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COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1660ª, REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN, LAVRADA EM FORMA DE
SUMÁRIO

 

DATA E HORA: 03 de setembro de 2020, às 09:00 horas.

LOCAL: Sala de Reuniões da CODERN.

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

 

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

 

2. PROPOSTAS

2.1. O Diretor Administra�vo e Financeiro submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DAF nº 042/2020,
obje�vando realização de certame licitatório visando a contratação de empresa especializada para
fornecimento, instalação e gerenciamento de an�vírus corpora�vo para estações de trabalho, servidores,
notebooks e disposi�vos móveis, para atender as demandas da CODERN (Sede, GERTAB e TERSAB), pelo
período de 12 (doze) meses, conforme o teor do Termo de Referência (Processo  nº 2020.420, sms-s-149).
Há dotação orçamentária para a conta “2.205.010.000 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”, no valor de R$
20.455,20 (vinte mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), conforme comprovante de
dotação orçamentária emi�do pela Gerência de Planejamento. Tais documentos integram a referida
Proposição.

 

2.2. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC nº 058/2020,
obje�vando realização de certame licitatório, em regime de registro de preço, visando atender as demandas
de materiais de higiene, limpeza, consumo e diversos, para o Terminal Salineiro de Areia Branca (TERSAB),
em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência, Processo nº 2020.448 (sms-c-
209, sms-c-210, sms-c-211, sms-c-212 e sms-c-213). Há dotação orçamentária para a conta “2.204.019.000
– Outros Materiais para Produção”, no valor total de R$ 1.852.137,40 (um milhão oitocentos e cinquenta e
dois mil cento e trinta e sete reais e quarenta centavos), conforme comprovantes de dotação orçamentária
emi�dos pela Gerência de Planejamento. Tais documentos integram a referida Proposição.

 

2.3. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC nº 061/2020,
obje�vando realização de certame licitatório visando a contratação de empresa especializada para o serviço
de locação de contêiner refrigerado para conferência de cargas frigorificadas no Porto de Natal/RN,
conforme o teor do Termo de Referência (Processo nº 2020.414, solicitação 2020.9662, sms-s-155). Há
dotação orçamentária para a conta “2.205.900.000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS”, no valor de R$
87.598,80 (oitenta e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), conforme comprovante
de dotação orçamentária emi�do pela Gerência de Planejamento. Tais documentos integram a referida
Proposição.
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2.4. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC nº 062/2020,
obje�vando realização de certame licitatório, em regime de registro de preço, visando atender as demandas
de recargas de gases oxigênio e ace�leno para processos oxicorte, para o Terminal Salineiro de Areia Branca
(TERSAB), conforme o teor do Termo de Referência (Processo nº 2020.359, solicitação 2020.8440, sms-c-
178). Há dotação orçamentária para o projeto “2.204.019.000 – Outros Materiais para Produção”, no valor
de R$ 97.874,90 (noventa e sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), conforme
comprovante de dotação orçamentária emi�do pela Gerência de Planejamento. Tais documentos integram
a referida Proposição.

 

2.5. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC nº 063/2020,
obje�vando realização de certame licitatório visando a contratação de empresa para serviço de
manutenção semestral do poço artesiano do Terminal Salineiro de Areia Branca (TERSAB), conforme o teor
do Termo de Referência (Processo nº 2020.288, sms-c-225, sms-c-227, sms-s-106 e sms-c-207). Há dotação
orçamentária para o projeto “2.204.019.000 – Outros Materiais para Produção” e “2.205.900.000 – Outros
Serviços de Terceiros”, no valor de R$ 232.418,91 (duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e
noventa e um centavos), conforme comprovantes de dotação orçamentária emi�dos pela Gerência de
Planejamento. Tais documentos integram a referida Proposição.

