
    

 
 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM 
ESPLANADA DO PECÉM S/N - PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE - CEP.: 62.674-000 

FONE: (85) 3372.1500 - FAX: (85) 3315.1974 
E-mail: cearaportos@cearaportos.ce.gov.br 

home-page: http://www.cearaportos.ce.gov.br 

 

ANEXO I 

 

MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

À COMISSÃO DE ANÁLISE da Chamada Pública no 01/2017 – CEARÁPORTOS 

 
A (razão social da Empresa), com sede (endereço, cidade, Estado), inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº(...), representada de conformidade com seus atos constitutivos pelo(s) 
sr(s)(nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), residente e domiciliado em 
(cidade, Estado, endereço), CPF/MF nº, portador da carteira de identidade nº (...), 
conforme seus atos constitutivos (e, ainda, se for o caso, conforme instrumento de 
procuração pública ou particular em anexo) (em caso de Consórcio informar os dados de 
todas as empresas consorciadas), vem, por meio desta, apresentar-se como interessada 
em negociar com a CEARÁPORTOS a constituição de uma Sociedade de Propósito 
Específico – SPE visando o desenvolvimento de projetos, a implantação, a operação e 
manutenção de infraestruturas e sistemas para a carga e descarga de navios de granéis 
líquidos, com gases e combustíveis derivados de petróleo e outros produtos que tenham 
sinergia, no transporte por dutos, na preparação de áreas para implantação de uma Base 
Logística de Tancagem, na instalação de tanques, na instalação de manifold de 
distribuição para tancagens, na instalação de infraestrutura para expedição, bem como 
outros negócios conexos, no Porto do Pecém e seu Retroporto no Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP). 

 

A presente declaração e os documentos a serem apresentados no procedimento 

respectivo se prestam única e exclusivamente à avaliação de interesse por parte da 

CEARÁPORTOS em realizar análises de pré-viabilidade, não gerando direitos ou 

obrigações entre as partes nem podendo ser utilizada para quaisquer outros fins que não 

sejam absolutamente vinculados à avaliação e eventual concretização do Projeto. 

 

(local), ___ de _____________ de ______. 

 

______________________________________ 

Nome do representante legal / cargo ou função 

EMPRESA 
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