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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2313/2010

Nº Processo: 2313/2010 . Objeto: Inscrição das empregadas Janete
Coelhoda Silva e Gilsilane Fonseca de Araújo no curso"A Função
Gerencial da Secretária", a ser rea-lizado nos dias 28 e 29 de se-
tembro de 2010 emBrasília/DF. Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93 . Justi-
ficativa: ___Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93 Declaração de
Inexigibilidade em 27/09/2010 . RICARDO DE ALMEIDA COL-
LAR . Secretário Executivo . Ratificação em 27/09/2010 . MARIA
TEREZA CRUVINEL . Diretora-Presidente . Valor: R$ 2.380,00 .
Contratada :IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM-
PRESARIAL LTDA . Valor: R$ 2.380,00

(SIDEC - 01/10/2010) 115406-20415-2010NE000001

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 2, DE 5 DE AGOSTO DE 2010

A PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DA EM-
PRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, na forma dos
arts. 15, 16 e 17, §1º, § 2º e 3º, da Lei nº 11.652, de 07 de abril de
2008, combinado com os arts. 25 e 31 do Estatuto Social da entidade,
anexo do Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, considerando
a deliberação do Conselho Curador, em sessão realizada em
14/09/2010, torna público que foi prorrogado o prazo da Consulta
Pública nº 02/2010 por mais 15 (quinze) dias, mantidos os demais
termos do Edital publicado nas págs. 2 e 3, seção 3, de 06/08/2010,
do Diário Oficial da União.

IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA

SECRETARIA DE PORTOS
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2010

Contratação de empresa para fornecimento de solução de
tecnologia da informação para gestão administrativa e financeira da
CODEBA, composta pelos softwares integrados de Gerenciamento
Financeiro e Tesouraria, Contabilidade, Sistema de Controle de Pon-
to, Folha de Pagamento, Recursos Humanos, Segurança e Saúde no
Trabalho, Almoxarifado, Patrimônio, Licitação, Compras, Gestão
Ambiental, Gestão de TI, Obras e Serviços de Engenharia, com-
preendendo serviços de planejamento e execução da implantação do
sistema, serviços de migração de dados oriundos de sistemas legados,
treinamento, serviços de suporte técnico e manutenção, serviços de
manutenção evolutiva do sistema implantado, conforme Termo de
Referência. A descrição detalhada do objeto da presente licitação
consta do anexo 3 do Edital. Disponibilização do Edital e Entrega das
Propostas: a partir de 05/10/2010, às 15h, no site www.licitacoes-
e.com.br. Abertura das Propostas em 21/10/2010, às 9h, e Início da
Sessão de Lances em 21/10/2010, às 9h30min, no site www.lici-
tacoes-e.com.br. Informações pelos telefones (71) 3320-1313 ou
3320-1250, no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 17h, ou pelo
endereço eletrônico pregao@codeba.com.br.

Salvador, 1° de outubro de 2010.
IVAIR ALVES SANTOS

Pregoeiro

RETIFICAÇÃO

No extrato de Contrato nº 031/2010, publicado no D.O.U. 3,
nº 189, de 01/10/10, pág. 3, onde se lê: Data de assinatura:
15/09/2009, leia-se: Data de assinatura: 15/09/2010.

EDITAL DE 30 DE SETEMBRO DE 2010
ALTERAÇÕES NOS EDITAIS N° 1 E 2, DE 24

DE SETEMBRO DE 2010

Considerando algumas lacunas e inconsistências identifica-
das no edital em referência, a Companhia Docas do Estado da Bahia
decidiu efetuar as seguintes alterações:

1. No edital 1:
I. Retificar o item 9.10, que passa a ter a seguinte redação:
9.10. Com relação ao local de trabalho, dar-se-á em qualquer

um dos postos da CODEBA, ou seja, Salvador, Candeias ou Ilhéus.
II. Retificar os requisitos do item 13.7, que passa a ter a

seguinte redação:
13.7. O prazo de validade do concurso é de 2 (dois) anos, a

contar da data de publicação de homologação do resultado final,
prorrogável por igual período, a critério da CODEBA.

