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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 64/2013

Processo Licitatório no- 1.276/2013
A Companhia Docas do Rio Grande do Norte torna público

que realizará PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço Global,
objetivando a contratação de empresa especializada em prestar ser-
viços de auditoria independente para efetuar análise e emissão de
parecer das demonstrações contábeis da CODERN, na sede, em Na-
tal/RN, na gerência do terminal salineiro em Areia Branca/Rn e no
porto de Maceió/AL, referente ao exercício de 2013, conforme es-
pecificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. O Edital
será disponibilizado no site www.licitacoes-e.com.br. O recebimento
de propostas será a partir de 17/12/2013. A abertura e disputa acon-
tecerão em 03/01/2014, às 11hs00 e 16hs00, respectivamente, ambos
pelo horário de Brasília/DF. Informações no (84)4005-5359 ou <pre-
gao@codern.com.br>. Assinado em 16/12/2013.

LAÉLIO PEREIRA DE ARAÚJO
Pregoeiro

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ
CNPJ Nº 34.040.345/0003-52

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 20/2013

Processo: CODERN/APMC Nº 941/2013
A COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NOR-

TE/CODERN - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MA-
CEIÓ/APMC, por meio de seu Pregoeiro, designado através da Ins-
trução/APMC nº 047/2013, de 13 de dezembro de 2013, torna público
aos interessados que será realizado no dia 27 de dezembro de 2013,
às 10h00min (Horário de Brasília), a licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 020/2013. Objeto: Registro de Preços para
futura e eventual aquisição de materiais e de Serviços para o sistema
de segurança denominado ISPS-CODE do Porto de Maceió. O edital
de licitação e seus anexos poderão ser obtidos no site: www.por-
todemaceio.com.br ou, ainda, na Assessoria de Licitações, localizada
no pavimento térreo da APMC, sito à Rua Sá e Albuquerque S/Nº,
Jaraguá/Maceió/Alagoas, no horário das 08h00min às 12h00mim e
das 14h00mim às 18h00mim, de segunda a sexta-feira.; Informações:
telefone (82) 2121-2557; fax nº (82) 3231-2975 e ainda pelo e-mail
l i c i t a c o e s @ p o r t o d e m a c e i o . c o m . b r.

Maceió, 16 de dezembro de 2013
CLÁUDIO ANTÔNIO CORREIA DA SILVA

Pregoeiro

proposta de Plano Estratégico de melhoria da segurança e defesa do
espaço cibernético nacional. Os candidatos deverão apresentar as se-
guintes qualificações: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação de nível superior em qualquer área de for-
mação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC ou habilitação legal equivalente; e títulos de Mestrado ou Dou-
torado na área de planejamento, política e estratégia. Serão con-
siderados como diferenciais na seleção dos candidatos: Experiência
profissional comprovada na prestação de serviços em projetos de
planejamento e prospectiva. Comprovada experiência na coordenação
e/ou elaboração de projetos de planejamento, prospectiva e inteli-
gência junto a órgãos públicos federais ou estaduais. Experiência
comprovada na elaboração de projetos relacionados à Segurança e à
Defesa nacionais. Títulos de pós-graduação na área de planejamento,
política e estratégia. Os interessados deverão enviar curriculum de-
talhado, no formato Word, para o e-mail: sae.selecao@presiden-
cia.gov.br, até o dia 23/12/2013, às 17h, com o código SCB06 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 sites www.sae.gov.br e www.pnud.org.br

LUIZEVANE SOARES DA SILVA
Coordenador do Projeto

EDITAL No- 7, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
PROJETO BRA/06/032 - SELEÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO: SCB07

O Projeto BRA/06/032 comunica que estará procedendo à
contratação de consultoria individual, pessoa física, na modalidade
produto, para realizar diagnóstico da situação de TIC (Tecnologia da
Informação e Comunicações) das estruturas críticas nacionais, com
base nos processos de inteligência estratégica e de metodologia de
estudos prospectivos, para subsidiar a elaboração de uma proposta de
Plano Estratégico de melhoria da segurança do espaço cibernético
nacional. Os candidatos deverão apresentar as seguintes qualificações:
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de gradua-
ção de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC ou habilitação
legal equivalente. Títulos de Mestrado ou Doutorado na área de
Tecnologia da Informação. Serão considerados como diferenciais na
seleção dos candidatos: Experiência profissional comprovada na pres-
tação de serviços em projetos na área de Tecnologia da Informação.
Comprovada experiência na coordenação e/ou elaboração de projetos
de tecnologia da informação junto a órgãos públicos federais ou
estaduais. Experiência comprovada na elaboração de projetos rela-
cionados à área de inteligência estratégica junto a órgãos públicos
federais ou estaduais. Títulos de pós-graduação na área de Tecnologia
da Informação. Os interessados deverão enviar curriculum detalhado,
no formato Word, para o e-mail: sae.selecao@presidencia.gov.br, até
o dia 23/12/2013, às 17h, com o código SCB07 no título da men-
sagem. 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 va-
lidade de um ano. O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos sites
www.sae.gov.br e www.pnud.org.br

LUIZEVANE SOARES DA SILVA
Coordenador do Projeto

EDITAL No- 8, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
PROJETO BRA/06/032 - SELEÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO: SCB08

