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COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1669ª, REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN, LAVRADA EM FORMA DE
SUMÁRIO

 

DATA E HORA: 29 de outubro de 2020, às 08:00 horas.

LOCAL: Videoconferência.

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. EXPEDIENTE

 

3. PROPOSTAS E RESOLUÇÕES

3.1. O Diretor Técnico e Comercial submeteu ao Colegiado a Proposição DTC n° 076/2020, obje�vando a
realização de certame licitatório visando a execução dos serviços de engenharia para recuperação e
subs�tuição de peças de pré-moldados (vigas e pilares) em concreto armado das estruturas da ponte rolante
da talha elétrica de 5,0t na Gerência do Terminal Salineiro de Areia Branca-RN, conforme informações
constantes no Termo de Referência, anexo ao Processo SIGAP no 2020.521 (solicitação 2020.11496; sms-s-
191). Há dotação orçamentária para o projeto “26.784.3005.145U.0024 - Adequação de Instalações Gerais e
de Suprimentos no Terminal Salineiro de Areia Branca”, no valor de R$ 181.917,68 (cento e oitenta e um mil
novecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), conforme comprovante de dotação orçamentária.
Os documentos citados integram a referida Proposição (Processo SEI 50902.000815/2020-55).

3.1.1. Resolução no 152/2020: Autorizar a realização de certame licitatório visando a execução dos serviços
de engenharia para recuperação e subs�tuição de peças de pré-moldados (vigas e pilares) em concreto
armado das estruturas da ponte rolante da talha elétrica de 5,0t na Gerência do Terminal Salineiro de Areia
Branca-RN.

3.2. O Diretor Técnico e Comercial submeteu ao Colegiado a Proposição DTC n° 081/2020, obje�vando a
realização de certame licitatório visando a contratação de empresa especializada em locação e operação de
guindaste flutuante, para realizar serviço de embarque, transporte e desembarque de pás carregadeiras,
tratores de esteiras, descarregador de barcaças e outros equipamentos, entre o cais da GERTAB (onshore) e o
TERSAB (offshore), conforme informações constantes no Termo de Referência, anexo ao Processo SIGAP no

2020.373 (solicitação 2020.8228; sms-s-136). Há dotação orçamentária para o projeto
“26.784.3005.145U.0024 - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Terminal Salineiro de Areia
Branca”, no valor de R$ 1.273.000,00 (um milhão duzentos e setenta e três mil reais), conforme comprovante
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de dotação orçamentária. Os documentos citados integram a referida Proposição (Processo SEI
50902.000723/2020-75).

3.2.1. Resolução no 153/2020: Autorizar a realização de certame licitatório visando a contratação de
empresa especializada em locação e operação de guindaste flutuante, para realizar serviço de embarque,
transporte e desembarque de pás carregadeiras, tratores de esteiras, descarregador de barcaças e outros
equipamentos, entre o cais da GERTAB (onshore) e o TERSAB (offshore).

3.3. O Diretor Técnico e Comercial submeteu ao Colegiado a Proposição DTC n° 084/2020, obje�vando a
concordância de seus pares para a celebração de Termo de Cessão de Uso Não Oneroso, por 60 (sessenta)
meses, podendo ser prorrogado por meio de Termo Adi�vo, de uma sala operacional, com área total de
37,00m (trinta e sete metros quadrados), no Pavimento Térreo, localizado no Terminal Marí�mo de
Passageiros/RN, a ser firmado entre a Companhia Docas do Rio Grande do Norte e a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA, representada no ato, por sua Coordenação de Vigilância Sanitária de Portos no
Estado do Rio Grande do Norte. A solicitação se dá pela necessidade da presença da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária nos portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados no estado do Rio Grande do
Norte, com base no Parecer nº 26/2020/GERJUR-CODERN/DP-CODERN, conforme documentos apresentados
no Processo SEI 50902.001209/2020-57.

3.3.1. Resolução no 154/2020: Autorizar a celebração de Termo de Cessão de Uso Não Oneroso, por 60
(sessenta) meses, entre a Companhia Docas do Rio Grande do Norte e a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.

