao porto e aos terminais, amplo estacionamento 

para caminhões e carretas, segurança e comodidade para os motoristas. 

Com a implantação das AALPs, a dinâmica de operação do porto prevê que os 

caminhões, antes de chegar ao porto, serão direcionados para pátios de triagem e 

permanecerão aguardando o cadastramento/agendamento. Após análise de vagas na 

proximidade do porto, os caminhões agendados são encaminhados para seu 

recepcionamento e informados do horário de saída para se encaminharem aos terminais 

portuários. 

No Brasil, diversos portos já implantaram Área de Apoio Logístico Portuário (AALP), 

tais como: Santos, Paranaguá, Itaqui, Suape, Belém, Vitória e Rio de Janeiro.  

No Porto de Cabedelo, a necessidade de implantação do Pátio de Regulação de 

Caminhões – Truck Center é apontado no Plano Mestre do Complexo Portuário de 

Cabedelo. A seguir, passamos a apresentação de metodologia de projeção de quantidade 

de caminhões para o Porto de Cabedelo/PB. 

2.2. Metodologia de Projeção de Demanda por Serviços Apoio Logístico Portuário  

A partir do novo marco regulatório do setor portuário, coube ao Ministério da 

Infraestrutura a missão de elaborar o planejamento setorial em conformidade com as 

políticas e diretrizes de logística integrada, abrangendo tanto acessos portuários quanto 

infraestrutura, desenvolvimento urbano e projeções de fluxos de cargas. 

A Portaria nº 61, de 10 de junho de 2020, estabelece diretrizes para a elaboração e 

revisão dos instrumentos de planejamento do setor portuário, bem como procedimentos 

para sua alteração e atualização periódica. A portaria em questão trata dos instrumentos 

que formam o conjunto do planejamento do setor: o Plano Mestre, o Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) e o Plano Geral de Outorgas (PGO).  

Nesse sentido, o Plano Mestre do Porto é o documento oficial que serve de referência 

para o estudo de demanda e apresenta as necessidades e alternativas de expansão do 

porto para o horizonte de planejamento, expondo: as características do porto, a análise 

dos condicionantes físicos e operacionais, a projeção de demanda de cargas e a avaliação 

da capacidade instalada e de operação. 

Neste Termo de Referência, as projeções de demanda foram estruturadas a partir da 

demanda global do Porto de Cabedelo, buscando-se identificar como as cargas produzidas 

e consumidas na região de influência são escoadas pelo Porto. 
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Ainda no âmbito do setor portuário, há o Plano Nacional de Logística Portuária 

(PNLP), que elabora os diagnósticos e prognósticos do setor para a avaliação de cenários e 

a proposição de ações de médio e longo prazo que permitem a tomada de decisões em 

infraestrutura, operações, capacidade, logística e acessos, gestão e meio ambiente.  

No que se refere às projeções de cargas, o PNLP apresenta fluxos de movimentação 

distribuídos em Clusters portuários.  

 
Figura 8 – Localização dos Clusters Portuários 

Fonte: Projeção de demanda e carregamento da malha (PNLP, 2019) 

As projeções de demanda em Clusters portuários consideram que o escoamento de 

produtos pode ser realizado para uma determinada gama de portos que, teoricamente, 

competem entre si, correspondendo à competição interportuária.   

Oportuno destacar, que as previsões trazidas no PNLP indicam de forma genérica os 

perfis de cargas movimentados em Clusters portuários. Em outras palavras, não há 

detalhamento de alocação de produtos movimentados em terminais portuários 

específicos. 

Com a mesma ótica de demanda macro, porém abordando o Complexo Portuário, e 

não mais um Cluster, o Plano Mestre é o instrumento de planejamento de Estado voltado 

à unidade portuária, considerando as perspectivas do planejamento estratégico do setor 
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portuário nacional constante do Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP, que visa 

direcionar as ações, as melhorias e os investimentos de curto, médio e longo prazo no porto 

e em seus acessos. 

A partir do Plano Mestre é possível identificar a demanda macro de um Complexo 

Portuário, que, eventualmente, pode envolver Porto Organizado e Terminais de Uso 

Privado localizados em áreas próximas. 

No presente Termo de Referência foram consultados os seguintes instrumentos 

oficiais de planejamento: 

 Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP, publicado em 2019 (ano base 

2018); e 

 Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (abril, 2018); e 

 Plano de Desenvolvimento e Zoneamento PDZ do Porto Organizado de 

Cabedelo – 2019. 

Diante do diagnóstico de planejamento setorial disponível para o estudo que se 

desenvolve, e tendo em vista a maior especificidade do Plano Mestre do Complexo 

Portuário Cabedelo (2018) em relação ao PNLP (2019), adota-se como base para definição 

de demanda o Plano Mestre do Complexo Portuário Cabedelo (2018). 

2.3. Demanda Prevista 

As projeções de demanda agregada por serviços portuários são disponibilizadas nos 

instrumentos oficiais de planejamento do setor portuário: O PNLP divulga projeções por 

clusters portuários, já os Planos Mestres divulgam projeções por Complexo Portuário. 

O “Cluster de Pernambuco” envolve os seguintes Complexos Portuários: 

 Complexo Portuário de Cabedelo; 

 Complexo Portuário de Recife e Suape; e 

 Complexo Portuário de Maceió. 

O Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) traz projeções especificas 

para diversos tipos de cargas, contendo projeções até 2060 em diferentes cenários, 

denominados tendencial, otimista e pessimista.  

No presente Termo de Referência, tendo em vista o prazo contratual máximo de 20 

anos para áreas não afetas às operações portuárias, as projeções são apresentadas até o 
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ano de 2041, assumindo-se que o início das operações da área de apoio logístico deve 

ocorrer no ano de 2022. 

O empreendimento, embora se utilize das informações de movimentação portuária, 

não envolve as atividades portuárias, tendo como vocação a disponibilidade de 

infraestrutura que permita o acesso online aos sistemas de agendamento de entrada no 

porto e nos terminais, estacionamento para caminhões e carretas, segurança e 

comodidade para os motoristas. 

Antes de adentrar nas projeções futuras de demanda, inicialmente, são apresentados 

dados históricos de movimentação obtidos junto ao Anuário Estatístico da ANTAQ, para o 

período de 2010 a 2020, segregados por perfil de carga, conforme tabela a seguir. 

Tabela 6 – Histórico da movimentação de cargas no Complexo Portuário de Cabedelo 

Total de Movimentação Portuária (t.) - Porto de Cabedelo 

Ano 
Carga 

Conteinerizada 
Carga 
Geral 

Granel 
Líquido e 
Gasoso 

Granel 
Sólido 

Total Geral 

2010 923 67.767 612.286 664.712 1.345.688 

2011  33.425 741.505 980.012 1.754.942 

2012  60.546 744.857 1.102.035 1.907.438 

2013  48.914 724.604 1.128.158 1.901.676 

2014 992 54.683 691.275 1.008.797 1.755.747 

2015 525 54.022 558.132 630.488 1.243.167 

2016  850 475.755 486.372 962.977 

2017   434.960 535.177 970.137 

2018   481.501 699.060 1.180.560 

2019   466.438 772.180 1.238.618 

2020   404.225 722.748 1.126.973 

Fonte: Anuário da ANTAQ, consulta em 10/05/2021 

O gráfico a seguir ilustra o comportamento dos volumes anuais movimentados, 

indicando as variações anuais de cada perfil de cargas. 

 

Figura 9 – Movimentação de carga, por perfil, no Complexo Portuário de Cabedelo (2010-2020) 

Fonte: Anuário da ANTAQ, consulta em 10/05/2021 
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De acordo com o histórico de movimentação do Porto de cabedelo, podemos realizar 

as seguintes inferências: 

 Há relativa estabilidade nos volumes anuais movimentados, aparentemente, 

acompanhando o cenário econômico nacional; 

 A carga conteinerizada, no modal aquaviário, não é movimentada com 

frequência, sendo inexistente a partir do ano 2015 (último registro) 

 A carga geral possuía participação estável até o ano de 2015, contudo, com 

participação insignificante na movimentação total do porto. A partir de 2016, 

a carga geral não é mais movimentada no porto; e 

 Os volumes de granéis sólidos e líquidos são os únicos movimentados, por 

modal aquaviário, a partir de 2016. 

No tocante às sazonalidades na movimentação de cargas, foram analisados os 

montantes históricos para os perfis de granel sólido e líquido, únicas principais cargas 

movimentadas no complexo desde 2016. 

Primeiramente com relação aos granéis líquidos, nota-se uma perenidade dos 

volumes ao longo do ano, sem apresentar um comportamento sazonal relevante. A tabela 

a seguir mostra os dados históricos de movimentação de granéis líquidos no Porto de 

Cabedelo para o período 2010-2020. 

Tabela 7 – Movimentação mensal de granel líquido no Complexo Portuário de Cabedelo, 2010-
2020 

Total de Movimentação Portuária  (t.) – Porto de Cabedelo 
Granel Líquido 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

jan 42.482 69.240 53.894 83.043 58.415 58.265 73.826 42.549 39.164 36.831 44.349 
fev 40.963 52.708 78.873 50.686 58.696 27.543 27.333 30.744 46.428 35.169 34.236 
mar 49.897 40.023 39.483 65.685 65.808 59.513 38.153 27.160 41.688 26.799 33.063 
abr 56.513 63.891 75.504 69.378 40.500 53.796 35.566 32.878 55.649 48.431 17.856 
mai 54.242 76.070 65.806 35.870 48.785 27.551 46.669 37.588 37.903 79.186 28.345 
jun 54.694 45.639 58.358 58.708 52.069 43.775 16.731 35.901 35.330 35.572 27.834 
jul 45.431 71.229 62.619 46.636 68.605 56.952 44.954 28.039 46.258 10.712 34.153 
ago 54.779 52.559 46.493 68.953 59.866 36.964 40.545 36.621 39.648 31.122 34.185 
set 68.002 59.840 57.319 77.186 55.494 68.602 37.914 33.437 38.782 49.691 38.688 
out 54.270 85.902 66.397 54.226 60.409 49.541 45.277 45.569 26.726 31.765 39.106 
nov 54.778 56.873 62.677 62.814 48.172 37.752 29.576 37.242 40.836 45.332 33.361 
dez 36.235 67.530 77.433 51.420 74.455 37.878 39.210 47.233 33.087 35.829 39.050 

Total Geral 612.286 741.505 744.857 724.604 691.275 558.132 475.755 434.960 481.501 466.438 404.225 

Fonte: Anuário da ANTAQ, consulta em 10/05/2021 

A partir dos dados acima, foi construído gráfico, a seguir, que apresenta um enfoque 

no período mais recente dos últimos 5 anos (2016 a 2020).  
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Figura 10 – Sazonalidade mensal de granéis líquidos no Complexo Portuário de Cabedelo (2016-
2020) 

Fonte: Anuário da ANTAQ, consulta em 10/05/2021 

Os resultados atinentes aos granéis líquidos mostram a ausência de sazonalidade 

relevante a ser considerada na modelagem de demanda do Pátio de Regulação de 

Caminhões – Truck Center no Porto de Cabedelo (PB). 

Passando para os granéis sólidos, percebe-se o mesmo comportamento dos granéis 

líquidos, indicando não haver sazonalidades relevantes na movimentação de granéis 

sólidos. A tabela a seguir apresenta dados de movimentação mensal para esse perfil de 

carga. 

Tabela 8 – Movimentação mensal de granel sólido no Complexo Portuário de Cabedelo, 2010-
2020 

Total de Movimentação Portuária  (t.) 
Granel Sólido 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

jan 50.258 62.434 75.088 102.745 182.747 84.916 71.565 52.101 23.635 33.255 36.971 
fev 17.934 98.470 67.988 142.660 38.897 82.254 39.394 40.128 67.115 59.885 71.664 
mar 53.541 80.381 37.994 156.134 78.500 79.963 41.832 48.604 73.515 20.008 30.101 
abr 93.800 117.434 113.703 124.296 91.520 31.517 41.850 61.780 57.095 187.136 43.803 
mai 37.181 109.459 114.718 54.500 66.886 44.889 27.211 53.309 30.306 62.952 80.439 
jun 9.840 29.269 80.497 57.561 50.468 138.257 21.251 24.239 25.086 37.839 63.567 
jul 87.050 68.938 160.840 59.016 87.931 34.220 29.719 35.097 73.776 41.600 59.122 

ago 116.947 149.301 75.266 80.996 125.202 24.364 35.155 35.926 64.590 43.851 63.527 
set 52.621 34.629 127.772 103.291 65.338  69.638 57.717 93.932 68.947 83.608 
out 22.015 143.193 139.140 55.383 65.784 43.283 20.069 35.163 74.998 44.874 43.583 
nov 75.299 61.798 45.726 97.585 72.219 25.777 58.524 41.071 30.049 68.372 123.839 
dez 48.225 24.705 63.303 93.991 83.304 41.048 30.164 50.043 84.963 103.462 22.524 

Total Geral 1.345.688 1.754.942 1.907.438 1.901.676 1.755.747 1.243.167 962.977 970.137 1.180.560 1.238.618 1.126.973 

Fonte: Anuário da ANTAQ, consulta em 10/05/2021 

A partir dos dados acima, foi construído gráfico, a seguir, que apresenta um enfoque 

no período mais recente dos últimos 5 anos (2016 a 2020).  
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Figura 11 – Sazonalidade mensal de granéis sólidos no Complexo Portuário de Cabedelo (2016-
2020) 

Fonte: Anuário da ANTAQ, consulta em 10/05/2021 

Similarmente aos granéis líquidos, os resultados atinentes aos granéis sólidos 

mostram a ausência de sazonalidade relevante a ser considerada na modelagem de 

demanda do Pátio de Regulação de Caminhões – Truck Center no Porto de Cabedelo (PB). 

Portanto, para o presente Termo de Referência assume-se que os volumes de cargas 

a serem movimentadas no Porto de Cabedelo possuem distribuição mensal equitativa, de 

forma linear ao longo do ano. 

No tocante ao fluxo diário de cargas, e consequentemente de caminhões, o Porto de 

Cabedelo apresenta estabilidade e compatibilidade das portarias de acesso ao porto. O 

gráfico a seguir mostra a quantidade total de veículos que aguardam na fila da portaria e a 

escala horizontal representa o dia e a hora (tempo) em que essa fila ocorre, considerando 

72 horas de simulação, segundo dados do Plano Mestre. 

O resultado da simulação aponta que não há formação de filas expressivas nas 

portarias do Complexo Portuário de Cabedelo, sendo identificado um acúmulo maior de 

veículos apenas na Portaria do Terminal Oxbow, que apresenta cerca de oito veículos 

aguardando acesso nos períodos de hora-pico.  
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Figura 12 – Fluxo de caminhões no dia-pico no Complexo Portuário de Cabedelo 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 

No entanto, para os três dias simulados, nota-se que as filas não se acumulam de um 

dia para o outro, mostrando que, apesar de haver formação de filas em momentos de pico, 

o terminal consegue processar os veículos no mesmo dia em que eles chegam às suas 

instalações. 

A portaria da Autoridade Portuária apresenta pouca formação de filas, sendo que nos 

gates de entrada e de saída as filas na hora-pico apresentam, em ambos os gates, uma 

quantidade máxima de três veículos aguardando atendimento. 

A tabela a seguir apresenta as portarias de acesso às áreas do Complexo Portuário de 

Cabedelo, incluindo a quantidade de veículos que passam pelo gate no dia de maior 

movimentação do ano. 

Tabela 9 – Fluxo de caminhões dia-pico no Complexo Portuário de Cabedelo, por portaria 

Portaria Fluxo no dia-pico (caminhões) 
Autoridade Portuária 313 

BACAB 8 
Moinho Dias Branco 168 

Mineração Coto 64 
Raízen 40 
TECAB 150 

Terminal Oxbow 59 
Transpetro 51 
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Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 

Por fim, após apontar a distribuição dos volumes de cargas movimentadas no 

Complexo Portuário de Cabedelo, em toneladas, passamos a representar a demanda 

correlacionada ao número de caminhões que acessaram o Complexo.  

Para tanto, consideram-se apenas os granéis sólidos e líquidos, ao longo do período 

2016 a 2020, assumindo, ainda, as seguintes premissas: 

 Peso médio dos caminhões de granéis líquidos: 18,75 toneladas, considerando 

que, em média, os caminhões transportam 25.000 litros de combustíveis claros, 

com densidade média de 0,75 tonelada/m³; e  

 Peso médio dos caminhões de granéis sólidos (malte e cevada): 32 toneladas. 

