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COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 

ATA DA 1658ª, REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN, 
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO 

 

 

DATA E HORA: 20 de agosto de 2020, às 09:00 horas. 

LOCAL: Sala de Reuniões da CODERN. 

QUORUM: Elis Treidler Öberg, Diretor-Presidente; Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor 
Administrativo e Financeiro; e Francisco Mont’Alverne Pires, Diretor Técnico e Comercial. 
 
 

1. ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
 

2. PROPOSTAS 

2.1. Prorrogar as medidas estabelecidas pela Resolução nº 057/2020, de 23/04/2020, 
considerando a permanência da pandemia do COVID-19.  
 

2.2. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC 
n° 055/2020, solicitando autorização para elaborar o primeiro termo aditivo de prazo ao 
Contrato nº 030/2019, firmado entre a CODERN e a empresa ANDRADE & SANTOS 
LOCAÇÃO DE MÓDULOS E IMPORTAÇÃO LTDA., cujo objeto é a prestação de serviços 
referente à locação de contêiner refrigerado para conferência de cargas frigoríficas do 
Porto de Natal/RN (Processo 2020.413, sms-a-33, solicitação 2020.9631). O aditivo em 
apreço objetiva prorrogar o prazo contratual por mais 6 (seis) meses, sem reajuste de 
preço e mantendo-se todas as demais cláusulas inicialmente pactuadas, de acordo com o 
exposto no Memorando nº 001/2020 – Comissão de Fiscalização do Contrato nº 030/2019. 
A empresa contratada demonstrou interesse na renovação do contrato, por meio de e-mail 
enviado à comissão. A Gerência Jurídica opinou pela possibilidade legal de prorrogação de 
prazo, com base no Parecer Jurídico nº 219/2020. Há dotação orçamentária para o projeto 
“2.299.000.000 – DEMAIS DESPESAS CORRENTES”, no valor de R$ 14.799,60 (quatorze 
mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme Comprovante de 
Dotação Orçamentária emitido pela GEPLAN. Tais documentos integram a referida 
Proposição. 
 

2.3. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC 
n° 059/2020, solicitando autorização para elaborar o primeiro termo aditivo ao Contrato nº 
029/2020, firmado entre a CODERN e a empresa TENHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviço de preenchimento, com concreto, de 
canaletas de escoamento de águas pluviais do Porto de Natal/RN (Processo 2020.463, 
sms-a-37, solicitação 2020.10948). O aditivo em apreço objetiva prorrogar o prazo 
contratual por mais 30 (trinta) dias, com acréscimo no valor do contrato de R$ 8.115,52 
(oito mil cento e quinze reais e cinquenta e dois centavos) passando para um total de R$ 
46.815,52 (quarenta e seis mil oitocentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), de 
acordo com o exposto no Memorando nº 001/2020 da Comissão de Fiscalização do 
Contrato nº 029/2020 e no Ofício nº 001-029/2020, de 17/08/2020, expedido pela empresa 
contratada. A Gerência Jurídica opinou pela possibilidade legal de aditivo de preço e prazo 
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ao contrato, com base no Parecer Jurídico nº 235/2020. Há dotação orçamentária para o 
Projeto “26.784.3005.145H.0024 – Adequação de instalações gerais e de suprimentos no 
Porto de Natal”, conforme Comprovante de Dotação Orçamentária emitido pela GEPLAN. 
Tais documentos integram a referida Proposição. 
 

2.4. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC 
n° 065/2020, solicitando autorização para elaborar o primeiro termo aditivo ao Contrato nº 
034/2020, firmado entre a CODERN e a empresa TENHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI, cujo objeto é a prestação dos serviços de segregação dos armazéns 01 e 02 e 
grade de proteção para os tanques de óleo diesel do gerador do Terminal Marítimo de 
Passageiros – TMP (Processo 2020.465, sms-a-36, solicitação 2020.10930). O aditivo em 
apreço objetiva prorrogar o prazo contratual por mais 30 (trinta) dias, com acréscimo no 
valor do contrato de R$ 11.191,82 (onze mil cento e noventa e um reais e oitenta e dois 
centavos) passando para um total de R$ 75.419,82 (setenta e cinco mil quatrocentos e 
noventa e um reais e oitenta e dois centavos), de acordo com o exposto no Memorando nº 
002/2020 da Comissão de Fiscalização do Contrato nº 034/2020 e no Ofício nº 001-
034/2020, de 17/08/2020, expedido pela empresa contratada. A Gerência Jurídica opinou 
pela possibilidade legal de aditivo de preço e prazo ao contrato, com base no Parecer 
Jurídico nº 236/2020. Há dotação orçamentária para o Projeto “26.784.3005.145H.0024 – 
Adequação de instalações gerais e de suprimentos no Porto de Natal”, conforme 
Comprovante de Dotação Orçamentária emitido pela GEPLAN. Tais documentos integram 
a referida Proposição. 
 
 

3. ORDEM DO DIA 

3.1. Resolução no 114/2020: Prorrogar as medidas estabelecidas pela Resolução nº 
057/2020, de 23/04/2020, considerando a permanência da pandemia do COVID-19. As 
medidas acima serão válidas a partir desta data e enquanto durar a situação de pandemia 
causada pelo COVID-19, podendo, contudo, ser alteradas diante de decisões judiciais 
posteriores em relação ao item I.1. e quanto aos demais itens, a critério da Diretoria-
Executiva da CODERN. 
 

3.2. Resolução no 115/2020: Autorizar a elaboração do primeiro termo aditivo de prazo ao 
Contrato nº 030/2019, firmado entre a CODERN e a empresa ANDRADE & SANTOS 
LOCAÇÃO DE MÓDULOS E IMPORTAÇÃO LTDA. 

 

3.3. Resolução no 116/2020: Autorizar a elaboração do primeiro termo aditivo ao Contrato 
nº 029/2020, firmado entre a CODERN e a empresa TENHA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI. 

 

3.4. Resolução no 117/2020: Autorizar a elaboração do primeiro termo aditivo ao Contrato 
nº 034/2020, firmado entre a CODERN e a empresa TENHA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI.  
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4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

4.1. Previsão para a próxima reunião ordinária: 26/08/2020. 

4.2. Deverá a presente Ata de Reunião ser publicada no sítio da CODERN. 

 

 

 
Original Assinado 

ELIS TREIDLER ÖBERG 
Almirante de Esquadra 

Diretor-Presidente 

 
Original Assinado 

FRANCISCO MONT’ALVERNE PIRES 
Diretor Técnico e Comercial 

 
Original Assinado 
Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva 
Secretária dos Órgãos Colegiados 

 
Original Assinado 

ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA 
Diretor Administrativo e Financeiro 

 

 
  
 