3.4. O Diretor Administra�vo e Financeiro submeteu ao Colegiado a Proposição DTC n° 051/2020,
obje�vando a realização de certame licitatório visando a contratação de empresa especializada para a
prestação do serviço de manutenção preven�va e corre�va no link de dados via rádio entre a GERTAB e
TERSAB, conforme informações constantes no Termo de Referência, anexo ao Processo SIGAP no 2020.454
(solicitação 2020.5173; sms-s-89). Há dotação orçamentária para o projeto “2.290.050.200 – Manutenção de
Sistemas”, no valor de R$ 49.824,00 (quarenta e nove mil oitocentos e vinte e quatro reais), conforme
comprovante de dotação orçamentária. Os documentos citados integram a referida Proposição (Processo SEI
50902.001388/2020-22).

3.4.1. Resolução no 155/2020: Autorizar a realização de certame licitatório visando a contratação de
empresa especializada para a prestação do serviço de manutenção preven�va e corre�va no link de dados
via rádio entre a GERTAB e TERSAB.

3.5. O Diretor Técnico e Comercial submeteu ao Colegiado a Proposição DTC n° 086/2020, obje�vando a
realização de certame licitatório visando a contratação de empresa especializada para execução das obras de
recuperação das instalações da Gerência e do Terminal Salineiro de Areia Branca – TERSAB, cujo escopo
contempla 05 grandes projetos: Proteção Catódica, Obras Civis dos Prédios, Recuperação do Cais de
Barcaças, Dolfins Nº 02, 03 e 04 e Drive House/TR-5, conforme informações constantes no Termo de
Referência, anexo ao Processo SIGAP nº 2020.544 (solicitação 2020.12359; sms-s-215). A referida solicitação
considera a obrigação desta Autoridade Portuária em realizar a Recuperação das Instalações da Gerência do
Terminal Salineiro de Areia Branca para o arrendamento do Terminal Salineiro, previsto no Programa
Nacional de Arrendamento de Áreas e Instalações Portuárias, tendo em vista a situação precária do TERSAB e
em face da disponibilidade de recursos da União. Há dotação orçamentária para o projeto
“26.784.3005.145U.0024 - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Terminal Salineiro de Areia
Branca”, no valor de R$ 39.033.780,02 (trinta e nove milhões trinta e três mil setecentos e oitenta reais e
dois centavos), conforme comprovante de dotação orçamentária. Os documentos citados integram a referida
Proposição (Processo SEI 50902.001585/2020-41).

3.5.1. Resolução no 156/2020: Manifestar-se favorável à realização de certame licitatório visando a
contratação de empresa especializada para execução das obras de recuperação das instalações do Terminal
Salineiro de Areia Branca – TERSAB, cujo escopo contempla 05 grandes projetos: Proteção Catódica, Obras
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Civis dos Prédios, Recuperação do Cais de Barcaças, Dolfins Nº 02, 03 e 04 e Drive House/TR-5. Submeter o
assunto em apreço à aprovação do Conselho de Administração, nos termos das disposições estatutárias.

3.6. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC n° 087/2020,
obje�vando autorização para elaborar Termo Adi�vo ao Contrato n° 058/2020, firmado entre a CODERN e a
empresa Método Seguro Engenharia e Segurança do Trabalho - Eireli, que tem por objeto o serviço de
elaboração de laudos de insalubridade e periculosidade, com emissão de Laudo Técnico das condições
ambientais de trabalho e estudo de adicional de risco do Porto de Maceió, Processo SIGAP nº 2020.429, sms-
s-162. O adi�vo em apreço obje�va prorrogar o prazo contratual em mais 35 (trinta e cinco) dias. A Gerência
Jurídica opinou pela possibilidade legal de adi�vo de prazo, com base no Parecer Jurídico nº 43/2020. Tais
documentos integram a referida Proposição (Processo SEI nº 50902.001631/2020-11).

3.6.1. Resolução no 157/2020: Autorizar a elaboração de Termo Adi�vo ao Contrato n° 058/2020, firmado
entre a CODERN e a empresa Método Seguro Engenharia e Segurança do Trabalho - Eireli.

 

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

4.1. Previsão para a próxima reunião ordinária: 05/11/2020.

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 Francisco Mont Alverne Pires, Diretor Técnico e Comercial,
em 29/10/2020, às 11:38, 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 29/10/2020, às 11:51, 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 29/10/2020, às
13:23, 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 Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva, Secretário dos
Órgãos Colegiados, em 29/10/2020, às 13:46, 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 2935451 e o
código CRC EC990905.

Referência: Processo nº 50902.001655/2020-61 SEI nº 2935451

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