Seguindo essas premissas, a tabela a seguir mostra a quantidade de caminhões que 

acessaram o Complexo no período 2016 a 2020, com patamar médio anual de 44,2 mil 

caminhões. 

Tabela 10 – Movimentação anual, por perfil de carga, no Complexo Portuário de Cabedelo, 2016-
2020 

Total de Movimentação Portuária (t.) - Porto de Cabedelo 

Ano 
Granel Líquido e Gasoso Granel Sólido Total Geral 

Tonelada Caminhão Tonelada Caminhão Tonelada Caminhão 

2016 475.755 25.374 486.372 15.199 962.127 40.573 

2017 434.960 23.198 535.177 16.724 970.137 39.922 

2018 481.501 25.680 699.060 21.846 1.180.560 47.526 

2019 466.438 24.877 772.180 24.131 1.238.618 49.007 

2020 404.225 21.559 722.748 22.586 1.126.973 44.145 

Total / Média 2.262.879 24.137 3.215.537 20.097 5.478.416 44.234 

Notas:        
1. Peso médio dos caminhões de granéis líquidos: 18,75 toneladas. 

2. Peso médio dos caminhões de granéis sólidos (malte e cevada): 32 toneladas. 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Anuário da ANTAQ, consulta em 10/05/2021 

Transformando os valores medidos em caminhões por ano para valores mensais e 

diários, temos os seguintes resultados. 
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Tabela 11 – Movimentação anual, mensal e diária de caminhões no Complexo, 2016-2020 

Total de Movimentação Portuária (t.) - Porto de Cabedelo 

Ano 
Total Geral 

Anual Mensal Diário 
2016 40.573 3.381 111 
2017 39.922 3.327 109 
2018 47.526 3.960 130 
2019 49.007 4.084 134 
2020 44.145 3.679 121 

Total / Média 44.234 3.686 121 
Notas:     
1. Considera 365 dias de operação no ano.   

Fonte: Elaboração própria, a parti do Anuário da ANTAQ, consulta em 10/05/2021 

Feitas essas considerações sobre o diagnóstico atual do Complexo Portuário de 

Cabedelo, passamos ao cenário futuro de demanda. 

Inicialmente, para o cenário futuro, como não há perspectivas de reutilização do 

modal ferroviário, observa-se que a participação do modal de transporte rodoviário no 

Complexo Portuário de Cabedelo deve se manter tal qual verificado atualmente. Assim, o 

crescimento previsto para a movimentação de cargas do Complexo reflete diretamente no 

aumento do número de caminhões que irá trafegar em suas vias de acesso. 

Desse modo, parte-se para as previsões do Plano Mestre do Complexo Portuário de 

Cabedelo (2018), as quais serão posteriormente validadas a partir de previsões dos 

próprios terminais arrendados quanto à estimativa futura de fluxo de caminhões. 

Segundo as previsões, observa-se que o Complexo Portuário de Cabedelo se 

caracteriza pela elevada participação relativa dos desembarques, que representam, em 

média, 95% das operações realizadas. Acerca do tipo de navegação, o que se nota é a 

predominância do longo curso, com participação relativa de 58%, em média. 

Até 2060, espera-se que a demanda para o Complexo apresente taxa média de 

crescimento de 1,4% ao ano, alcançando um total de 2,3 milhões de toneladas. Até o final 

do período de planejamento, a principal tendência esperada é a elevação da participação 

relativa do coque de petróleo nas movimentações, de 10% em 2016 para 27% em 2060, 

decorrente da expectativa de recuperação dos volumes movimentados historicamente. 
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Figura 13 – Projeção de demanda no Complexo Portuário de Cabedelo, em cenários 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 

A figura a seguir apresenta o detalhamento das cargas previstas para o Complexo. 
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Figura 14 – Projeção de demanda no Complexo Portuário de Cabedelo, em cenários 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 
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A partir desse diagnóstico institucional, busca-se transformar a projeção de demanda 

de toneladas para quantidade de caminhões, assumindo as seguintes premissas: 

 Peso médio dos caminhões de granéis líquidos: 18,75 toneladas; 

 Peso médio dos caminhões de granéis sólidos vegetal (malte e cevada): 32 

toneladas; 

 Peso médio dos caminhões de granéis sólidos mineral (ilmenita e coque de 

petróleo): 40 toneladas; 

 Peso médio dos caminhões de carga geral: 30 toneladas; e 

 Peso médio dos caminhões de carga classificadas como “outros”: 30 toneladas. 

De acordo com o Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018), as taxas 

de movimentação previstas se mostram crescentes. A tabela a seguir mostra os dados do 

Plano Mestre (2018). 

Tabela 12 – Taxas de Crescimento da movimentação no Complexo Portuário  

Taxas de Crescimento - CAGR 
Granel 
Líquido 

Granel 
Sólido 

Vegetal 

Granel 
Sólido 

Mineral 

Carga 
Geral  

Outros 

2016-2020 6,6420% 1,3595% 33,2745% 1,5023% 9,7271% 

2020-2025 1,7640% 1,1000% 5,3867% 2,0508% 2,7032% 

2025-2030 1,9211% 1,4482% 1,1747% 1,8018% 1,5703% 

2030-2035 1,8152% 1,3366% 1,0531% 1,2549% 1,4529% 

2035-2040 1,5707% 0,1027% 0,9113% 0,7808% 1,0221% 

2040-2045 1,3875% 0,0000% 0,8103% 0,5471% 0,8960% 

2045-2050 1,2812% 0,0000% 0,7497% 0,5201% 0,8409% 

2050-2055 1,2050% 0,0000% 0,7406% 0,5073% 0,8127% 

2055-2060 1,1364% 0,0000% 0,7152% 0,4952% 0,7813% 

 Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 

Ainda segundo o Plano Mestre (2018), a demanda total de cargas no cenário 

tendencial parte de 1.407.952 toneladas (ou 54.929 caminhões) no ano de 2021, chegando 

à 1.933.148 toneladas em 2041, equivalente à 75.763 caminhões. 

Conforme o histórico de movimentação já apresentado, nota-se que o montante 

efetivamente movimentado no ano de 2020 está aderente, ligeiramente inferior ao 

previsto. Tais oscilações de curto prazo são normais quando se utiliza uma projeção de 

longo prazo. Deve-se levar em conta, ainda, o fator relacionado aos efeitos da pandemia, 

impactando negativamente o Porto de Cabedelo. No médio prazo, espera-se que as 

movimentações retornem aos montantes projetados. 
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A tabela a seguir apresenta os dados de projeção de demanda para o Porto de 

Cabedelo, medida em toneladas e número de caminhões, abarcando o período contratual 

(20 anos) do Pátio de Regulação de Caminhões – Truck Center, cuja celebração do contrato 

é estimada para 2022. 

Tabela 13 – Demanda Macro no Complexo Portuário de Cabedelo, em toneladas e número de 
caminhões 

Ano de 
Contrato 

DEMANDA MACRO  

Complexo Portuário de Cabedelo 

Todas as Cargas 

CENÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO 

ANO Tendencial Otimista Pessimista 

    Ton. Caminhão Ton. Caminhão Ton. Caminhão 

0 2021 1.407.952 54.929 1.838.176 71.713 1.070.422 41.761 

1 2022 1.445.592 56.208 1.887.317 73.384 1.099.039 42.733 

2 2023 1.484.667 57.529 1.938.331 75.108 1.128.746 43.738 

3 2024 1.525.243 58.894 1.991.307 76.890 1.159.595 44.775 

4 2025 1.567.393 60.304 2.046.336 78.731 1.191.640 45.847 

5 2026 1.591.971 61.312 2.078.425 80.047 1.210.326 46.614 

6 2027 1.616.951 62.338 2.111.038 81.386 1.229.318 47.394 

7 2028 1.642.340 63.381 2.144.184 82.749 1.248.620 48.187 

8 2029 1.668.144 64.443 2.177.873 84.134 1.268.238 48.994 

9 2030 1.694.371 65.523 2.212.114 85.544 1.288.177 49.815 

10 2031 1.718.952 66.543 2.244.207 86.877 1.306.866 50.591 

11 2032 1.743.908 67.580 2.276.789 88.231 1.325.839 51.379 

12 2033 1.769.246 68.634 2.309.868 89.607 1.345.102 52.180 

13 2034 1.794.970 69.705 2.343.452 91.005 1.364.659 52.995 

14 2035 1.821.087 70.794 2.377.550 92.426 1.384.516 53.822 

15 2036 1.839.588 71.611 2.401.704 93.493 1.398.581 54.444 

16 2037 1.858.334 72.441 2.426.179 94.576 1.412.834 55.074 

17 2038 1.877.331 73.282 2.450.980 95.674 1.427.276 55.714 

18 2039 1.896.580 74.135 2.476.111 96.788 1.441.910 56.363 

19 2040 1.916.085 75.000 2.501.577 97.918 1.456.740 57.020 

20 2041 1.933.148 75.763 2.523.853 98.914 1.469.712 57.600 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 

A seguir, apresenta-se o comportamento da demanda total medida em número de 

caminhões por ano. 
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Figura 15 – Projeção de demanda no Complexo Portuário de Cabedelo, em cenários 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 

A demanda apresentada acima, em volumes anuais, é segregada por mês e dia, 

conforme a tabela abaixo. 

Tabela 14 – Demanda Macro Tendencial no Complexo Portuário de Cabedelo, em caminhões 

Ano de 
Contrato 

DEMANDA MACRO  

Complexo Portuário de Cabedelo 

Todas as Cargas 

  

Ano Caminhão por Ano Caminhão por Mês Caminhão por Dia 

0 2021 54.929 4.577 150 

1 2022 56.208 4.684 154 

2 2023 57.529 4.794 158 

3 2024 58.894 4.908 161 

4 2025 60.304 5.025 165 

5 2026 61.312 5.109 168 

6 2027 62.338 5.195 171 

7 2028 63.381 5.282 174 

8 2029 64.443 5.370 177 

9 2030 65.523 5.460 180 

10 2031 66.543 5.545 182 

11 2032 67.580 5.632 185 

12 2033 68.634 5.720 188 

13 2034 69.705 5.809 191 

14 2035 70.794 5.899 194 

15 2036 71.611 5.968 196 

16 2037 72.441 6.037 198 

17 2038 73.282 6.107 201 

18 2039 74.135 6.178 203 

19 2040 75.000 6.250 205 

20 2041 75.763 6.314 208 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo (2018) 

Após extrair as informações relativas à demanda total no Complexo Portuário de 

Cabedelo prevista no Plano Mestre (2018), medida por ano, mês e dia, foi realizada uma 

54.929

75.76371.713

98.914

41.761
57.600

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Demanda Total em Caminhões, em Cenários

Tendencial Otimista Otimista
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verificação junto às empresas atuantes no porto, para fins de validação das projeções. A 

tabela a seguir apresenta as capacidades próprias das empresas privadas para 

recepção/expedição de caminhões.  

Tabela 15 – Volumes estimados por empresas privadas no Complexo Portuário de Cabedelo, em 
caminhões 

Volume de Caminhões no Porto de Cabedelo 

  ATUAL FUTURA 

DADOS DA EMPRESA 
VOLUME DE 
CAMINHÕES 

(DIÁRIO) 

VOLUME DE 
CAMINHÕES 

(MENSAL) 

VOLUME DE 
CAMINHÕES 

(DIÁRIO) 

VOLUME DE 
CAMINHÕES 

(MENSAL) 

MARLOG e OXBOW - MARAJÓ 10 1.000 10 1.000 

TOP-LOG 19 452 38 904 

RAÍZEN 44 1.095 44 1.095 

CABEDELO TRANSPORTES 3 17 3 17 

BR DISTIBRUIDORA - BR TRANSPETRO 60 1.440 95 2.280 

M. DIAS BRANCO 55 1.288 135 3.048 

TECAB 145 3.500 185 4.500 

MINERAÇÃO COTO 3 12 3 12 

TOTAL 339 8.804 513 12.856 

Fonte: Empresas localizadas no Porto de Cabedelo 

Como se vê, a infraestrutura de acesso terrestre em terminais privados no Porto de 

Cabedelo é suficiente para atender a demanda. 

2.4. Estimativa de Preços 

Para fins de modelagem econômico-financeira é necessário estimar o nível de preços 

de serviços para remunerar as atividades realizadas.  

A definição de preços para remuneração das atividades, é utilizada no âmbito do 

estudo de viabilidade e no contrato a ser celebrado. É importante destacar que o 

estabelecimento do nível de preços que será efetivamente praticado ao longo do horizonte 

contratual será definido livremente pelo cessionário, respeitado o limite máximo de 

preços estabelecido em contrato (preço-teto). 

A previsão de imposição de preço-teto para a prestação de serviços de Área de Apoio 

Logístico Portuário (AALP) se dá em razão da atividade possuir caráter eminentemente 

monopolista, embora não seja um setor regulado.  
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Desse modo, é justificável a inclusão de mecanismo de regulação de preços para a 

respectiva atividade, por se tratar de estrutura econômica monopolista e de uma essential 

facility1 para o Porto de Cabedelo. 

O preço-teto estabelecido em contrato deve ser observado até que haja alteração 

estrutural de mercado, em que haja concorrência efetiva na prestação de serviços de apoio 

logístico. 

Desse modo, para subsidiar a avaliação econômico-financeira do presente estudo, 

foram pesquisados preços de mercado de Área de Apoio Logístico Portuário (AALP) em 

operação. 

Para o empreendimento em questão, as atividades envolvem a prestação de serviços 

de apoio logístico para cesso ao Porto de Cabedelo, organizando o acesso ao porto e 

disponibilização infraestrutura adequada para o estacionamento de caminhões e área de 

espera para os motoristas. 

Para a determinação da cesta de serviços e seus respectivos preços, as seguintes 

atividades foram consideradas: 

 Agendamento eletrônico ou por telefone; 

 Entrada e saída nos gates de acesso; 

 Estacionamento de caminhões incluindo 6 (seis) horas de carência; 

 Disponibilização de: 

 Sanitários; 

 Vestiários; 

 Restaurante e lanchonetes; 

 Unidade de atendimento médico de emergência; 

 Área de descanso segura e monitorada; e 

 Posto de serviços. 

Para a cobrança dos serviços definiu-se um preço englobando todos os serviços da 

cesta. Apenas pagando esse preço um caminhão pode ser atendido sem depender de 

serviços assessórios. 

                                                           
1 As essential facilities podem ser definidas como as redes de infraestruturas historicamente estabelecidas e 
dominadas por um número limitado de agentes, utilizadas na prestação de determinadas atividades 
essenciais à coletividade. 
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Para definição dos preços adequados para o Termo de Referência, a estratégia 

adotada foi a pesquisa em Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALPs) congêneres em 

operação. 

Portanto, a Cessionária poderá estabelecer o preço a ser cobrado do usuário, desde 

que respeitado o preço-teto de R$58,25 (cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 

O referido preço-teto poderá ser alterado ou suprimido, de ofício ou por provocação 

da Cessionária, caso seja comprovada a existência de ambiente concorrencial. 

O valor acima mencionado somente poderá ser cobrado do usuário após início das 

operações do Pátio de Triagem de Caminhões – Truckcenter, que deverá se dar no prazo 

estipulado no Contrato. 
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CAPÍTULO 3 – ENGENHARIA 

3.1. Descrição da estrutura operacional 

A área objeto deste Termo de Referência é de propriedade da União, localiza-se no 

interior da poligonal do Porto Organizado de Cabedelo, é greenfield e possui 54.202 m².  

Foi proposta para a referida área a implantação de um pátio regulador de caminhões, 

com 140 vagas, além de área de convivência, restaurante, escritórios e demais áreas 

administrativas. O layout da área em questão está apresentado na figura a seguir. 

 
Figura 16 – Layout do Truck Center 

Fonte: NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente (2021) – PMI n° 001/2020. 

As instalações operacionais do Truck Center, detalhadas a seguir, são: vias de 

circulação, estacionamentos, edificações, guaritas e área verde. 

 140 vagas para caminhões; 

 Restaurante e área de apoio com 300 m²; 

 Duas edificações de 200 m² cada, sendo uma para administração do Truck 

Center e outra com 6 salas para locação; 
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 Vias de circulação interna; 

 Estacionamento de veículos de passeio. 

Com base no projeto proposto, foram estimados investimentos necessários à 

implantação do pátio regulador no montante total de R$ 12.066.697, conforme 

apresentado abaixo. 