2. No edital 2:
I. Retificar o item 9.10, que passa a ter a seguinte redação:
9.10. Com relação ao local de trabalho, dar-se-á em qualquer

um dos postos da CODEBA, ou seja, Salvador, Candeias ou Ilhéus.
II. Retificar os requisitos do item 14.7, que passa a ter a

seguinte redação:
14.7. O prazo de validade do concurso é de 2 (dois) anos, a

contar da data de publicação de homologação do resultado final,
prorrogável por igual período, a critério da CODEBA.

JOSÉ MUNIZ REBOUÇAS
Diretor-Presidente

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 63/2010. CONTRATANTE: Companhia Docas
do Ceará - CDC. CONTRATADA: Suprimax Comercial Ltda .- EPP.
RESUMO DO OBJETO: Aquisição de material de expediente para a
CDC. FUNDAMENTO: No Processo nº 20100138, na Resolução da
Direxe nº 084/2010, datada de 14/04/2010 e na Lei 8.666/93. VA-
LOR: R$ 2.873,20. VIGÊNCIA: 12 meses. DATA DE ASSINA-
TURA: 22/09/2010. Processo Administrativo nº 20100138.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 1/2010

A Companhia Docas do Ceará - CDC, sociedade de eco-
nomia mista vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da Re-
pública, com sede na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, ci-
dade de Fortaleza, no Estado do Ceará, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que realizará Tomada de Preço nº 01/2010,
cujo objeto é a Recuperação de Consoles de Fixação de Defensas da
Plataforma e Recuperação Estrutural de Vigas da Ponte de Acesso ao
Píer Petroleiro, conforme especificações técnicas constantes do Ane-
xo IV do Edital , que encontra-se à venda na CPL por doze (doze)
reais, a serem depositados no Banco do Brasil Agência 0008-6, c/c
77.001-9, código da receita 13052-4, ou para retirada gratuita no
endereço eletrônico www.docasdoceara.com.br . A licitação realizar-
se-á no dia 22 de outubro de 2010, às 09:00 horas, na sala de reuniões
da CPL, no endereço acima citado. Maiores informações pelos te-
lefones (85) 3266.8920 e 3266.8921.

CARLOS ALBERTO CÂMARA DE VASCONCELOS
Presidente da CPL

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Expediente nº 23433/10-9
Por força do disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93, com

fundamento no art. 25, "caput", foi autorizada a contratação, por
Inexigibilidade de Licitação, junto a ASSOCIAÇÃO DOS ARTIS-
TAS, promotora de eventos, objetivando a participação da CODESP,
como apoiadora no VIII CURTA SANTOS - Festival de Curtas Me-
tragens, entre os dias 14 a 18 de setembro de 2010, em Santos/SP, no
valor de R$ 9.999,00, o apoio institucional constará em todas as peças
gráficas estipuladas no projeto com a logomarca da empresa e vei-
culação no site do evento. Rubrica Contábil: PDG da CODESP.

Santos-SP, 30 de setembro de 2010
JOSÉ ROBERTO CORREIA SERRA

Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

AVISOS DE SELEÇÃO (*)