 

2.6. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC nº 064/2020,
obje�vando realização de certame licitatório visando a aquisição e instalação de 2 (dois) grupos geradores
de 500 kVA, para a subestação 02 Porto de Natal/RN, conforme o teor do Termo de Referência (Processo nº
2020.470, solicitação 2020.10910, sms-c-229). Há dotação orçamentária para o projeto
“26.784.3005.7XK2.0024 – Aquisição de Grupo Gerador para o Porto de Natal”, no valor de R$ 444.500,00
(quatrocentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais), conforme comprovante de dotação
orçamentária emi�do pela Gerência de Planejamento. Tais documentos integram a referida Proposição.

 

2.7. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC nº 066/2020,
obje�vando realização de certame licitatório, em regime de registro de preço,  visando a aquisição de graxas
e óleo lubrificantes para u�lização no Terminal Salineiro de Areia Branca (TERSAB), conforme o teor do
Termo de Referência (Processo nº 2020.388, solicitação 2020.9157, sms-c-199). Há dotação orçamentária
para o projeto “2.204.019.000 – Outros Materiais para Produção”, no valor de R$ 361.864,70 (trezentos e
sessenta e um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), conforme comprovante de
dotação orçamentária emi�do pela Gerência de Planejamento. Tais documentos integram a referida
Proposição.

 

3. ORDEM DO DIA

3.1. Resolução no 121/2020: Autorizar realização de certame licitatório visando a contratação de empresa
especializada para fornecimento, instalação e gerenciamento de an�vírus corpora�vo para estações de
trabalho, servidores, notebooks e disposi�vos móveis, para atender as demandas da CODERN (sede,
GERTAB e TERSAB).

 

3.2. Resolução no 122/2020: Autorizar realização de certame licitatório, em regime de registro de preço,
visando atender as demandas de materiais de higiene, limpeza, consumo e diversos, para o Terminal
Salineiro de Areia Branca (TERSAB).

 

3.3. Resolução no 123/2020: Autorizar realização de certame licitatório visando a contratação de empresa
especializada para o serviço de locação de contêiner refrigerado para conferência de cargas frigorificadas no
Porto de Natal/RN.
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3.4. Resolução no 124/2020: Autorizar realização de certame licitatório, em regime de registro de preço,
visando atender as demandas de recargas de gases oxigênio e ace�leno para processos oxicorte, para o
Terminal Salineiro de Areia Branca (TERSAB).

 

3.5. Resolução no 125/2020: Autorizar realização de certame licitatório visando a contratação de empresa
para serviço de manutenção semestral do poço artesiano do Terminal Salineiro de Areia Branca (TERSAB).

 

3.6. Resolução no 126/2020: Autorizar realização de certame licitatório visando a aquisição e instalação de
2 (dois) grupos geradores de 500 kVA, para a subestação 02 Porto de Natal/RN.

 

3.7. Resolução no 127/2020: Autorizar realização de certame licitatório, em regime de registro de preço, 
visando a aquisição de graxas e óleo lubrificantes para u�lização no Terminal Salineiro de Areia Branca
(TERSAB).

 

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

4.1. Previsão para a próxima reunião ordinária: 09/09/2020.

4.2. Deverá a presente Ata de Reunião ser publicada no sí�o da CODERN.

 

 

ELIS TREIDLER ÖBERG

Almirante de Esquadra

Diretor-Presidente

 

FRANCISCO MONT’ALVERNE PIRES

Diretor Técnico e Comercial

 

ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA

Diretor Administra�vo e Financeiro

 

Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados

 

Documento assinado eletronicamente por Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva, Secretário dos
Órgãos Colegiados, em 03/09/2020, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Elis Treidler Oberg, Diretor Presidente, em 03/09/2020, às
17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015
do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Administra�vo e
Financeiro, em 04/09/2020, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°,
inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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Documento assinado eletronicamente por Francisco Mont Alverne Pires, Diretor Técnico e Comercial,
em 04/09/2020, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2758609 e o
código CRC 08BE8FC1.

Referência: Processo nº 50902.000282/2020-10 SEI nº 2758609

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220 - Bairro Ribeira
Natal/RN, CEP 59010-700
Telefone: 4005-5320