Tabela 16 – Investimentos previstos 

CAPEX TRUCK CENTER VALOR Data base QUANTITATIVO UNIDADE VALOR TOTAL 

Pavimentação 

Pátio Rodoviário e estacionamentos 
- INTERTRAVADO BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25CM, 
ESPESSURA 10 CM 

R$ 190,23 abr/21 49.877 m² R$ 9.487.966 

Edificações 
Edificações Serviços Apoio 
Caminhoneiros e guaritas 

R$ 1.537 abr/21 740 m² R$ 1.137.867 

Drenagem 

Drenagem PLUVIAL de vias de 
acesso, estacionamento e passeios 

pavimentados. Inclui tubulação 
d=60 cm e galerias de concreto 

armado. 

R$ 24,33 abr/21 49.877 m² R$ 1.213.600 

Cercamento 
Perímetro da área - Alambrado em 

tela metálica, altura de 2,5m 
R$ 55,92 abr/21 1.032 m R$ 57.713 

Iluminação Iluminação interna pátio rodoviário R$ 3,40 abr/21 49.877 m² R$ 169.547 

TOTAL R$ 12.066.697 

 Fonte: NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente (abril/2021) – PMI n° 001/2020. 

 

Os investimentos mínimos acima elencados deverão ser realizados no prazo de até 

12 (doze) meses contados a partir da data da assunção da área pela Cessionária. 

3.1.1  Serviços Preliminares 

Os serviços de destocamento e limpeza serão executados objetivando remoção das 

áreas destinadas ao Truck Center, incluindo o rebaixamento do nível do terreno e posterior 

serviços de terraplanagem. 

As vegetações naturais e artificiais, tais como, arbustos, tocos, entulhos ou matacões 

serão removidas e destinadas para áreas licenciadas aptas a recepção de resíduos. O corte 

do terreno será executado através de limpeza mecanizada, caracterizada por vegetação e 

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Os 

serviços comtemplam o corte de camadas de no mínimo 40,0 (quarenta centímetros).  

Nessa etapa inicial está prevista a implantação de um sistema de drenagem 

provisório, constituído de valas de contenção e carreamento escavadas, com o único 

objetivo de ordenar as águas evitando a instauração de processos erosivos significativos e 

o carreamento de partículas a áreas adjacentes. Os caudais coletados pelas valas serão 
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direcionados a caixas de decantação escavadas a jusante do percurso com a finalidade de 

reter as partículas de solo e direcionar o caudal a rede de drenagem existente. 

Além do sistema de drenagem provisória serão instaladas barreiras físicas em todo o 

perímetro da área terraplanada com telas de PVC para garantir a retenção de sólidos do 

terrapleno. 

Todo sistema de drenagem provisória deve ser mantido em pleno funcionamento e 

ser adaptado as etapas evolutivas da obra e só pode ser desativado quando o sistema de 

drenagem definitivo estiver em operação e toda superfície do terreno esteja devidamente 

coberta e protegida. Todo material proveniente dos volumes de corte que sejam de boa 

qualidade e compatíveis ao uso serão direcionados para uso no montante do terrapleno, 

sendo os materiais excedentes e/ou de baixa qualidade direcionados a bota fora em local 

devidamente licenciado e tratado para esta finalidade. 

O serviço de terraplenagem abrange a reposição de camadas de materiais inservíveis, 

com introdução de cascalho laterítico para reaterro, satisfazendo um total de 40 cm, 

considerando um volume de material de aproximadamente 25.337 m³. O aterro se fará 

através de uso de material proveniente de jazida devidamente regularizada. Todos os 

aterros serão lançados em camadas médias de 20cm e compactados a 100% Proctor 

Normal até atingirem a compactação ideal conforme projeto da base. 

Para execução dos montantes de terraplanagem serão utilizados equipamentos de 

grande porte, sendo que nenhum destes equipamentos poderá receber lavação e 

manutenção em canteiro de obras e o abastecimento deve fazer uso de bacia de contenção 

compatível com os volumes em operação. 

Para drenagem pluvial, a qual consiste na instalação de canaletas, caixas destinadas 

a captação e direcionamento das precipitações sobre as superfícies, será executada por 

empresa habilitada e devidamente licenciada, seguindo projeto e execução de etapas 

distintas conforme andamento dos demais serviços. 

Toda rede de drenagem será em canaletas de concreto com declividade e traçado 

definidos em projeto específico. Todas as caixas coletoras e passagem terão capacidade 

suporte compatível ao escoamento previsto da área de captação. As escavações serão 

realizadas com escavadeira hidráulica dando atenção especiais as cotas de assentamento 

e a necessidade de escoramento das valas. 

Após instalada as tubulações, em trecho específico entre caixas de passagem, serão 

realizados os reaterros com material de primeira categoria e em camadas médias de 20cm 
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compactadas individualmente. A primeira camada junto a tubulação deve ser de areia e ter 

disposto sob esta malha de cerquite de modo a sinalizar em situações de escavações 

futuras. A seguir, apresenta-se a planta baixa e cortes referente a drenagem do terminal. 

 
Figura 17 – Drenagem da área do Truck Center 

Fonte: Elaboração própria 

3.1.2  Estacionamento e Vias de Circulação 

As áreas destinadas a veículos pesados e leves, circulação e estacionamento, serão 

de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25cm, espessura 10 cm. 

A estrutura do pavimento é composta por uma camada de base (base e sub-base), 

seguida por camada de revestimento constituída por peças de concreto, assentadas sobre 

camada de pó de pedra, e travadas entre si por contenção lateral. As juntas entre as peças 

são preenchidas por material de rejunte. 
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Figura 18 – Ilustração esquemática pavimento intertravado 

Fonte: Caderno Técnico SINAPI 

O pavimento foi selecionado pela função de resistir e distribuir ao subleito os esforços 

aplicados sobre eles, além de melhorar as condições de rolamento e segurança, assim, 

suportando as cargas previstas de caminhões além de exercer melhor permeabilidade 

comparado com os demais tipos de pavimentos, não sobrecarregando o sistema de 

drenagem. 

Após a execução dos serviços de preparo da base e sub-base e base, iniciará a 

execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, sendo realizadas as 

seguintes atividades sequencialmente:  

 Lançamento e espalhamento do pó de pedra na área do pavimento;  

 Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na 

espessura da camada conforme especificação de projeto;  

 Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;  

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 

revestimento que é formada pelas seguintes atividades:  

 Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de 

serviço;  

 Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;  

 Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;  

 Rejuntamento, utilizando pó de pedra;  

 Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada 

de assentamento. 

O caminhão tipo projetado para o Truck Center é o BT9 - Representa os veículos de 

carga articulados, compostos de um cavalo mecânico com 3 eixos, tracionando, por meio 
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de duas articulações, 2 semi-reboques de 3 eixos. O modelo representativo é o veículo 

conhecido como Bitrem de 9 eixos, com comprimento total de 25 metros. Abrange também 

o veículo Rodotrem, composto de um cavalo mecânico com 3 eixos, tracionando, por meio 

de três articulações, 2 semirreboques de 2 eixos com dolly intermediário de 2 eixos, com 

comprimento total de 25 metros. 

No entanto, as avaliações geológicas do terreno serão realizadas pelo futuro 

Cessionário para identificar se o pavimento selecionado, de fato, é o mais indicado para o 

terminal. 

Toda área de sub-base que apresentar baixa resistência de suporte conforme 

especificado em projeto será removida e destinada a bota-fora, sendo substituída por 

material proveniente de jazida com CBR superior a 12% e isento de matéria orgânica e 

compactados a Proctor Normal conforme definições especificas.  

Será aplicada base de cascalho laterítico, que consiste numa camada com espessura 

total de 15 cm após compactação 100% proctor normal.  

Sobre a sub-base de macadame, será executada com mesmo material utilizado para 

base. A base será executada numa espessura de 25 cm após compactação 100% proctor 

normal. A compactação deverá ser executada com rolo vibratório liso até atingir a 

densidade máxima. A sua execução deverá seguir orientações técnicas. 

3.1.3  Edificações  

A área de apoio aos caminhoneiros será composta por prédio que abrigará área de 

sanitários, vestiários, sala de motoristas, refeitório, setor administrativo e gerencial. 

Para atender a demanda projetada, será necessária a construção de três edificações 

de serviço de apoio aos caminhoneiros, totalizando cerca de 700 m² (setecentos metros 

quadrados), abrangendo edificação para refeitório de 300 m², e duas edificações 

administrativa e serviços de 200 m² cada.  

Todas as edificações estão localizadas na parte norte do Truck Center. A área 

administrativa contempla estacionamento para veículos leves com capacidade de até 32 

vagas soltas.  
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3.1.4  Acessos 

Todo acesso ao Truck Center será controlado por guarita com ligação direta a malha 

viária pública, sendo permitido o acesso de veículos de carga e leve. Foram previstos dois 

acessos distintos ao Truck Center, localizados a nordeste, com acesso à rodovia 

transamazônica. 

A guarita de acesso principal será construída com estrutura e fechamento de 

concreto pré-fabricado de área total de 20 m², composta de esquadrias de vidro 

temperado, forro em laje pré-fabricada e piso interno em cerâmica antiderrapante auto 

tráfego. Será guarnecida por sanitário e permitirá apenas acesso de veículos de carga. O 

nível do piso interno será 1,20m mais elevado que a área externa e terá atendimento nas 

duas laterais.  

A segunda guarita de acesso, permitirá veículos de carga e leve, sendo construída 

com estrutura e fechamento de concreto pré-fabricado de área total de 20 m², composta 

de esquadrias de vidro temperado, forro em laje pré-fabricada e piso interno em cerâmica 

antiderrapante auto tráfego. Será também guarnecida por sanitário e permitirá apenas 

acesso de veículos de carga. O nível do piso interno será 1,20m mais elevado que a área 

externa e terá atendimento nas duas laterais.  

A guarita será abrigada sobre estrutura metálica de aço galvanizado a fogo e telhas 

de alumínio com altura útil livre de 8 metros. Todo ambiente sobre o abrigo será iluminado 

com refletores de LED e será monitorado por sistema de monitoramento de segurança por 

câmeras - CFTV sem que haja pontos cegos conforme projeto específico. Serão instalados 

painéis de LED tanto no sentido de entrada quanto de saída para orientação dos veículos 

de carga.  

Todo perímetro será cercado por alambrado de tela de aço soldada galvanizada e 

revestida com capa de PVC com altura de 2,50 estruturada em mourões de concreto 

chumbados ao solo sobre viga contínua de concreto armado, sobre a tela serão instaladas 

3 linhas de arame farpado. Os mourões de concreto serão do tipo armado e resistentes a 

impactos e condições de maresia ou colunas tubulares de aço carbono galvanizadas a fogo. 

A iluminação externa será implementada em toda área do Truck Center em refletores 

de LED 800W instalados em postes metálicos galvanizados a fogo com altura mínima de 

20m. Cada poste receberá 4 refletores com capacidade de cobertura de 60m e serão 

acionados em setores específicos. A iluminação mínima do pátio deve ser de 50 Lux. 
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Todo perímetro será coberto por sistema fechado de CFTV. O monitoramento será 

através de câmeras, sensores de presença, movimento, térmicos e demais conforme 

projeto de monitoramento e segurança e serão instalados em pontos estratégicos. 

3.1.5  Sistema de Combate a Incêndio 

Entre as edificações do Truck Center, deverá haver Sistema de Combate a Incêndio, 

com especificações suficientes para assegurar as condições adequadas das atividades, 

observando-se todas as normas de segurança aplicáveis. 

3.1..1. Vias de Circulação Interna 

O projeto idealizado prevê vias internas com dimensões mínimas em trechos 

específicos de 8 (oito) metros de largura, comportando duas faixas de rolamento em 

sentidos inversos. 

As áreas de tráfego de veículos leves e pesados serão em pavimento intertravado 

sobre base estabilizada e com capacidade suporte para atendimento dos veículos conforme 

mencionado anteriormente. 

 
Figura 19 – Vias internas do Truck Center 

Fonte: NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente (2021) – PMI n° 001/2020. 
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Será implantada sinalização horizontal retrorefletiva, que consiste na execução de 

linhas longitudinais com tinta à base de resina acrílica que tem a função de definir os limites 

da pista de rolamento, a de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de 

tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais.  

A sinalização horizontal será executada com tinta retro refletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro. A tinta deverá apresentar ótima aderência ao 

pavimento, alta resistência ao desgaste e boa flexibilidade, deverá atender as 

especificações da NBR 11862 e DER/PR EC-OC 03/05.  

A sinalização vertical, é composta por placas de sinalização que tem por objetivo 

aumentar a segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer 

informações aos usuários da via. As placas de sinalização vertical deverão ser 

confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm 

para placas laterais à rodovia. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa 

será executada mediante a aplicação de películas refletivas, com coloração invariável, tanto 

de dia como à noite. 

3.2. Capacidade do pátio regulador 

As áreas de apoio logístico portuário/Truck Center podem ter diversas 

funcionalidades e objetivos, os quais buscam agregar valor para as atividades portuárias. 

No entanto, essas áreas têm como principal objetivo realizar o cadenciamento dos fluxos 

de caminhões destinados aos terminais portuários, refletindo positivamente na redução de 

filas nas vias de acesso aos portos brasileiros. 

Entre as principais diretrizes para a implantação de uma Área de Apoio Logístico 

Portuário / Truck Center, destacam-se: 

 A área deve estar localizada antes dos pré-gates (quando existirem) e das 

portarias de acesso aos terminais, através das quais se deseja controlar os 

principais fluxos;  

 A área deve estar localizada preferencialmente no lado direito da via no 

sentido percorrido pelo caminhão em direção ao porto, para facilitar a 

entrada e saída da área, minimizando os impactos no trânsito e a necessidade 

de investimentos expressivos em sistema rodoviário;  

 A localização deve ocorrer preferencialmente ao longo de vias arteriais de 

grande capacidade e alta velocidade, com acesso dedicado e exclusivo por 

meio de via marginal; 
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 A área deve estar localizada, sempre que possível, ao longo de vias que já são 

utilizadas pela maior parte dos caminhões com destino ou origem no porto, 

evitando que o caminhão desvie de sua rota tradicional, após a confluência 

de vias principais;  

 A área deve estar localizada preferencialmente distante de polos muito 

urbanizados, ou de locais onde haja grande tráfego de carros de passeio, 

evitando o conflito entre veículos pesados e automóveis;  

 O espaço para a implantação deve considerar a existência de uma zona de 

proteção no entorno da área de apoio, a fim de evitar possíveis influências de 

nova urbanização, gerada a longo prazo com o desenvolvimento natural da 

região. 

Todavia, as áreas podem e devem, quando possível, possuir objetivos secundários 

complementares a ambos os projetos, os quais são relacionados às características e 

realidades de cada local. 

Nesse sentido, a área em que será instalada o Pátio Regulador de Caminhões - Truck 

Center alinha-se às diretrizes de implantação para esse empreendimento, sendo adequada 

para essa proposta de uso. Feitas essas considerações preliminares, passamos a análise de 

capacidade. 

A análise de capacidade para o empreendimento é realizada de acordo com 

premissas usuais de mercado, considerando as peculiaridades operacionais de um pátio de 

triagem (ou regulador) de caminhões. 

Os principais componentes que determinam a capacidade de um pátio regulador são: 

 Capacidade estática de armazenagem; 

 Giro de pátio; e 

 Capacidade dos gates. 

O cálculo de capacidade deve considerar o fluxo de caminhões previsto para o Porto 

de Cabedelo, em linha com a projeção de demanda de cargas. Diante disso, deve-se 

dimensionar a capacidade do empreendimento de forma a atender plenamente o fluxo de 

caminhões projetado para o Porto. 

Para fins de estimativa da capacidade, são definidos os parâmetros a seguir: 

 Giro de pátio: 1,5 giros/por dia, com tempo médio de permanência estimado 

de 12 horas para cada caminhão; 
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 Demanda máxima prevista (ano de 2041): 208 caminhões por dia (ou 75.763 

por ano), logo; 

 Capacidade estática mínima de: 140 vagas. 

A seguir, apresenta-se a memória de cálculo de capacidade para o Pátio Regulador 

de Caminhões - Truck Center. 

Tabela 17 – Capacidade estimada para o Pátio Regulador de Caminhões - Truck Center (em 
caminhões) 

MICRO-CAPACIDADE DO EMPREENDIMENTO     

Cessão de Uso Onerosa   

VOCAÇÃO: Pátio Regulador de Caminhões - Truck Center   
   Unidade Fase - Operação 

    Horizonte    2022 
     

Sistema de GATES   
  Número de GATES de Entrada # 1 

  Ocupação dos GATES % 80% 
  Tempo médio de passagem  min. 2 
  Capacidade Total Dia Caminhões/dia 576 
     

Sistema de ESTACIONAMENTO   
  Demanda Máxima Prevista (2041) Caminhões/dia 208 

  Giro de pátio #/dia 1,5 
  Capacidade Estática Mínima Vagas 140 
  Capacidade Dinâmica Mínima Caminhões/dia 208 

CAPACIDADE LIMITANTE  Caminhões/dia 208 

Fonte: NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente (2021) – PMI n° 001/2020. 
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CAPÍTULO 4 – OPERACIONAL 

4.1. Custos e despesas operacionais (OPEX) 

Neste capítulo são abordadas as projeções de custos e despesas do pátio regulador 

ao longo do horizonte do contrato. 