EDITAL 040/2010 - PROJETO BRA/06/032 - SELEÇÃO PROFIS-
SIONAL CÓDIGO: ARRANJO INSTITUCIONAL

O Projeto BRA/06/032 informa que está prorrogando até o
dia 08/10/2010 o prazo para entrega dos currículos referente à con-
tratação de consultoria individual, pessoa física, na modalidade pro-
duto, para prestar apoio técnico para subsidiar a Secretaria de As-
suntos Estratégicos da Presidência da República na elaboração de
proposta de arranjo institucional federativo visando o aperfeiçoamen-
to do sistema público de investimentos. Os candidatos deverão apre-
sentar as seguintes qualificações: a) Nível superior completo; b) Ex-
periência mínima de 10 (dez) anos em planejamento governamental
ou gestão pública. Serão considerados como diferenciais na seleção
dos candidatos: a) Título de mestrado ou doutorado na área de Pla-
nejamento ou Gestão Pública. b) Consultoria para o setor público na
área planejamento ou gestão pública. c) Estudos e artigos publicados
em revistas ou periódicos especializados na área de Planejamento ou
Gestão Pública. d) Estudos publicados que tenham abordado a ar-
ticulação federativa como instrumento de implementação de políticas
públicas e) Trabalhos de consultoria que tenham abordado a arti-
culação federativa como instrumento de implementação de políticas
públicas. f) Trabalhos de consultoria que envolvam o planejamento ou
a gestão de investimentos em infraestrutura econômica e social. g)
Estudos publicados que envolvam o planejamento ou a gestão de
investimentos em infraestrutura econômica ou social. Os interessados
deverão enviar curriculum detalhado, no formato Word, para o e-mail:
sae.selecao@planalto.gov.br, até o dia 08/10/2010, às 17h, com o
código ARRANJO INSTITUCIONAL no título da mensagem. A não-
inclusão deste código eliminará automaticamente o candidato da se-
leção. Esta seleção será efetuada mediante processo seletivo sim-
plificado, com base no decreto nº 5.151/2004 e terá validade de um
ano. O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos www.sae.gov.br e
w w w. p n u d . o rg . b r.

EDITAL 041/2010 - PROJETO BRA/06/032 - SELEÇÃO
PROFISSIONAL CÓDIGO: CARTEIRA LONGO PRAZO

O Projeto BRA/06/032 informa que está prorrogando até o
dia 08/10/2010 o prazo para entrega dos currículos referente à con-
tratação de consultoria individual, pessoa física, na modalidade pro-
duto, para prestar apoio técnico para subsidiar a Secretaria de As-
suntos Estratégicos da Presidência da República na elaboração de
proposta de metodologia de seleção, hierarquização e classificação de
projetos nas áreas de infraestrutura econômica e social, visando à
construção de carteira investimentos de longo prazo. Os candidatos
deverão apresentar as seguintes qualificações: a) Mestrado completo.
b) Experiência mínima de 10 (dez) anos em planejamento gover-
namental ou gestão pública. Serão considerados como diferenciais na
seleção dos candidatos: a) Título de mestrado ou doutorado na área
de Planejamento Governamental ou Gestão Pública, com enfoque em
investimentos públicos em infraestrutura econômica ou social. b)
Consultoria para o setor público na área planejamento ou gestão
pública; c) Estudos e artigos publicados em revistas ou periódicos
especializados na área de Planejamento ou Gestão Pública, com en-

foque em investimentos público em infraestrutura econômica ou so-
cial; d) Estudos publicados que envolvam modelagem para seleção e
hierarquização de projetos públicos; e) Trabalhos de consultoria que
envolva modelagem para seleção e hierarquização de projetos pú-
blicos; f) Serão considerados diferenciais os estudos e trabalhos que
apresentarem na sua concepção: a utilização da avaliação ambiental
estratégica, análise de impacto/risco de projetos e a análise integrada
de projetos. Os interessados deverão enviar curriculum detalhado, no
formato Word, para o e-mail: sae.selecao@planalto.gov.br, até o dia
08/10/2010, às 17h, com o código CARTEIRA LONGO PRAZO no
título da mensagem. A não-inclusão deste código eliminará auto-
maticamente o candidato da seleção. Esta seleção será efetuada me-
diante processo seletivo simplificado, com base no decreto nº
5.151/2004 e terá validade de um ano. O Edital poderá ser obtido
gratuitamente nos www.sae.gov.br e www.pnud.org.br.