Por não haver operação portuária na área, foram considerados todos os custos como 

fixos, uma vez que não dependem da movimentação dos caminhões. Os custos fixos foram 

considerados conforme as modalidades utilizadas no Programa de Arrendamentos 

Portuários, da seguinte forma: 

  Custos Fixos: 

 Mão-de-Obra própria; 

 Utilidades; 

 Manutenção; 

 Custos Administrativos; e 

 Taxas e outras Contribuições. 

 A seguir, são apresentados os grupos de custos considerados no estudo, contendo 

as premissas adotadas em termos de custos unitários e quantitativos.  

4.1.1  Custos Fixos 

4.1.1.1. Mão de Obra 

Para estimativa da mão de obra administrativa adotou-se como premissa que o 

tamanho da equipe é correlacionado ao tamanho do empreendimento, medido pela 

estimativa de suas receitas. 

O terminal em questão se enquadra na categoria de empresas com faturamento até 

R$18 milhões, com uma equipe administrativa prevista de 7 funcionários. Adicionalmente, 

previu-se um técnico de meio ambiente/segurança de trabalho para tratar dos assuntos 

relacionados a estes temas. 

Em relação à equipe de manutenção previu-se um encarregado e um auxiliar. Para as 

operações dimensionou-se a equipe em 11 funcionários, sendo 1 encarregado, 5 auxiliares 

operacionais e 5 funcionários de caixa. Partiu-se da premissa de turnos de 8/24, com 2 

funcionários extras para férias, atestados médicos e outras ausências. 
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Os valores dos salários foram definidos utilizando-se referências dos sistemas SICRO 

(versão PB 01/2021). Para os encargos (72,23%), foi utilizado o valor referencial do sistema 

SINAPI. A tabela a seguir resume os dispêndios com mão de obra própria do terminal. 

Tabela 18 – Mão de obra própria do terminal 

 Salário SICRO PB 
01/21 

Quantidade Salário Total Mensal 
Salário Total 

Anual 
Encargos Total Anual 

ADMINISTRATIVO       

Gerente Geral 7.106,56 1 7.106,56 85.278,72 61.596,82 146.875,54 

Gerentes de Nível Médio 3.435,74 2 6.871,48 82.457,76 59.559,24 142.017,00 

Equipe Administrativo (n 1) 2.810,03 1 2.810,03 33.720,36 24.356,22 58.076,58 

Equipe Administrativo (n 2) 1.932,57 3 5.797,71 69.572,52 50.252,23 119.824,75 

Técnico Ambiental/Segurança 3.097,06 1 3.097,06 37.164,72 26.844,08 64.008,80 

OPERACIONAL     0,00  

Encarregado 2.888,32 1 2.888,32 34.659,84 25.034,80 59.694,64 

Auxiliar Operacional 1.286,04 5 6.430,20 77.162,40 55.734,40 132.896,80 

Caixa 1.286,04 5 6.430,20 77.162,40 55.734,40 132.896,80 

MANUTENÇÃO       

Encarregado 2.888,32 1 2.888,32 34.659,84 25.034,80 59.694,64 

Auxiliar Mecânico 1.286,04 1 1.286,04 15.432,48 11.146,88 26.579,36 

TOTAL  21 45.605,92 547.271,04 395.293,87 942.564,91 

Fonte: Elaboração própria 

4.1.1.2. Utilidades 

Esse grupo de custos refere-se a gastos com eletricidade, água/esgoto e 

comunicação.  

O consumo de energia elétrica fixa depende do tamanho do terminal e número de 

funcionários. Aplicando estes parâmetros sobre a tarifa vigente da ENERGISA de 

R$0,62773/KwH, chega-se ao valor de R$189.698,81/ano.  

Para as despesas com água e esgoto trabalhou com o parâmetro de 100 litros por 

funcionário por dia. A tarifa vigente da CAGEPA é de R$25,12/m³ para água e esgoto, 

resultando em gastos de R$19.254,48/ano. 

Os gastos com comunicação incluem despesas com telefone fixo, celular e 

comunicação de dados. Utilizou-se o valor atualmente aplicado nos estudos do Programa 

de Arrendamento Portuário, reduzido para 20% por causa do pequeno porte do terminal, 

somando R$36.753,60/ano. 

4.1.1.3. Manutenção Operacional 

 Para os custos com manutenção aplicou-se os parâmetros do Programa de 

Arrendamentos Portuários (PAP), segundo o qual aplica-se um percentual sobre os ativos 
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novos e existentes. Utilizou-se 0,5% sobre as obras civis. A tabela a seguir resume os gastos 

com manutenção. 

Tabela 19 – Custos de Manutenção 

Manutenção Valor Unitário % Total 

Ativos Novos (Obras Civis) 12.066.697 0,50% 60.333,48 

TOTAL   60.333,48 

Fonte: Elaboração própria 

4.1.1.4. Custos Administrativos 

 Este grupo de custos consiste nas categorias seguro, segurança, limpeza, 

veículos/combustível, contabilidade/consultoria e outros. Estima-se gastos na ordem de R$ 

450 mil por ano, parametrizados em valores de outros arrendamentos do Programa de 

Arrendamentos Portuários (PAP), conforme detalhado a seguir: 

Para a categoria limpeza aplicou-se valores e salários do SICRO/PB para dois 

faxineiros mais 10% deste valor para material de limpeza. A partir dessa premissa, chegou-

se ao valor anual de R$ 78.829,87.  

Para os serviços terceirizados de contabilidade, jurídico e consultoria, utilizou-se o 

valor dos EVTEAs originais do PAP, atualizado pelo índice IPC-A e reduzido para 20% devido 

ao pequeno porte do terminal, resultando no valor total de R$ 30.628,00 por ano. 

Os seguros aplicáveis no terminal são: seguro de riscos nomeados/multirrisco e 

seguro de responsabilidade civil das atividades do contrato. O seguro de riscos incide sobre 

o valor dos ativos, já o seguro de responsabilidade civil sobre o valor do contrato.  

Utilizando-se as premissas adotadas no Programa de Arrendamentos Portuários, 

chega-se ao valor anual de R$ 16.878,45 na fase de operação.  

O item segurança refere-se à mão de obra de vigilantes e aos gastos com câmeras, 

sistemas e equipamentos. Estima-se um total de 5 vigilantes, com salários e encargos 

referenciados no SICRO/PB. Para os equipamentos aplicou-se mais 10% sobre esse valor. 

Por meio da soma dessas quantias, chega-se ao valor anual de R$ 228.222,06. 

Para a categoria veículos e combustíveis, consideram-se apenas veículos leves que 

circulam dentro do porto ou são utilizados para reuniões externas e compra de insumos. 

Foi considerado um veículo com motorista, estimando-se salário e encargos referenciados 

no SICRO/PB. Além disso, foram considerados mais 20% sobre esse valor para despesas 



 

Página 49 de 73 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA  

Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro – Cabedelo/PB 

CEP: 58100-100    Tel.: (83) 3250-301 
 

 

com combustível, fluídos, seguros e IPVA. A partir dessas premissas, chega-se ao valor 

anual de R$ 58.339,44. 

No item outros, são agrupadas despesas menos representativas como: alimentação, 

TI e suprimentos. Para essas despesas, aplicou-se uma taxa de 10% sobre o valor total da 

categoria geral e administrativo para definição do grupo “outros”, totalizando R$ 41.289,78 

por ano. 

4.1.1.5. Taxas e outras Contribuições 

Conforme decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF), que determina que 

os terminais portuários deverão pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

referente às áreas da União que ocupam, foi incluído esta cobrança na modelagem. 

Assim, estima-se um valor de R$ 14.057,72 por ano, baseado em dados divulgados 

dos outros terminais do Porto de Cabedelo. 

4.1.1.6. Resumo dos Custos Fixos 

A tabela a seguir traz o resumo dos custos fixos no terminal. 

Tabela 20 – Resumo dos custos fixos estimados para o terminal 

ANOS 
Mão-de-obra 

Própria 
Utilidades 

Manutenção 
Operacional 

Taxas e outras 
Contribuições 

Custos 
Administrativos  

Custos Fixos 
Total 

1 
   

 
  

2 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

3 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

4 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

5 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

6 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

7 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

8 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

9 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

10 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

11 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

12 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

13 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

14 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

15 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

16 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

17 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

18 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

19 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 
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ANOS 
Mão-de-obra 

Própria 
Utilidades 

Manutenção 
Operacional 

Taxas e outras 
Contribuições 

Custos 
Administrativos  

Custos Fixos 
Total 

20 942.565 245.707 60.333 14.058 455.638 1.718.301 

Total 16.966.168 4.422.724 1.086.003 267.097 8.201.492 32.647.727 

Fonte: Elaboração própria 

4.1..1. Tributos 

Os tributos aplicáveis ao empreendimento podem ser subdivididos em dois grupos: 

 Impostos sobre faturamento: PIS, COFINS e ISS;  

 Impostos sobre lucro: IRPJ e CSLL. 

Em relação ao cálculo tributário, buscou-se a otimização do método tributário mais 

vantajoso para o empreendimento, adotando-se aquele que produz o maior resultado 

(lucro) líquido ano a ano. No processo de otimização tributária, considerou-se as premissas 

apresentadas na tabela abaixo. 

Tabela 21 – Resumo das premissas tributárias para o pátio regulador 

Alíquotas de Impostos Lucro Real Lucro Presumido 

PIS (s/ receitas) 1,65% 0,65% 

COFINS (s/ receitas) 7,60% 3,00% 

ISS (s/ receitas) 5,00% 5,00% 

CSLL (s/ lucro) 9,00% 9,00% 

IR (s/ lucro) 15,00% + 10,00% 15,00% + 10,00% 

IR abaixo de R$ 240k 15,00% 15,00% 

Método do Lucro Presumido     

Critério de qualificação: Menor, igual ou maior Igual ou menor 

Receitas Brutas > 78.000.000 78.000.000 

Incentivos Fiscais: Alíquota Aplicável em: 

Créditos PIS/COFINS 9,25% Utilidades 

SUDENE Aplicável no Lucro Real nos primeiros 10 anos 
Utilidades REIDI/REPORTO Não Aplicáveis 

Fonte: Elaboração própria 

Ainda sobre tributos, devem-se destacar as seguintes informações: 

 Foram consideradas as condicionantes para recuperação de até 30% dos 

prejuízos em períodos anteriores. 

 Foram considerados créditos PIS/COFINS quando utilizado o método do lucro 

real. 

 Não foram considerados os programas REIDI e REPORTO. 
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 Foram considerados incentivos fiscais da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), reduzindo o Imposto de Renda no 

Lucro Real em 75% nos primeiros 10 anos. 
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CAPÍTULO 5 – AVALIAÇÃO E MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.1. Premissas de avaliação 

Segundo a Resolução nº 3.220-ANTAQ/14, a avaliação econômico-financeira de 

empreendimentos portuários deve ser realizada com base nas receitas e dispêndios 

relativos à exploração dos serviços a serem realizados, com objetivo de atestar a viabilidade 

do empreendimento. 

De maneira geral, o fluxo de caixa consolida as informações apresentadas no EVTEA 

e determinam os Valores Presentes Líquidos – VPL resultantes do projeto. 

A metodologia empregada para avaliação desses empreendimentos é a do fluxo de 

caixa descontado, considerando-se como taxa de desconto o WACC (weighted average cost 

of capital), calculado de forma a refletir os riscos inerentes às atividades a serem realizadas. 

De forma geral, o fluxo de caixa consolida os dados de entrada a partir dos impactos 

financeiros positivos e negativos gerados pelo empreendimento, e determina o Valor 

Presente Líquido – VPL resultante do projeto, ordenando-os em uma equação que 

congrega condicionantes contábeis e tributárias. 

Deve-se destacar que o fluxo de caixa considera que os dados de entrada do modelo 

estejam em termos reais (e não nominais), ou seja, não se considera efeitos inflacionários 

no modelo. Dessa forma, todos os dados de entrada do modelo são definidos em uma 

mesma data-base monetária. 

É oportuno mencionar que é considerado o fluxo de caixa desalavancado do projeto, 

ou seja, sem considerar financiamentos no projeto. 

 A metodologia de avaliação financeira segue os Anexos A e B da NT 07/2014, os 

quais definem a estrutura básica das Demonstrações de Resultado do Exercício (DRE) e do 

Fluxo de Caixa, expostas a seguir: 
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DRE 

Receita Bruta 

- Impostos (ISS, PIS, COFINS) 

= Receita Líquida 

- Custos e Despesas 

= EBITDA (Lucro Operacional antes de 

Depreciação/Amortização) 

- Depreciação/Amortização 

= EBIT (Lucro Operacional) 

- Impostos (IR, CSLL) 

= Lucro Líquido 

Fluxos de Caixa 

EBIT (Lucro Operacional) 

+ Depreciação/Amortização 

= EBITDA (Lucro Operacional antes de 

Depreciação/Amortização) 

- Impostos (IR, CSLL) 

+/- Variação de Capital de Giro 

- Investimentos 

= Fluxo de Caixa 

 

Com relação às premissas gerais consideradas na avaliação financeira, citam-se as 

seguintes: 

 Utilização de Taxa de Desconto WACC de 7,18%, calculado para áreas não 

afetas à operação; 

 Data-Base dos valores/informações constantes do EVTEA definida em 

Abril/2021; 

 Prazo Contratual: 20 anos; 

 Otimização do método tributário de apuração do lucro: adotou-se o método 

que gera o maior resultado, após terem sido simulados os fluxos de caixa com 

os métodos de tributação de lucro real e lucro presumido. Foi realizada uma 

simulação híbrida dos dois métodos para otimizar o resultado do 

empreendimento ano a ano, a saber: 

 Lucro Real: 

 Regime de incidência não cumulativa PIS/PASEP e COFINS; 

 Geração de débitos tributários (impostos a pagar) sobre receita bruta com 

alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente; 

 Geração de créditos tributários (impostos a recuperar) PIS/PASEP e COFINS 

na proporção de 1,65% e 7,6%, respectivamente, sobre itens listados no 

art. 3º da Lei nº 10.637/2003 e do art. 3º Lei nº 10.833/2003, 

respectivamente; 
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 Tributação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) com alíquotas 

de 15% +10%; e Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) com alíquota de 

9%; e 

 Receita bruta superior a R$ 78.000.000,00 (art. 14, Lei nº 9.718/1998). 

Abaixo deste valor, a entidade pode optar pelo método de tributação. 

 Lucro Presumido: 

 Regime de incidência cumulativa PIS/PASEP e COFINS, alíquotas 0,65% e 

3%, respectivamente; 

 Tributação simplificada do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) 

com alíquotas de 15% + 10%; e  

 Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) com alíquota de 9% (atentar para 

a base de cálculo – 12% da receita bruta); e 

 Limite legal para enquadramento, receita bruta igual ou inferior R$ 

78.000.000,00.  

 Aproveitamento de créditos PIS/Cofins, sempre que possível; 

 Recuperação de prejuízos fiscais: apurados em exercícios anteriores, com 

limite de compensação de 30% (art. 250, inciso III, Decreto 3000/1999 – RIR); 

 Nos primeiros dez anos foram considerados os benefícios fiscais da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) no método do 

lucro real, reduzindo em 75% o valor apurado do IR. 

 Uso de “Variações de Capital de Giro” conforme Anexo D da NT 07/2014. 

A seguir, são apresentadas as premissas de capital de giro consideradas no 

empreendimento em questão. 

Tabela 22 – Premissas de capital de giro 

Premissas de Capital de Giro 

Ativo 
Contas a receber 15 dias 4,1% Receita Bruta 

Estoques 15 dias 4,1% Receita Bruta 

Passivo Contas a Pagar 15 dias 4,1% Total Despesas sem Depreciação 

Fonte: Manual ANTAQ 

Foram utilizadas, ainda, as seguintes premissas: 

 Dados de entrada do modelo: em termos reais (e não nominais), ou seja, não 

há efeitos inflacionários no modelo; 
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 Avaliação financeira do projeto: cenário “base” (tendencial) de projeção de 

demanda; 

 Divisão dos Valores de Arrendamento: 100% fixo, em conformidade com a 

premissa adotada no Programa de Arrendamentos Portuários do Governo 

Federal para áreas não afetas à operação. 

5.2. Resultados-chave 

5.2.1  Benefícios socioeconômicos 

O pátio regulador em questão trará múltiplos benefícios ao Porto, entre os quais o 

aumento da capacidade de recepção de caminhões permitindo maior flexibilidade 

operacional, aumento da produtividade e da eficiência do Porto de Cabedelo, permitindo 

a facilidade de acessos, uma vez que mitigam a aglomeração existente do entorno 

portuário.  

Destacam-se aqui novos investimentos na área, geração de empregos diretos e 

indiretos, incremento das receitas para a Administração do Porto, seja pelo valor da Cessão, 

pelo valor de outorga do procedimento licitatório e pelo aumento da arrecadação de 

impostos. 

5.2.2  Resultados econômico-financeiros 

O presente EVTEAJ tem por enfoque a avaliação multidisciplinar do empreendimento 

na área em questão, de acordo com as premissas detalhadas no capítulo anterior. 

Adicionalmente, na avaliação do pátio regulador em análise foram adotados: 

 A metodologia definida pela ANTAQ por meio da Resolução nº 3.220-

ANTAQ/2014 e da Nota Técnica 07/2014; 

 O Manual de Análise de EVTEA da ANTAQ, estabelecido na Resolução nº 

5.464-ANTAQ/2017; 

 Premissas definidas pela Portaria SEP 409/2014, que regulamenta a 

exploração de áreas não afetas à operação portuária; 

 As principais premissas das recentes divulgações de editais para 

arrendamentos de áreas em portos organizados pelo Governo federal; e 

 As determinações do Tribunal de Contas da União para o Programa de 

Arrendamentos Portuários – PAP do Governo Federal. 

A seguir, são apresentados os principais resultados do estudo. 
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Tabela 23 – Resultados do fluxo de caixa 

Variável Resultado 

Taxa de Desconto para cálculo do VPL 7,18% 

TIR (sem cessão) 9,17% 

VPL (sem cessão) R$ 2.065.279 

Valor da Cessão Fixa/Ano R$ 234.433,64 

Valor do Contrato R$ 74.514.162,32 

Fonte: Elaboração própria 

A partir dos procedimentos de avaliação do estudo, foram obtidos resultados 

indicando a viabilidade econômica do projeto, de forma a possibilitar a amortização dos 

investimentos no prazo estipulado de 20 anos. 

O pagamento fixo para a Autoridade Portuária é a variável de saída do modelo, ou 

seja, o VPL do projeto sem valores de cessão é zerado, distribuindo este valor em 

pagamentos fixos anuais para a administração do porto. 

Neste caso, este exercício resultou em valores de cessão fixa de R$ 234.433,64/ano. 

Ressalta-se que a otimização do método de tributação indicou a aplicação do método 

do Lucro Real até o ano 10 do projeto, a partir do ano 11 será mais vantajosa para a 

empresa optar pelo Lucro Presumido.  

Vale informar que a TIR e VPL sem considerar valores de cessão ficaram em 9,17% e 

R$ 2,065 milhões, respectivamente. 

O payback do projeto sem considerar valores de cessão aconteceria no ano 17 do 

contrato. A seguir, apresenta-se a DRE/Fluxo de Caixa do projeto. 
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Tabela 24 – Fluxo de Caixa Otimizado 
Ano do Período Alíquotas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Volume Movimentado 
(Unidades) 

 0 57.529 58.894 60.304 61.312 62.338 63.381 64.443 65.523 66.543 67.580 68.634 69.705 70.794 71.611 72.441 73.282 74.135 75.000 75.763 

RECEITA OPERACIONAL 
BRUTA (ROB) 

 0 3.351.078 3.430.567 3.512.704 3.571.434 3.631.181 3.691.960 3.753.792 3.816.695 3.876.141 3.936.552 3.997.943 4.060.331 4.123.732 4.171.364 4.219.674 4.268.673 4.318.370 4.368.776 4.413.196 

Deduções e Abatimentos 
e Impostos s/ 
Faturamento 

 0 477.529 488.856 500.560 508.929 517.443 526.104 534.915 543.879 552.350 340.512 345.822 351.219 356.703 360.823 365.002 369.240 373.539 377.899 381.741 

*Imposto Sobre Serviços 
(ISS) 

5,00% 0 167.554 171.528 175.635 178.572 181.559 184.598 187.690 190.835 193.807 196.828 199.897 203.017 206.187 208.568 210.984 213.434 215.918 218.439 220.660 

*Programa Integração 
Social (PIS) 

 0 55.293 56.604 57.960 58.929 59.914 60.917 61.938 62.975 63.956 25.588 25.987 26.392 26.804 27.114 27.428 27.746 28.069 28.397 28.686 

*Contribuição para 
Seguridade Social 

(COFINS) 

 0 254.682 260.723 266.965 271.429 275.970 280.589 285.288 290.069 294.587 118.097 119.938 121.810 123.712 125.141 126.590 128.060 129.551 131.063 132.396 

Créditos PIS/Cofins 9,25% 0 22.728 22.728 22.728 22.728 22.728 22.728 22.728 22.728 22.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*RECEITA OPERACIONAL 
LÍQUIDA (ROL) 

 0 2.896.277 2.964.439 3.034.871 3.085.233 3.136.465 3.188.584 3.241.605 3.295.543 3.346.519 3.596.040 3.652.121 3.709.112 3.767.029 3.810.541 3.854.672 3.899.433 3.944.831 3.990.877 4.031.455 

*DESPESAS TOTAIS  234.434 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 2.587.824 

Despesas Operacionais 
Variáveis 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Despesas 
Administrativas Fixas 

 0 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 1.718.301 

Valor de Cessão   234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 234.434 

DESPESAS TOTAIS (sem 
depreciação) 

 234.434 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 1.952.735 

EBTIDA  -234.434 943.542 1.011.704 1.082.136 1.132.498 1.183.730 1.235.849 1.288.870 1.342.808 1.393.784 1.643.305 1.699.386 1.756.377 1.814.294 1.857.806 1.901.937 1.946.697 1.992.096 2.038.142 2.078.720 

Depreciação (-)  0 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 

EBIT  -234.434 308.453 376.614 447.047 497.408 548.641 600.759 653.780 707.719 758.695 1.008.216 1.064.297 1.121.288 1.179.205 1.222.717 1.266.848 1.311.608 1.357.006 1.403.052 1.443.630 

*LUCRO OU PREJUÍZO 
OPERACIONAL (LACSIR) 

 -234.434 308.453 376.614 447.047 497.408 548.641 600.759 653.780 707.719 758.695 1.008.216 1.064.297 1.121.288 1.179.205 1.222.717 1.266.848 1.311.608 1.357.006 1.403.052 1.443.630 

Valor PFL  0 234.434 141.898 28.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PFL disponível 30,00% 0 92.536 112.984 28.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valor final PFL 0 234.434 141.898 28.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base de Cálculo  -234.434 215.917 263.630 418.133 497.408 548.641 600.759 653.780 707.719 758.695 1.008.216 1.064.297 1.121.288 1.179.205 1.222.717 1.266.848 1.311.608 1.357.006 1.403.052 1.443.630 

*Contribuição Sobre 
Lucro Líquido (CSLL) 

9,00% 0 19.433 23.727 37.632 44.767 49.378 54.068 58.840 63.695 68.283 90.739 95.787 100.916 106.128 110.044 114.016 118.045 122.131 126.275 129.927 

*IMPOSTO DE RENDA 
(IR)(*) 

25,00% 0 8.097 10.477 20.133 25.088 28.290 31.547 34.861 38.232 41.418 228.054 242.074 256.322 270.801 281.679 292.712 303.902 315.252 326.763 336.908 

*RESULTADO LÍQUIDO 
DO EXERCÍCIO 

 -234.434 280.923 342.411 389.282 427.554 470.973 515.144 560.079 605.792 648.994 689.423 726.436 764.050 802.275 830.993 860.120 889.661 919.624 950.014 976.796 

*Depreciação (+)  0 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 635.089 

INVESTIMENTO  12.066.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Var. Capital de Giro  0 -204.338 -6.518 -6.735 -4.816 -4.899 -4.984 -5.070 -5.158 -4.875 -4.954 -5.034 -5.116 -5.199 -3.906 -3.961 -4.018 -4.075 -4.133 287.789 

Valor Líquido do Fluxo de 
Caixa 

 -
12.301.131 

711.675 970.982 1.017.636 1.057.827 1.101.163 1.145.249 1.190.098 1.235.723 1.279.208 1.319.558 1.356.491 1.394.024 1.432.166 1.462.176 1.491.248 1.520.733 1.550.638 1.580.971 1.899.675 

Fluxo de Caixa 
Descontado 

 -
12.301.131 

663.999 845.247 826.516 801.604 778.544 755.470 732.464 709.596 685.358 659.616 632.653 606.604 581.453 553.869 527.040 501.456 477.064 453.812 508.766 

Fluxo de Caixa 
Accumulado 

 -
12.301.131 

-
11.637.131 

-
10.791.884 

-9.965.369 -9.163.765 -8.385.221 -7.629.751 -6.897.287 -6.187.691 -5.502.333 -4.842.717 -4.210.064 -3.603.460 -3.022.007 -2.468.138 -1.941.098 -1.439.642 -962.578 -508.766 0 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 20 – Fluxo de Caixa em representação gráfica 

Fonte: Elaboração própria 
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5.3. Receitas decorrentes de subcessões 

Conforme já indicado na Apresentação deste Termo de Referência, além do valor 

relativo à cessão de uso onerosa definida com base no fluxo de caixa, a Administração do 

Porto também será remunerada pelas receitas auferidas pela cessionária decorrentes da 

subcessão de restaurantes e salas comerciais, na proporção de 90% (noventa por cento) da 

receita líquida da locação apurada em favor da titular do pátio regulador e 10% (dez por cento) 

da receita líquida da locação apurada em favor da Docas/PB. Esses percentuais foram 

definidos conforme a Subcláusula 24.4 da minuta do Contrato de Cessão de Uso Onerosa de 

Área Não Afeta à Operação Portuária. 

Os valores considerados para fins de remuneração da Administração do Porto, 

decorrentes de subcessões do pátio regulador, correspondem a valores de mercado, indicados 

na tabela a seguir. 

Tabela 25 – Valores a serem pagos à Administração do Porto decorrentes de subcessões 

Locação das áreas 
Valor unitário de locação/ 

mês (R$) 

Sala 1 2.500,00 

Sala 2 2.500,00 

Sala 3 2.500,00 

Sala 4 2.500,00 

Sala 5 2.500,00 

Sala 6 2.500,00 

Restaurante 15.000,00 

Receita total 30.000,00 

Receita auferidas pela Docas-PB (10% da receita) 3.000,00 

Fonte: Elaboração própria 
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CAPÍTULO 6 – AMBIENTAL 

Conforme detalhado nos tópicos a seguir, foram considerados neste Termo de 

Referência aspectos essenciais à análise ambiental do empreendimento em questão, 

especificamente os seguintes: 

 Situação do licenciamento ambiental. 

 Definição dos potenciais passivos ambientais. 

 Definição do estudo ambiental necessário ao licenciamento 

 Possíveis impactos ambientais 

 Proposição de programas ambientais 

A fim de atender o artigo 14 da Lei n° 12.815, de 2013, o órgão licenciador deverá ser 

demandado para emissão do termo de referência para os estudos ambientais com vistas ao 

licenciamento. 

6.1. Situação do licenciamento ambiental 

Nesse tópico é verificada a situação do licenciamento ambiental do porto organizado e 

da área objeto da cessão de uso onerosa. 

O Porto Organizado de Cabedelo, onde a área em questão está inserida, possui a Licença 

de Operação nº 1703/2021, emitida em 24/08/2021 pela Superintendência de Administração 

do Meio Ambiente (SUDEMA) do Estado da Paraíba, com validade até 24/08/2022. 

 O Porto de Cabedelo possui ainda os seguintes planos e programas ambientais: 

 Licença do Corpo de Bombeiro atualizada 

 Plano de Ajuda Mútua – revisado abril – 2018 

 Relatório de Auditoria Ambiental 

 Relatório Anual de Atividades 

 Relatório Anual de Atividades – 2017 

 Relatório de Ações de Prevenção, Monitoramento e Controle de Espécies 

Bioinvasoras Aquáticas na Área de Influência do Porto de Cabedelo 

 Plano Integrado de Controle da Fauna Sinantrópica Nociva do Porto de Cabedelo 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Rólidos do Porto de Cabedelo – 

Atualização 

 PEI Porto de Cabedelo 

 PCA  

http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Untitled_20200207_124122.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/PLANO-DE-AJUDA-MUTUA-Revisado-Abril-2018-PDF.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/Relat%C3%B3rio-de-Auditoria-Ambiental.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/Relatorio-Anual-de-Atividades-PDF.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Relatorio-Anual-de-Atividades-2017-pdf.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Relat%C3%B3rio-de-a%C3%A7%C3%B5es-de-preven%C3%A7%C3%A3o-monitoramento-e-controle-de-esp%C3%A9cies-bioinvasoras-aqu%C3%A1ticas-na-%C3%A1re-de-influencia-do-Porto-de-Cabedelo-PDF.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Relat%C3%B3rio-de-a%C3%A7%C3%B5es-de-preven%C3%A7%C3%A3o-monitoramento-e-controle-de-esp%C3%A9cies-bioinvasoras-aqu%C3%A1ticas-na-%C3%A1re-de-influencia-do-Porto-de-Cabedelo-PDF.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Plano-Integrado-de-Controle-da-Fauna-Sinantr%C3%B3pica-Nociva-do-Porto-de-cabedelo-PDF.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/Plano-de-Gerenciamento-de-Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-do-Porto-de-Cabedelo-atualiza%C3%A7%C3%A3o-PDF.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/Plano-de-Gerenciamento-de-Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-do-Porto-de-Cabedelo-atualiza%C3%A7%C3%A3o-PDF.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/PEI-PORTO-DE-CABEDELO.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/PCA-PDF.pdf
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 Agenda Ambiental Local 

 Plano de Contingência para H1N1 – Porto de Cabedelo 

 PPRA 2016-2017 

 PPRA 2018 nr-09 

 PCMSA 2018 

 Relatório para Boas Práticas na Operação de Grãos no Porto de Cabedelo 

 Auditoria Ambiental 2019 

 PMOC Porto 2019 

 Política Ambiental 

Quanto à licença ambiental da área, tendo em vista tratar-se de área greenfield, não há 

licenciamento ambiental vigente. Desse modo, será necessária a realização de todo o processo 

de licenciamento ambiental, a ser providenciado pela futura cessionária junto ao órgão 

competente, no caso a SUDEMA. 

6.2. Definição dos potenciais passivos ambientais 

Um passivo ambiental deve ser reconhecido quando existe a obrigação por parte da 

empresa de incorrer em custos relativos à promoção de ações de recuperação, restauração, 

encerramento ou remoção. Após ter ciência do passivo, este deve ser declarado ao órgão para 

que possam ser realizadas as ações necessárias. 

A avaliação dos potenciais passivos ambientais será resultado da análise da área de 

interesse. No presente caso, considerando se tratar de área greenfield, nunca ocupada, não 

há indícios de contaminação. Assim, o diagnóstico preliminar de passivos ambientais baseou-

se nas atividades realizadas e, dessa forma, se verificou que a área não possui passivos 

ambientais declarados. 

De forma a padronizar a classificação da área no que diz respeito a passivos ambientais 

relativos a áreas contaminadas, foram consideradas as premissas apresentadas pela EPL em 

estudos de arrendamentos portuários análogos. De acordo com a citada metodologia, as 

seguintes definições podem ser aplicáveis: 

 Área Potencialmente Contaminada (AP): São as áreas onde estão sendo ou 

foram desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras, isto é, onde 

ocorre ou ocorreu o manejo de substâncias cujas características físico-químicas, 

biológicas e toxicológicas podem causar danos ou riscos à saúde humana e a 

outros bens a proteger; 

http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/AGENDA-AMBIENTAL-LOCAL-Porto-de-Cabedelo-PDF.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/Plano-de-Contingencia-para-H1N1-Porto-de-Cabedelo.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/PPRA-2016-2017.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/PPRA-2018-NR-09.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/PCMSO-2018.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/RELATORIO-PARA-BOAS-PRATICAS-NA-OPERA%C3%87%C3%83O-DE-GR%C3%83OS-NO-PORTO-DE-CABEDELO-PDF.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/AUDITORIA_AMBIENTAL_2019_FINAL-1.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/PMOC_PORTO_2019.pdf
http://portodecabedelo.pb.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/Pol%C3%ADtica-Ambiental.pdf
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 Área Suspeita de Contaminação (AS): São as áreas na qual, após realização da 

Avaliação Ambiental Preliminar, foram observados indícios que induzem a 

suspeitar da presença de contaminação na área ou em seus arredores; 

 Área Contaminada sob Investigação (Al): São as áreas onde há comprovação da 

presença de produtos contaminantes, ou quando houver constatação da 

presença de substâncias, condições ou situações que, de acordo com parâmetros 

específicos, possam representar perigo; e 

 Área excluída do cadastro: São áreas que com base nas constatações levantadas 

na Avaliação Preliminar não apresentam indícios ou evidências que possam 

remetê-las à classificação de Área Potencialmente Contaminada (AP) deixando, 

portanto, de receber esta classificação. 