EDITAL 042/2010 - PROJETO BRA/06/032 - SELEÇÃO
PROFISSIONAL CÓDIGO: ENTRAVES INFRAESTRUTURA

O Projeto BRA/06/032 informa que está prorrogando até o
dia 08/10/2010 o prazo para entrega dos currículos referente à con-
tratação de consultoria individual, pessoa física, na modalidade pro-
duto, para prestar apoio técnico para subsidiar a Secretaria de As-
suntos Estratégicos da Presidência da República para realização de
avaliação dos principais entraves à implementação de obras de in-
fraestrutura, relacionados a deficiências no ciclo gestão dos projetos
(mecanismos de contratação, execução, monitoramento e controle).
Os candidatos deverão apresentar as seguintes qualificações: a) Nível
superior completo; b) Experiência mínima de 10 (dez) anos na área
de Administração Pública ou do Direito Administrativo. Serão con-
siderados como diferenciais na seleção dos candidatos: a) Título de
mestrado ou doutorado na área de Direito Administrativo ou Ad-
ministração Pública; b) Consultoria para o setor público na área de
Direito Administrativo ou Administração Pública; c) Estudos e artigos
publicados em revistas ou periódicos especializados na área de Di-
reito Administrativo ou Administração Pública; d) Estudos publicados
que tenham por objeto modelos de contratação utilizados pelo go-
verno federal (Concessões, PPP's, Execução Direta, Execução Des-
centralizada - convênio e termo de compromisso); e) Trabalhos de
consultoria que tenham por objeto modelos de contratação utilizados
pelo governo federal (Concessões, PPP's, Execução Direta, Execução
Descentralizada - convênio e termo de compromisso). Os interessados
deverão enviar curriculum detalhado, no formato Word, para o e-mail:
sae.selecao@planalto.gov.br, até o dia 08/10/2010, às 17h, com o
código ENTRAVES INFRAESTRUTURA no título da mensagem. A
não-inclusão deste código eliminará automaticamente o candidato da
seleção. Esta seleção será efetuada mediante processo seletivo sim-
plificado, com base no decreto nº 5.151/2004 e terá validade de um
ano. O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos www.sae.gov.br e
w w w. p n u d . o rg . b r.

EDITAL 043/2010 - PROJETO BRA/06/032 - SELEÇÃO
PROFISSIONAL CÓDIGO: ENTRAVES FINANCIAMENTO

O Projeto BRA/06/032 informa que está prorrogando até o
dia 08/10/2010 o prazo para entrega dos currículos referente à con-
tratação de consultoria individual, pessoa física, na modalidade pro-
duto, para prestar apoio técnico para subsidiar a Secretaria de As-
suntos Estratégicos da Presidência da República para realização de
avaliação dos principais entraves à ampliação da participação do setor
privado no financiamento de obras de infraestrutura no âmbito do
governo federal. Os candidatos deverão apresentar as seguintes qua-
lificações: a) Nível superior completo em economia ou administração
pública; b) Experiência mínima de 3 (três) anos na área de montagem
de modelos de financiamento de empreendimentos de infraestrutura.
Serão considerados como diferenciais na seleção dos candidatos: a)
Título de mestrado ou doutorado na área de economia do setor pú-
blico, planejamento governamental ou gestão pública; b) Experiência
mínima de 5 (cinco) anos nas seguintes áreas: economia do setor
público, planejamento governamental ou gestão pública; c) Consul-
toria para o setor público na área planejamento ou gestão pública; d)
Estudos e artigos publicados em revistas ou periódicos especializados
na área de economia do setor público, planejamento ou gestão pú-
blica; e) Estudos publicados que envolvam a construção de modelos
de financiamento de projetos públicos de infraestrutura em parceria
com o setor privado; f) Trabalhos de consultoria que envolvam a
construção de modelos de financiamento de projetos públicos de
infraestrutura, em parceria com o setor privado; g) Experiência mí-
nima de 5 (cinco) anos na área de montagem de modelos de fi-
nanciamento de empreendimentos de infraestrutura na modalidade
Project Finance. Os interessados deverão enviar curriculum detalhado,
no formato Word, para o e-mail: sae.selecao@planalto.gov.br, até o
dia 08/10/2010, às 17h, com o código ENTRAVES FINANCIAMEN-
TO no título da mensagem. A não-inclusão deste código eliminará
automaticamente o candidato da seleção. Esta seleção será efetuada
mediante processo seletivo simplificado, com base no decreto nº
5.151/2004 e terá validade de um ano. O Edital poderá ser obtido
gratuitamente nos www.sae.gov.br e www.pnud.org.br.

Brasília, 1º de outubro de 2010
LUIZ ALFREDO SALOMÃO

Diretor Nacional do Projeto BRA/06/032

(*) Republicados por ter saído no DOU de 27/09/2010, Seção 3, págs.
11 e 12, com incorreção.
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