Com base na metodologia indicada e tendo em vista que a área analisada não 

apresenta indícios ou evidências de contaminação, é possível remetê-la à classificação de 

Área Excluída do Cadastro. 

6.3. Definição do estudo ambiental necessário ao licenciamento 

Como o licenciamento ambiental da área em questão, localizada sob jurisdição da 

administração do Porto de Cabedelo, atualmente é de competência da SUDEMA, adota-se 

como premissa que esse órgão deverá permanecer à frente do processo de licenciamento da 

área (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação), devendo esse órgão ser 

consultado quanto aos estudos necessários para prosseguimento do processo de 

licenciamento (emissão de Termo de Referência). 

Entretanto, considerando-se a característica da área e das atividades previstas para o 

terminal, observa-se que o estudo mais indicado para o empreendimento em questão seria a 

elaboração de um Relatório de Controle Ambiental (RCA) com respectivo Plano de Controle 

Ambiental (PCA), que agrega seus respectivos programas de mitigação de impactos. Abaixo 

segue tabela com indicativo de procedimento e prazo necessário ao cumprimento do rito de 

licenciamento ambiental da área do pátio regulador: 

Tabela 26 – Características e tipologia de estudos e licenças ambientais 

Característica da ocupação de Áreas 
Portuárias 

Tipo de Estudo 
Ambiental 

Licenças Ambientais 
e Autorizações 

Compensações 
Ambientais 

Prazo para o 
Licenciamento 

Ambiental (dias) 

Área greenfield com previsão de atividades 
em área portuária (não afetas às operações) 

RCA/PCA LP, LI e LO Não 120 

Fonte: Elaboração própria 
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6.4. Possíveis impactos ambientais 

Tendo em vista tratar-se de área greenfield e que está previsto a instalação de um pátio 

regulador de caminhões, os impactos ambientais negativos que deverão ser gerenciados 

durante as obras são aqueles relacionados a qualquer tipo de obra em terra, ou seja, emissões 

atmosféricas, ruídos e vibrações, lançamento de efluentes líquidos, geração de resíduos 

sólidos etc. Para tanto, deverão ser implementadas ações e medidas já consagradas no 

gerenciamento dos diversos aspectos ambientais envolvidos na fase de obras. 

Identificou-se como impactos positivos a geração direta de postos de trabalho, aumento 

da oferta de emprego e renda na região, aumento da capacidade de escoamento da produção 

e o aumento na arrecadação de impostos e na atividade econômica. 

De maneira geral, os principais impactos socioambientais negativos relacionados à 

implantação do pátio regulador objeto deste Termo de Referência estão relacionados a seguir. 

Tabela 27 – Impactos relacionados às fases de implantação (I) e operação (O) 

Impactos 
Fases 

I O 

Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos x x 

Poluição do ar x x 

Poluição sonora x x 

Modificação e transtorno no cotidiano da população x x 

Práticas incompatíveis dos trabalhadores envolvidos na instalação e operação x x 

Risco de acidentes com produtos perigosos x  

Contaminação e impermeabilização do solo x x 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se como referência o EVTEA PAR12 – Seção F – Ambiental 

6.4.1  Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 

Os principais resíduos sólidos gerados no processo de operação de áreas portuárias 

deverão ser enquadrados nas classes I e II da NBR 10.004/2004: 

 Classe I – Perigosos; 

 Classe II – Não perigosos. 

Os resíduos considerados como de Classe I – Perigosos são gerados nos processos de 

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos críticos, com resíduos oleosos, e 

resíduos como lâmpadas, resíduos de manutenção predial, pilhas alcalinas, entre outros.  
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Os resíduos classificados na Classe II são não poluentes podendo ser inertes ou não 

inertes, tais como restos de alimentos, resíduos de papel e papelão, resíduos de madeira e 

materiais têxteis, entre outros. 

Os efluentes gerados nas atividades da área estão relacionados aos esgotos domésticos, 

águas pluviais e aos possíveis vazamentos e derrames de óleo provenientes das máquinas e 

equipamento durante a instalação e operação do empreendimento. O risco de contaminação 

encontra-se em possíveis vazamentos, para os quais deverão ser previstas ações de prevenção 

e controle adequadas. 

6.4.2  Poluição do Ar 

Na fase de implantação das novas estruturas e durante a operação espera-se a emissão 

de particulados nas frentes de serviço. 

Além disso, durante a implantação e operação do pátio regulador ocorrem emissões 

atmosféricas provenientes de máquinas e equipamentos movidos a combustíveis fósseis, 

além das emissões fugitivas de gases voláteis. 

6.4.3  Poluição Sonora 

O pátio regulador, em razão de sua implantação e operação, gera um aumento nos 

níveis de ruídos, sobretudo relacionado ao tráfego de maquinários e veículos. 

6.4.4  Modificação e Transtorno no Cotidiano da População 

A falta ou falha na comunicação entre os atores envolvidos na execução do 

empreendimento, com ênfase para o cessionário, autoridade portuária, trabalhadores, 

município e a comunidade, aumenta a possibilidade de ocorrência de transtornos, podendo 

vir a acarretar impactos negativos para a implantação e operação do pátio regulador. 

Outro fator relevante a ser analisado é a alteração no fluxo de pequenas vias municipais 

e estradas de acesso ao porto, que podem alterar momentaneamente o cotidiano dos 

usuários locais, devido ao porte dos veículos e a diminuição da velocidade de operação, 

alterando as condições de tráfego.  
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6.4.5  Práticas Incompatíveis dos Trabalhadores Envolvidos na Instalação e 

Operação 

A falta de capacitação dos trabalhadores envolvidos na instalação e na operação do 

empreendimento pode vir a acarretar impactos negativos na execução das atividades, 

incluindo o dia-a-dia do pátio regulador, a execução dos programas socioambientais previstos, 

o relacionamento com a população do entorno, além de colocar em risco a saúde e a 

segurança dos envolvidos. 

6.4.6  Contaminação e Impermeabilização do Solo 

A contaminação de solos ocorre pela infiltração de águas provenientes de escoamento 

de superfícies altamente impermeabilizadas e contaminadas. Assim, um sistema de drenagem 

de águas pluviais redimensionado, adequado à realidade, deve atenuar os impactos em locais 

onde o solo se encontra impermeabilizado pelo asfalto ou cimento. As consequências da 

contaminação e desestabilização das margens e carreamento para os cursos hídricos gera 

contaminação das águas, do solo e lençol freático, facilitando o acúmulo de resíduos sólidos. 

6.4.7  Supressão de vegetação e perda de habitat 

Ocorrerá a supressão da vegetação arbóreo-arbustiva em regeneração natural, com 

presença de espécies pioneiras, em aproximadamente 10% da área. 

6.5. Proposição de programas ambientais 

A partir da identificação dos principais impactos ambientais negativos que podem 

decorrer da execução das atividades no PAR12, nas fases de instalação e operação, propõem-

se os programas ambientais, listados na tabela a seguir.  

Tabela 28 – Principais programas ambientais e impactos ambientais negativos relacionados às fases 
de implantação (I) e operação (O). 

Programas e Planos Ambientais Impactos Ambientais Negativos 
Fases 

I O 

Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras 

Poluições do ar/sonora, resíduos sólidos, 

efluentes líquidos, contaminação da água e 

do solo 

X X 

Programa de Controle de Emissões Atmosféricas Poluição do ar X X 

Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos Poluição sonora X X 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Geração de Resíduos Sólidos X X 
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Programas e Planos Ambientais Impactos Ambientais Negativos 
Fases 

I O 

Programa de Controle e Monitoramento de Efluentes 

Líquidos 
Geração de Efluentes Líquidos X X 

Programa de Comunicação Social e Educação 

Ambiental dos Trabalhadores 

Práticas incompatíveis dos trabalhadores 

envolvidos na instalação e operação. 

Modificação e transtorno no cotidiano da 

população 

X X 

Fonte: EVTEA PAR12 – Seção F – Ambiental 

6.5.1  Fase de Implantação 

6.5.1.1. Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras 

O Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras – PGCAO abrange um conjunto 

de diretrizes e técnicas básicas recomendadas, a serem empregadas previamente e durante a 

implantação, naquilo que couber, destinadas a evitar ou minimizar os impactos ambientais 

negativos potenciais. 

De maneira geral, os principais objetivos deste programa são: 

 Garantir que o desenvolvimento das intervenções previstas ocorra conforme a 

legislação vigente de forma a evitar ou reduzir possíveis impactos ambientais 

negativos, por meio da implementação das medidas preventivas, de controle e 

mitigadoras; 

 Implementar práticas operacionais ambientalmente adequadas; 

 Implementar ações de monitoramento necessárias à avaliação da eficácia das 

ações de controle ambiental adotadas; 

 Executar ações voltadas à saúde e à segurança do trabalhador; 

 Acompanhar e supervisionar os demais programas ambientais; 

 Assegurar o atendimento pleno à legislação, regulamentos e às exigências e 

recomendações dos órgãos ambientais; 

 Implantação e adequação do canteiro de obras e utilização adequada e 

sustentável dos canteiros; 

 Definição de acesso às frentes de trabalho; e 

 Desmobilização dos canteiros de obras, caso necessário. 

 Para o ordenamento das ações propostas, estas são divididas em Subprogramas 

específicos, apresentados na sequência: 
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6.5.1.1.1. Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

O gerenciamento de resíduos sólidos tem por objetivo estabelecer um conjunto de 

atividades que permita o correto processo de coleta, acondicionamento, transporte e 

destinação final dos resíduos gerados. 

Os resíduos gerados devem, quando couber, possuir documento de certificação 

intitulado Manifesto de Resíduos e os respectivos Certificados de Destinação Final dos 

Resíduos, referentes ao tratamento e destinação final de resíduos sólidos. 

Neste subprograma deverão ser executadas as seguintes atividades:  

 Classificação e Segregação dos resíduos/rejeitos gerados, de acordo com as 

normas e resoluções cabíveis; 

 Acondicionamento e armazenamento adequados; 

 Coleta e transporte, de acordo com as normas técnicas existentes; 

 Obtenção dos certificados de destinação de resíduos/rejeitos, industriais e 

emissão dos manifestos de transporte de resíduos industriais, quando aplicável;  

 Destinação/disposição final ambientalmente adequada; e. 

 Procedimentos específicos de geração, segregação, acondicionamento e 

transporte final de resíduos do pátio regulador. 

6.5.1.1.2. Subprograma de Controle e Monitoramento de Efluentes Líquidos 

Esse subprograma apresenta como finalidade principal a disposição adequada dos 

efluentes líquidos produzidos pelo empreendimento.  

Seguem as principais ações previstas neste subprograma: 

 Verificação do correto manuseio de cimento e concreto; 

 Prevenção contra vazamentos de óleos e graxas; 

 Controle de arraste de materiais para drenagens e corpos hídricos; 

 Monitoramento dos Efluentes: 

 Definição dos pontos de monitoramento; 

 Definição de metodologia de coleta; 

 Tratamento das amostras; 

 Metodologia de análise dos efluentes; e 

 Controle de qualidade. 



 

 

Página 68 de 73 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA  

Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro – Cabedelo/PB 

CEP: 58100-100    Tel.: (83) 3250-301 
 

 

6.5.1.1.3. Subprograma de Controle de Emissões Atmosféricas 

Seguem abaixo as principais ações: 

 Umectação das vias de tráfego não pavimentadas e das pilhas de materiais; 

 Definição de limites de velocidade de veículos nas vias de tráfego; 

 Permissão de circulação apenas para veículos autorizados nas áreas envolvidas  

 Manutenção dos equipamentos dotados de motores a diesel; e 

 Inspeção de fumaça preta nas máquinas, veículos e motores diversos. 

6.5.1.1.4. Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos 

Deve-se prever a avaliação dos níveis de pressão sonora. Para isso, os ruídos do 

empreendimento devem ser caracterizados nos períodos diurno e noturno, referentes às 

áreas internas e externas, de forma sistematizada para possibilitar a avaliação contínua. 

Caso os valores de medição de nível de ruído se encontrem acima dos limites de 

tolerância estabelecidos na Resolução do CONAMA nº 01/90 e na Norma ABNT NBR 

10.151/2000, deve-se prever o planejamento e a implementação de medidas de controle que 

reduzam a emissão da poluição sonora, bem como a implantação de um monitoramento que 

permita acompanhar a eficiência das medidas adotadas. 

Seguem abaixo as principais ações: 

 Implantação de medidas de controle, como a verificação da correta manutenção 

de equipamentos; 

 Restrição de horários de implantação das obras, evitando trabalhos noturnos, de 

forma a não causar incômodos à população do entorno (quando existir); 

 Monitoramentos dos níveis de ruído: 

 Definição dos pontos de monitoramento de ruídos; 

 Realização das medições de ruído baseada na NBR 10.151, que consta na 

Resolução Conama nº 01/90; e 

 Análise dos resultados obtidos em todos os pontos. 

6.5.1.2. Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social 

O Programa de Educação Ambiental para os trabalhadores deve ter como principais 

objetivos: 
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 Mobilizar e orientar os trabalhadores e inspetores envolvidos no 

empreendimento sobre as medidas de proteção ambiental, como também sobre 

condutas adequadas de relacionamento com a comunidade; 

 Apresentar as medidas a serem adotadas para minimizar as interferências do 

empreendimento com o meio ambiente; 

 Aperfeiçoamento e capacitação profissional dos trabalhadores que estão 

envolvidos na obra, treinamento destes com relação à adoção de procedimentos 

de segurança ocupacional, incluindo o uso obrigatório de EPI, e à conscientização 

ambiental quanto à minimização de impactos ambientais negativos relacionados 

à obra e às ações de preservação ambiental, a promoção da melhoria da 

qualidade da obra, a redução de seus custos e a compatibilidade com os 

requisitos legais relacionados ao meio ambiente, à saúde e segurança dos 

trabalhadores. 

Para Comunicação Social devem-se estabelecer as formas e os meios de comunicação 

para informar aos trabalhadores, aos diferentes segmentos da população e/ou demais 

instituições quanto as principais propostas e programas a serem adotados e as medidas de 

controle ambiental dos impactos ambientais negativos decorrentes do empreendimento. 

Dessa forma, a implementação de um Programa de Comunicação Social propiciará uma 

aproximação entre as diversas partes interessadas e o empreendedor, divulgando 

informações sobre o andamento da implantação e operações do pátio regulador.  

Ao mesmo tempo, este Programa permite a sugestão de críticas, expectativas e 

reivindicações da população. A sistematização de propostas e a possibilidade de instrumentos 

de avaliação devem permear todo o processo de comunicação. 

Dentre as principais atividades, destacam-se: 

 Elaboração e distribuição de material informativo direcionado a atender as 

demandas relativas à implantação e operação; 

 Divulgação e orientação sobre a abertura de novos postos de trabalho;  

 Criação de uma Ouvidoria, com linha telefônica gratuita e e-mail público, para 

atendimento comunitário por técnicos aptos a prestar informações sobre o pátio 

regulador e suas atividades e receber sugestões, dúvidas, críticas, além de 

constituir o contato entre gestores portuários e a comunidade; 

 Realização de reuniões periódicas com autoridades municipais, estaduais e 

federais relacionadas às atividades portuárias e fiscalização ambiental para 

apresentar e discutir o andamento dos Programas Ambientais;  
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 Nomear e treinar porta-vozes que tenham bom conhecimento dos Programas 

Ambientais desenvolvidos pelo pátio regulador, de modo a prepará-los para lidar 

com a imprensa e a comunidade. 

6.5.2  Fase de Operação 

6.5.2.1. Programa de Gestão Ambiental 

Para a gestão ambiental da operação do pátio regulador, o empreendimento terá uma 

equipe própria que será responsável pelo planejamento e acompanhamento dos programas 

executados no âmbito do Plano Básico Ambiental - PBA, além de cuidar das questões inerentes 

à segurança do trabalho e do PGR/PAE.  

6.5.2.2. Programa de Controle Ambiental 

O Programa de Controle Ambiental visa monitorar e controlar as condições ambientais 

dentro da área do empreendimento permitindo, assim, a antecipação de ações corretivas ou 

preventivas, minimizando os riscos ambientais relacionados à atividade. 

Estabelece as medidas de avaliação e controle da geração de resíduos sólidos, de 

efluentes líquidos, das emissões atmosféricas e dos ruídos de instalações portuárias. A 

implantação de medidas de monitoramento visa ao acompanhamento do bom 

funcionamento dos sistemas de controle, garantindo o atendimento aos padrões 

estabelecidos 

O presente programa agrupa as ações propostas para o monitoramento e controle de 

possíveis impactos sobre o ambiente devido à operação do pátio regulador. As ações 

propostas foram subdivididas em Subprogramas específicos, apresentados na sequência, os 

quais deverão ser implantados durante a operação. 

6.5.2.2.1. Subprograma de Controle de Emissões Atmosféricas 

 Manutenção dos equipamentos dotados de motores a diesel; 

 Inspeção de fumaça preta nas máquinas, veículos e motores; 

 Monitoramento dos filtros de mangas; e 

 Monitoramento dos filtros compactos. 
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6.5.2.2.2. Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos 

 Definição dos pontos de monitoramento de ruídos; 

 Realização das medições de ruído baseada na NBR 10.151, que consta na 

Resolução do CONAMA nº 01/90; e 

 Análise dos resultados obtidos em todos os pontos; 

6.5.2.2.3. Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Classificação e segregação dos resíduos/rejeitos gerados, de acordo com as 

normas e resoluções cabíveis; 

 Acondicionamento e armazenamento adequados; 

 Coleta e transporte, de acordo com as normas técnicas existentes; 

 Obtenção dos certificados de destinação de resíduos/rejeitos industriais e 

emissão dos manifestos de transporte de resíduos industriais, quando aplicável;  

 Destinação/disposição final adequada; e 

 Procedimentos específicos de geração, segregação, acondicionamento e 

transporte final de resíduos do pátio regulador. 

6.5.2.2.4. Subprograma de Gerenciamento e Monitoramento de Efluentes 

Líquidos 

 Definição dos pontos de monitoramento; 

 Definição de metodologia de coleta; 

 Tratamento das amostras; 

 Metodologia de análise dos efluentes; e 

 Controle de qualidade. 

6.5.2.3. Programa de Controle de Pragas Urbanas 

 Ações para controlar e reduzir a população de roedores, pombos, mosquitos, 

baratas, abelhas e outros vetores; e 

 Medidas de manejo ambiental e de diversas ações de gerenciamento, visando a 

melhoria contínua da qualidade do ambiente e das instalações portuárias. 
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6.5.2.4. Programa de Comunicação Social 

O Programa de Comunicação Social estabelece as formas e os meios de comunicação 

para informar aos diferentes segmentos da população e instituições públicas, privadas, de 

ensino, sindicatos, associações e ONGs sobre os propósitos e intenções do empreendedor.  

Dessa forma, a implementação de um Programa de Comunicação Social propiciará uma 

aproximação entre as diversas partes interessadas e o empreendedor, divulgando 

informações sobre o andamento das operações do pátio regulador. 

 Ao mesmo tempo, este programa permite a sugestão de críticas, expectativas e 

reivindicações da população. A sistematização de propostas e a possibilidade de instrumentos 

de avaliação devem permear todo o processo de comunicação. 

Dentre as principais atividades, destacam-se: 

 Elaboração e distribuição de material informativo direcionado a atender as 

demandas relativas à sua operação. 

 Implantação de um núcleo de relacionamento entre comunidade e o 

empreendedor (um local para a recepção de visitantes, reuniões com a 

comunidade, apresentação de programas institucionais, relacionamento com a 

imprensa, instituições públicas, acadêmicas e formadores de opinião); e 

 Elaboração de uma agenda de atividades de comunicação. 

6.5.2.5. Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

O Programa de educação ambiental deve ter como principais objetivos: 

 Promover um processo de conscientização dos trabalhadores, a fim de incentivar 

a adoção de práticas compatíveis com a proteção do meio ambiente. 

 Mobilizar e orientar os trabalhadores e inspetores envolvidos na operação do 

pátio regulador, sobre as medidas de proteção ambiental, como também sobre 

condutas adequadas de relacionamento com a comunidade. 

 Apresentar as medidas a serem adotadas para minimizar as interferências do 

empreendimento com o meio ambiente. 
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Cabedelo/PB, 09 de novembro de 2021. 

 

 

 

BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JÚNIOR 

Gerente de Estratégia e Mercado 

Matrícula nº 0393 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 2 – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE 

ESCLARECIMENTOS 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO 

PORTUÁRIA, LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO 

ORGANIZADO DE CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E 

OPERAÇÃO DE PÁTIO DE TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 2 – Modelo de solicitação de esclarecimentos 

[local], [●] de [●] de 2021 
 
À Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB 
 
Ref.: Edital de PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 003/2021 - Solicitação de 

Esclarecimentos  

Prezados Senhores, 

[Proponente], por seu(s) representante(s) legal(is), apresenta a seguinte solicitação 

de esclarecimentos relativa ao Edital. 

N° da questão 
formulada 

Documento Item do 
Documento 

Esclarecimento 
solicitado 

1 

Indicar a qual 
documento (edital 
ou contrato) se 
refere o 
esclarecimento 
solicitado 

Inserir item do 
documento (edital 
ou contrato) ao qual 
se refere o 
esclarecimento 
solicitado 

Escrever de forma 
clara o pedido de 
esclarecimento 
desejado em 
forma de pergunta 

2 

Indicar a qual 
documento (edital 
ou contrato) se 
refere o 
esclarecimento 
solicitado 

Inserir item do 
documento (edital 
ou contrato) ao qual 
se refere o 
esclarecimento 
solicitado 

Escrever de forma 
clara o pedido de 
esclarecimento 
desejado em 
forma de pergunta 

(...) 

Indicar a qual 
documento (edital 
ou contrato) se 
refere o 
esclarecimento 
solicitado 

Inserir item do 
documento (edital 
ou contrato) ao qual 
se refere o 
esclarecimento 
solicitado 

Escrever de forma 
clara o pedido de 
esclarecimento 
desejado em 
forma de pergunta 

N 

Indicar a qual 
documento (edital 
ou contrato) se 
refere o 
esclarecimento 
solicitado 

Inserir item do 
documento (edital 
ou contrato) ao qual 
se refere o 
esclarecimento 
solicitado 

Escrever de forma 
clara o pedido de 
esclarecimento 
desejado em 
forma de pergunta 

 
 
Atenciosamente, 
 
[PROPONENTE] 
Responsável para contato: [●] 
Telefone: [●] 
Endereço eletrônico: [●] 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 3 – MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO 

PORTUÁRIA, LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO 

ORGANIZADO DE CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E 

OPERAÇÃO DE PÁTIO DE TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 3 – Modelo de procuração 

 

Pelo presente instrumento de mandato, [Proponente], [qualificação], doravante 

denominada "Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes procuradores, os 

Srs. [●], [qualificação], para, em conjunto ou isoladamente, independentemente da 

ordem de nomeação, praticar os seguintes atos na República Federativa do Brasil, 

em juízo e fora dele: 

 

(a) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou 

departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas, incluindo a 

Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB, para estabelecer e manter 

entendimentos com referidas entidades, agências, órgãos ou departamentos, 

para receber citação, notificação e  intimação de qualquer natureza, para requerer 

e/ou promover consultas, para requerer certificados e outros documentos e para 

praticar os atos necessários durante a realização do certame licitatório descrito 

no Procedimento Licitatório 003/2021, inclusive para interpor recursos e renunciar 

a o direito de interpor recursos; 

 

(b) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de 

qualquer forma contratar, fazer acordos, renunciar a direitos, dar e receber 

quitação em nome da Outorgante; 

 

(c) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em 

qualquer instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a 

contratação de advogados, com poderes especiais para confessar, transigir, 

desistir, fazer acordos, dar e receber quitação; 

 

(d) receber citação para ações judiciais; e 
 

(e) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de 

poderes, qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que 

julgarem apropriadas. 

 
Esta procuração tem prazo de validade durante o procedimento da licitação. 
 
[local], [●] de [●] de 2021 
 
Atenciosamente, 
 
[PROPONENTE] 
 
Responsável para contato: [●] 
Telefone: [●] 
Endereço eletrônico: [●] 
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ANEXO 4 – MODELO DE PROCURAÇÃO  

(PROPONENTES EM CONSÓRCIO) 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO 

PORTUÁRIA, LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO 

ORGANIZADO DE CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E 

OPERAÇÃO DE PÁTIO DE TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 

  



                    

 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA  

Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro – Cabedelo/PB 

CEP: 58100-100    Tel.: (83) 3250-301 

 

Anexo 4 – Modelo de procuração (proponentes em consórcio) 

 
Pelo presente instrumento de mandato, [Consorciada], [qualificação], doravante 

denominada "Outorgante", nomeia e constitui, de modo irrevogável e irretratável, 

sua bastante procuradora, a empresa [qualificação], líder do Consórcio [Nome do 

Consórcio], [qualificação], para praticar os seguintes atos ou outorgá-los a 

Representantes Credenciados, mediante procuração específica: 

 
(a) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou 

departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas, incluindo a 

Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB, para estabelecer e manter 

entendimentos com referidas entidades, agências, órgãos ou departamentos, 

para receber citação, notificação e intimação de qualquer natureza, para requerer 

e/ou promover consultas, para requerer certificados e outros documentos e para 

praticar os atos necessários durante a realização do certame licitatório descrito 

no Procedimento Licitatório 003/2021, inclusive para interpor recursos e renunciar 

ao direito de interpor recursos; 

 
(b) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de 

qualquer forma contratar, fazer acordos, renunciar a direitos, dar e receber 

quitação em nome da Outorgante; 

 
(c) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em 

qualquer instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a 

contratação de advogados, com poderes especiais para confessar, transigir, 

desistir, fazer acordos, dar e receber quitação; 

 
(d) receber citação para ações judiciais; e 

 
(e) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de 

poderes, qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que 

julgarem apropriadas. 

 
Esta procuração tem prazo de validade durante o procedimento da licitação. 
 
[local], [●] de [●] de 2021 
 
Atenciosamente, 
 
[PROPONENTE] 
 
Responsável para contato: [●] 
Telefone: [●] 
Endereço eletrônico: [●] 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 5 – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE 

GARANTIA DE PROPOSTA 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO 

PORTUÁRIA, LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO 

ORGANIZADO DE CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E 

OPERAÇÃO DE PÁTIO DE TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 5 – Modelo de Carta de Apresentação de Garantia de Proposta 

 
[local], [●] de [●] de 2021 
 
À Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB 
 
Ref.: Procedimento Licitatório n° 003/2021 – Apresentação da Garantia de 
Proposta 
 
Prezados senhores, 
 

[Proponente], por seu(s) representante(s) legal(is), nos termos do Edital 

em referência, esclarece pelo presente instrumento as modalidades e 

valores da(s) Garantia(s) da Proposta apresentadas, que deverá(ão) 

totalizar o valor de [preencher conforme o valor aplicável]: 

 

GARANTIA(S) DEPOSITADA(S) 

N° MODALIDADE VALOR   (R$) 

1   

2   

(...)   

N   

 
 
Atenciosamente, 
 
[PROPONENTE] 
 
Responsável para contato: [●] 
Telefone: [●] 
Endereço eletrônico: [●] 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 6 – TERMOS E CONDIÇÕES DO SEGURO-GARANTIA 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 6 – Termos e Condições do Seguro-Garantia 

Se Consórcio, a garantia deverá ser prestada por membro devidamente 

constituído, bem como discriminar a composição do Consórcio. 

 
Se fundo de investimento, a garantia deverá ser prestada por seus 

administradores. 
 

1. Tomador 

1.1. Proponente 

2. Segurado 

2.1. DOCAS/PB 

3. Objeto do Seguro 

3.1. Garantir a indenização, no montante de até R$ (Valor em Reais), no 

caso de a Proponente incorrer nas hipóteses de execução da Garantia de 

Proposta previstas no Edital. 

4. Instrumento 

4.1. Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente 

constituída e autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados 

- SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP. 

5. Valor da Garantia 

5.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante de indenização 

de R$ (Preencher o valor em algarismos ) [preencher o valor por extenso]. 

6. Prazo. 

6.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 1 

(um) ano a contar da Data para Recebimento dos Volumes, renováveis nas 

hipóteses previstas no Edital. Ou seja, deverá vigorar de [●]/[●]/[●] a [●]/[●]/[●], 

incluindo-se as data de início e de fim da vigência. 

7. Disposições Adicionais 

7.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições 

adicionais: (i) declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e 

condições do Edital; (ii) declaração da Seguradora de que efetuará o  
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pagamento dos montantes aqui previstos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela 

Seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro; e (iii) 

confirmado o descumprimento pela Proponente das obrigações cobertas pela 

Apólice de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da Seguradora a 

indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação feita ao Tomador. 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 7 – MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 7 – Modelo de Fiança Bancária 

Se Consórcio, a garantia deverá ser prestada por membro devidamente 
constituído, bem como discriminar a composição do Consórcio. 

 
Se fundo de investimento, a garantia deverá ser prestada por seus 

administradores. 
 

[local], [●] de [●] de 2021 
 
À Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB 
 
Ref.: Carta de Fiança Bancária [●] (“Carta de Fiança”) 

 
1. Pela presente Carta de Fiança, o Banco [●], com sede em [●], inscrito no 

CNPJ sob [●] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais 

sucessores, obriga-se perante a DOCAS/PBP como fiador solidário do(a) [●], 

com sede em [●], inscrita no CNPJ sob [●] (“Afiançada”), com expressa 

renúncia dos direitos previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n° 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), e art. 794 da Lei n° 

13.105, 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), pelo fiel cumprimento 

de todas as obrigações assumidas pela Afiançada no procedimento licitatório 

descrito no Edital de Procedimento Licitatório [●]/2021 da DOCAS/PB, cujos 

termos, disposições e condições o Banco Fiador declara expressamente 

conhecer e aceitar. 

[Em caso de CONSÓRCIO: A PROPONENTE é consorciada do CONSÓRCIO 

[denominação do consórcio], composto pelas consorciadas: [informar Razão 

Social, CNPJ e participação no CONSÓRCIO de cada consorciada]]. 

2. Obriga-se o Banco Fiador a pagar à DOCAS/PB valor total de até R$ 

(Preencher o valor em algarismos) [preencher o valor por extenso] (“Fiança”) 

no caso de a Proponente incorrer nas hipóteses de execução da Garantia de 

Proposta previstas no Edital. 

3. Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito do valor acima identificado,  
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Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro – Cabedelo/PB 

CEP: 58100-100    Tel.: (83) 3250-301 

 

pelos prejuízos causados pela Afiançada, incluindo, mas não se limitando a 

multas aplicadas pela DOCAS/PB relacionadas ao certame licitatório, 

comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes prejuízos quando 

lhe forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a 

partir do recebimento, pelo banco fiador, da notificação escrita encaminhada 

pela DOCAS/PB. 

4. O banco fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição da afiançada ou 

por ela invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação 

assumida perante a DOCAS/PB, salvo quando houver manifestação formal da 

DOCAS/PB que desobrigue o respectivo pagamento, ou na existência de 

decisão judicial que impeça ou suspenda o pagamento. 

5. Na hipótese de a DOCAS/PB ingressar em juízo para demandar o 

cumprimento da obrigação a que se refere a presente Carta de Fiança, fica o 

banco fiador obrigado ao pagamento de até 50% (cinquenta) por cento do valor 

afiançado a título de despesas arbitrais, judiciais e multas. 

6. A Fiança vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, contados da Data para 

Recebimento dos Volumes, conforme as condições mencionadas no Edital. 

Ou seja, deverá vigorar de [●]/[●]/[●] a [●]/[●]/[●], incluindo-se as datas de início 

e de fim. 

7. Declara o banco fiador que: 

7.1  a presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, 

observando integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil 

atualmente em vigor, além de atender aos preceitos da Legislação Bancária 

aplicável; 

7.2  os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a 

Fiança em seu nome e em sua responsabilidade; e 

7.3  seu capital social é de R$ [●] ([●]), estando autorizado pelo Banco  
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Central do Brasil a expedir Cartas de Fiança, e que o valor da presente Carta 

de Fiança, no montante de R$ (Valor em Reais), encontra-se dentro dos limites 

que lhe são autorizados pelo Banco Central do Brasil. 

8. Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Carta de 

Fiança terão os significados a eles atribuídos no Edital. 

[assinatura dos representantes legais com firma reconhecida] 

Testemunha 

Testemunha 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 8 – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 

  



                    

 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA  

Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro – Cabedelo/PB 

CEP: 58100-100    Tel.: (83) 3250-301 

Anexo 8 – Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

 
[local], [●] de [●] de 2021 
 
À Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB 
 
Ref.: Edital de Procedimento Licitatório n° 003/2021 – Declaração de Elaboração 
Independente de proposta pela Cessão de Uso Onerosa. 
 
[Proponente], por meio de seu Representante Credenciado, declara, para fins do disposto 

no Edital em referência, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

a) elaborou a Proposta pela Cessão de maneira independente, e que seu 

conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 

com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) a intenção de apresentar a Proposta pela Cessão não foi informada a, 

discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar 

ou não dela; 

 

d) o conteúdo da Propostas pela Cessão não será, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial 

ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do seu objeto; 

 

e) o conteúdo da Propostas pela Cessão não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de órgão 

da Administração Pública Federal, antes da abertura oficial das propostas; e 

 

f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
Atenciosamente, 
 

[Proponente] 

 
[Representante Credenciado] 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 9 – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 9 – Modelo de Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação 

 
[local], [●] de [●] de 2021 
 
À Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB 
 
Ref.: Edital de Procedimento Licitatório n° 003/2021 – Apresentação dos 
Documentos de Habilitação. 
 

Prezados Senhores, 

 
1. [Proponente] (“Proponente”), por seu(s) Representantes Credenciados, 

apresenta os documentos para sua qualificação no certame licitatório em 

referência, nos termos do Edital em referência, organizados consoante a ordem 

ali estabelecida, refletida no índice. 

 
2. A Proponente declara expressamente que tem pleno conhecimento dos 

termos do Edital em referência e que os aceita integralmente, em especial, no 

que tange às faculdades conferidas à Comissão Especial de Licitação da 

DOCAS/PB de conduzir diligências especiais para verificar a veracidade dos 

documentos apresentados e buscar quaisquer esclarecimentos necessários 

para elucidar as informações neles contidas. 

 
3. A Proponente declara expressamente que atendeu a todos os requisitos 

e critérios para qualificação e apresentou os Documentos de Habilitação, 

conforme definido no Edital. 

 
4. A Proponente declara, ainda, que os Documentos de Habilitação ora 

apresentados são completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe. 

 
Atenciosamente, 
 

[Proponente] 
 
[Representante Credenciado] 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 10 – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS DO EDITAL 

E AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 10 – Declaração de Ciência dos Termos do Edital e Ausência de 

Impedimento de Participação no PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

[local], [●] de [●] de 2021 

À Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB 

Ref.: Edital de PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n° 003/2021. 

 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao disposto no Edital em referência, a [Proponente], por seu(s) 

representante(s) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação 

aplicável, que tem ciência dos termos do presente Edital e não está impedida 

de participar de processos de contratação com o poder público. 

Atenciosamente, 

[Proponente] 

[Representante Credenciado] 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 11 – CARTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FALÊNCIA DECRETADA 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 

  



                    

 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA  

Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro – Cabedelo/PB 

CEP: 58100-100    Tel.: (83) 3250-301 

Anexo 11 – Carta de Declaração de Inexistência de Falência Decretada 

 

[local], [●] de [●] de 2021 

À Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB 

Ref.: Edital de Procedimento Licitatório n° 003/2021 – Declaração de inexistência 

de falência decretada. 

 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao disposto no Edital em referência, a [Proponente], por seu(s) 

representante(s) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação 

aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que não se encontra com 

a falência decretada. 

Atenciosamente, 

[Proponente] 

[Representante Credenciado] 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 12 – DECLARAÇÃO FORMAL DE CAPACIDADE 

FINANCEIRA 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 12 – Declaração formal de capacidade financeira 

 

[local], [●] de [●] de 2021 

À Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB 

Ref.: Edital de Procedimento Licitatório n° 003/2021 – Declaração de capacidade 

financeira. 

 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao disposto no Edital, a [Proponente], por seu(s) 

Representante(s) Credenciado(s) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da 

legislação aplicável, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos 

financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos 

próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da Cessão. 

Declara, além disso, que (i) tem condições de contratar todos os seguros 

necessários à consecução do objeto da Cessão e (ii) dispõe ou tem capacidade 

de obter os recursos para a integralização mínima do capital social exigido no 

Edital e apresentar a Garantia de Execução do Contrato 

Atenciosamente, 

[Proponente] 

[Representante Credenciado] 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 13 – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE AO ART. 7º, 

XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 13 – Declaração de regularidade ao art. 7º, XXXIII, da Constituição 

Federal 

 

[local], [●] de [●] de 2021 

À Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB 

Ref.: Edital de Procedimento Licitatório n° 003/2021 – Declaração de regularidade 

ao art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao disposto no Edital em referência, a [Proponente], por seu(s) 

Representante(s) Credenciado(s) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da 

legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, para fins do 

disposto na Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega, a qualquer 

título, menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menores de dezesseis em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos.  

Atenciosamente, 

[Proponente] 

[Representante Credenciado] 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 14 – INSTRUÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE 

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 

  



                    

 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA  

Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro – Cabedelo/PB 

CEP: 58100-100    Tel.: (83) 3250-301 

Anexo 14 – Instruções para formalização do Termo de Compromisso de 

constituição de Sociedade de Propósito Específico 

 

O Termo de Compromisso de constituição de Sociedade de Propósito Específico 

deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

 

i. denominação da Proponente; 

ii. qualificação da(s) Proponente(s); 

iii. a composição da SPE, indicando, se for o caso, o percentual de 

participação de cada membro consorciado no seu capital; 

iv. órgãos de administração da SPE; 

v. em caso de consórcio, a indicação da Empresa Líder como responsável 

pelos atos praticados pelo consórcio perante a DOCAS/PB; e 

vi. declaração expressa de todos a(s) Proponente(s) de aceitação de 

responsabilidade solidária, no tocante ao objeto deste Procedimento 

Licitatório, cobrindo integralmente todas as obrigações assumidas no 

presente Procedimento Licitatório, a partir da Data para Recebimento 

dos Volumes até o prazo previsto no Edital como termo final para 

devolução da Garantia de Proposta à Proponente. 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 15 – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 15 – Atestado de Visita Técnica 

 
 
Ref.: Edital de Procedimento Licitatório n° 003/2021 – Atestado de Visita Técnica. 
 

Atestamos pela presente que o representante da empresa abaixo discriminada 

compareceu nesta data ao local da CESSÃO DE USO ONEROSA a fim de vistoriar 

as condições da área e especificidades existentes. 

Empresa: 

Nome do representante: 

Cargo/Função: 

Documento de identidade: 

 
[local], [●] de [●] de 2021 

 

[Assinatura Representante da Docas/PB] 

[Assinatura Representante da Proponente] 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 16 – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 16 – Declaração de Pleno Conhecimento 

 
 
Ref.: Edital de Procedimento Licitatório n° 003/2021 – Atestado de Visita Técnica. 
 

Declaramos, pela presente, que temos pleno conhecimento da área, infraestrutura e 

instalações públicas em que serão desenvolvidas as ATIVIDADES pertinentes à 

CESSÃO DE USO ONEROSA, assim como das condições que possam afetar sua 

execução, dos acessos à área, bem como das demais informações necessárias para 

a consecução do objeto da CESSÃO DE USO ONEROSA. 

 

Empresa: 

Nome do representante: 

Cargo/Função: 

Documento de identidade: 

 
 
[local], [●] de [●] de 2021 

 

[Assinatura Representante da Proponente] 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 17 – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PELA 

CESSÃO DE USO ONEROSA 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 17 – Modelo de apresentação de proposta pela cessão de uso onerosa 

 
[local], [●] de [●] de 2021 
 
À Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB 
 
Ref.: Edital de Procedimento Licitatório n° 003/2021 – Proposta pela CESSÃO 
DE USO ONEROSA. 
 

Prezados senhores, 

1. Atendendo à convocação de [data], em Procedimento Licitatório conduzido 

pela DOCAS/PB, apresentamos nossa Proposta pela CESSÃO DE USO 

ONEROSA, nos termos do Edital em referência. 

2. Propomos, em caráter irrevogável e irretratável, o VALOR DA OUTORGA 

de R$ [●] ([●] reais), referenciada à data-base a Data para Recebimento dos 

Volumes, para a área objeto da Proposta, de acordo com os termos e 

condições contemplados no EDITAL e na minuta de CONTRATO DE CESSÃO 

DE USO ONEROSA. 

3. Declaramos, expressamente, que: 

3.1 a presente Proposta pela CESSÃO foi realizada levando em conta todas 

as condições de pagamento aplicáveis ao VALOR DA OUTORGA e ao 

VALOR DA CESSÃO, nos exatos termos do EDITAL e na minuta de 

CONTRATO DE CESSÃO DE USO ONEROSA; 

3.2 a presente proposta pela CESSÃO é válida por 1 (um) ano, contado da 

data para recebimento dos envelopes, podendo ser prorrogada, conforme 

especificado no EDITAL; 

3.3 concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições 

e obrigações constantes do EDITAL e da minuta de CONTRATO DE 

CESSÃO DE USO ONEROSA; 

3.4 reconhecemos que eventual prorrogação do prazo de vigência do 

CONTRATO é uma decisão cuja faculdade cabe exclusivamente à 

DOCAS/PB e que não há qualquer direito subjetivo a tal prorrogação; 
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3.5 confirmamos que temos pleno conhecimento do objeto da CESSÃO DE 

USO ONEROSA, das ATIVIDADES a serem prestadas, das condições de 

apresentação desta proposta e da execução dos trabalhos; 

3.6 assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização das 

ATIVIDADES em conformidade com o disposto na minuta de CONTRATO e 

em seus ANEXOS, pelos regulamentos da DOCAS/PB e por outros diplomas 

legais aplicáveis; e 

3.7 cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no 

EDITAL e na minuta do CONTRATO de CESSÃO DE USO ONEROSA. 

4. Os termos iniciados em letras maiúsculas contidos nesta proposta pela 

Cessão e não definidos de outra forma terão os significados a eles atribuídos 

no Edital. 

 

Atenciosamente, 

 

[Proponente] 

[Representante Credenciado] 
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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2021 

 

ANEXO 18 – MODELO DE RATIFICAÇÃO DA PROPOSTA PELA 

CESSÃO 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 

LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO ORGANIZADO DE 

CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PÁTIO DE 

TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 18 – Modelo de Ratificação da Proposta pela Cessão de Uso Onerosa 

 
[local], [●] de [●] de 2021 
 
À Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB 
 
Ref.: Edital de Procedimento Licitatório n° 003/2021 – Carta de Ratificação da 
Proposta. 
 

Prezados senhores, 

 

A (Nome e qualificação da Proponente), para os fins do Edital n° [●]/2021, vem, 

pela presente, ratificar a sua PROPOSTA pela CESSÃO DE USO ONEROSA 

feita no Procedimento Licitatório, propondo, em caráter irrevogável e 

irretratável, o VALOR DA OUTORGA de R$ [●] ([●] reais), que será pago à 

DOCAS/PB, nas condições previstas no EDITAL e na minuta do CONTRATO 

DE CESSÃO DE USO ONEROSA. 

 

Atenciosamente, 

 

[Proponente] 

[Representante Credenciado] 
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ANEXO 19 – REQUISITOS DO PLANO BÁSICO DE 

IMPLANTAÇÃO - PBI 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO 

PORTUÁRIA, LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO 

ORGANIZADO DE CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E 

OPERAÇÃO DE PÁTIO DE TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Básico de Implantação (“PBI”) deverá contemplar o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

informar à DOCAS/PB as etapas e estratégias de implantação das ATIVIDADES 

por parte da CESSIONÁRIA. 

O PBI deverá, também, assegurar que a CESSIONÁRIA tem as condições 

necessárias e planeja implantar as estruturas necessárias para realizar todas as 

ATIVIDADES OBJETO do CONTRATO sem gerar interferências desnecessárias 

ao sistema portuário e no entorno do Porto Organizado. 

Em particular, o PBI deve demonstrar com clareza e precisão que a 

CESSIONÁRIA possui todas as condições necessárias para cumprir todas as 

diretrizes técnicas e parâmetros da CESSÃO DE USO ONEROSA indicadas no 

CONTRATO e em seus ANEXOS. 

 

2. CONTEÚDO MÍNIMO A SER APRESENTADO NO PBI 

Os  itens a seguir estabelecem o conteúdo mínimo a ser apresentado no PBI. 

2.1.  Documentação Introdutória: 

 

2.1.1. Descrição do local da CESSÃO DE USO ONEROSA e dos locais nos 

quais serão realizadas as ATIVIDADES, incluindo georreferenciamento da área, 

com identificação das interferências físicas e/ou operacionais com os 

arrendamentos de instalações portuárias localizadas no interior da poligonal do 

Porto Organizado de Cabedelo e áreas públicas circunvizinhas, bem como das 

propostas de mitigação, quando for o caso. 

 

2.1.2. Relação preliminar de ativos OBJETO da CESSÃO DE USO ONEROSA 

e avaliação do estado físico e condições de uso dos mesmos. 
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2.1.3. Descrição do fluxo operacional e fluxograma de massa das 

ATIVIDADES a serem realizadas, evidenciando os equipamentos, os 

principais elementos de infraestrutura, e suas principais características 

técnicas, incluindo capacidade estática de estacionamento de caminhões e 

veículos de menor porte. 

 

2.1.3.1. Em caso de múltiplas fases de desenvolvimento da 

CESSÃO DE USO ONEROSA, a descrição acima deverá ser 

apresentada para cada fase. 

 

2.2.  Plano comercial da CESSÃO DE USO ONEROSA: 

 

2.2.1. Descrição das ATIVIDADES a serem desenvolvidas ao longo da 

vigência do CONTRATO. 

 

2.2.2. Projeção de movimentação de caminhões ao longo de todo o 

período da CESSÃO DE USO ONEROSA e premissas utilizadas. 

 

2.3.  Viabilidade técnica e operacional da CESSÃO DE USO ONEROSA: 

 

2.3.1. Apresentação, por meio de desenhos técnicos em plantas e cortes, 

em escala adequada, com legendas e cotas, e devidamente subscrito por 

profissional habilitado, do arranjo geral da instalação proposta, 

apresentando: 

 

2.3.1.1. Mapa de localização dentro do Porto Organizado; 

 

2.3.1.2. Elementos de infraestrutura, superestrutura e principais 

equipamentos, existentes e a serem implantados; 
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2.3.1.3. Acessos rodoviários, ferroviários, hidroviário e dutoviário, 

existentes e a serem implantados, em diagrama unifilar, conforme o 

caso; 

 

2.3.1.4. Sistemas de prevenção ambientais propostos, existentes 

e/ou a serem implantados, com as respectivas descrições; 

 

2.3.1.5. Em caso de múltiplas fases de desenvolvimento da 

CESSÃO DE USO ONEROSA, os itens 2.3.1.2 a 2.3.1.4 acima deverão 

ser apresentados para cada fase. 

 

2.3.2. Descrição geral dos equipamentos OBJETO da CESSÃO DE USO 

ONEROSA ou a serem adquiridos pela CESSIONÁRIA, incluindo, para 

aqueles a serem adquiridos, tipo, modelo, principais dimensões, 

capacidade nominal, eficiência esperada, alcance, entre outros. 

 

2.3.3. Comprovação, por meio de memorial de cálculo, que a área cedida 

e equipamentos existentes e/ou a serem implantados são suficientes para 

o atendimento à demanda projetada, conforme fluxograma de massas 

apresentado. 

 
 

2.3.4. Descrição das ações a serem implantadas pela CESSIONÁRIA 

objetivando evitar a formação de filas de espera dos veículos, incluindo a 

constituição ou o uso de pátios reguladores que minimizem esses impactos. 

2.3.5. Apresentação de cronograma físico e financeiro do 

empreendimento, que deverá respeitar os prazos máximos indicados no 

CONTRATO e em seus ANEXOS. 
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2.4. Viabilidade ambiental da CESSÃO DE USO ONEROSA: 

 

2.4.1. Avaliação, por meio de memorial descritivo, dos impactos 

ambientais da realização das ATIVIDADES, bem como medidas 

mitigadoras a serem adotadas, como soluções de engenharia e medidas 

de gestão para controle de emissão de particulados, tratamento de 

efluentes e resíduos sólidos, entre outros. 

 

 