O Projeto BRA/06/032 comunica que estará procedendo à
contratação de consultoria individual, pessoa física, na modalidade
produto, para realizar diagnóstico das ameaças à segurança ciber-
nética das estruturas críticas nacionais, com base nos processos de
inteligência estratégica, para subsidiar a elaboração de uma proposta
de Plano Estratégico de melhoria da segurança do espaço cibernético
nacional. Os candidatos deverão apresentar as seguintes qualificações:
diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação
de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por ins-
tituição de ensino superior reconhecida pelo MEC ou habilitação legal
equivalente; e Títulos de Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado na
área de Segurança e Defesa. Serão considerados como diferenciais na
seleção dos candidatos: Experiência profissional comprovada na pres-
tação de serviços na atividade de inteligência. Comprovada expe-
riência na coordenação e/ou elaboração de projetos de planejamento,
prospectiva e inteligência junto a órgãos públicos federais ou es-
taduais. Experiência comprovada na elaboração de projetos relacio-
nados à Segurança e à Defesa nacionais. Os interessados deverão
enviar curriculum detalhado, no formato Word, para o e-mail: sae.se-
lecao@presidencia.gov.br, até o dia 23/12/2013, às 17h, com o código
SCB08 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 sites www.sae.gov.br e www.pnud.org.br

LUIZEVANE SOARES DA SILVA
Coordenador do Projeto

FUNDAÇÃO INSTITUTO
DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA No- 53/2013

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
- IPEA, torna público o resultado de seleção para concessão de bolsa
pesquisa da Chamada Pública IPEA/PNPD Nº 053/2013 - Projeto:
"Dinâmica Espacial dos Municípios Brasileiros (1970-2010): Uma
Análise Markoviana", tendo em vista a desistência do candidato se-
lecionado em 2º lugar e conforme previsto no item 8.4 do Regu-
lamento constante na Chamada Pública, no âmbito do Subprograma
de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional:

Nome do candidato Modalidade de Bolsa/Colocação
Henrique Holanda Azeredo Lobo Assistente de Pesquisa I - 3º Lugar

MARCELO CORTES NERI
Presidente do Instituto

RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA No- 11 3 / 2 0 1 3

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
- IPEA, torna público o resultado final com os candidatos sele-
cionados para concessão de bolsa pesquisa com prazo previsto de 12
(doze) meses, conforme item 6 do Regulamento da Chamada Pública
IPEA/PNPD Nº 113/2013 - Projeto: "Instrumentos para o Desen-
volvimento Urbano em São Paulo: Avaliação e Inovação", no âmbito
do Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional -
PNPD do Programa de Mobilização da Competência Nacional para
Estudos sobre o Desenvolvimento - PROMOB. A implementação da
bolsa ficará condicionada à aceitação dos candidatos e apresentação
dos documentos necessários.

Nome do candidato Modalidade de Bolsa/Colocação
Ligia Pinheiro Assistente de Pesquisa II (mestrando) - 1º Lugar

- Candidato 1 a 2
Pedro do Carmo Baumgratz de Paula Assistente de Pesquisa II (mestrando) - 2º Lugar

- Candidato 1 a 2
Mariana Levy Piza Fontes Assistentes de Pesquisa III (mestre) - 1º Lugar -

Candidatos 3 a 6
Patricia Cezario Silva Assistentes de Pesquisa III (mestre) - 2º Lugar -

Candidatos 3 a 6
Luis Maurício Martins Borges - Assistentes de Pesquisa III (mestre) - 3º Lugar -

Candidatos 3 a 6
Armando Palermo Funari Assistentes de Pesquisa III (mestre) - 4º Lugar -

Candidatos 3 a 6
Eduardo Alberto Cusce Nobre Doutor (não presencial) - 1º Lugar - Candidato 7

MARCELO CORTES NERI
Presidente do Instituto

RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA No- 120/2013

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
- IPEA, torna público o resultado final com os candidatos sele-
cionados para concessão de bolsa pesquisa com prazo previsto de 12
(doze) meses, conforme item 6 do Regulamento da Chamada Pública
IPEA/PNPD Nº 120/2013 - Projeto: "Avaliação do Programa Minha
Casa Minha Vida: Inserção Urbana, Acessibilidade, Insumos e Custos
de sua Produção", no âmbito do Subprograma de Pesquisa para o
Desenvolvimento Nacional - PNPD do Programa de Mobilização da
Competência Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento - PRO-
MOB. A implementação da bolsa ficará condicionada à aceitação dos
candidatos e apresentação dos documentos necessários.

Nome do candidato Modalidade de Bolsa/Colocação
Argélia Saiaka Luiz Assistente de Pesquisa II (Mestrando) 1º Lugar -

Candidato 1
Pedro Henrique Mello Albuquerque Doutor (presencial) 1º Lugar - Candidato 2

MARCELO CORTES NERI
Presidente do Instituto

RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA No- 131/2013

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
- IPEA, torna público o resultado final com as candidatas selecio-
nadas para concessão de bolsa pesquisa com prazo previsto de 12
(doze) meses, conforme item 6 do Regulamento da Chamada Pública
IPEA/PNPD Nº 131/2013 - Projeto: "Pensando o Direito e as Re-
formas Penais no Brasil", no âmbito do Subprograma de Pesquisa
para o Desenvolvimento Nacional - PNPD do Programa de Mo-
bilização da Competência Nacional para Estudos sobre o Desen-
volvimento - PROMOB. A implementação da bolsa ficará condi-
cionada à aceitação das candidatas e apresentação dos documentos
necessários.

Nome do candidato Modalidade de Bolsa/Colocação
Lilian Leite Chaves Assistente de Pesquisa III (Mestre) - Candidato

01 - 1º Lugar - Brasília
Shirley Alves Torquato Assistente de Pesquisa III (Mestre) - Candidato

02 - 1º Lugar - Rio de Janeiro

MARCELO CORTES NERI
Presidente do Instituto

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

EDITAL No- 5, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
PROJETO BRA/06/032 - SELEÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO: SCB05

O Projeto BRA/06/032 comunica que estará procedendo à
contratação de consultoria individual, pessoa física, na modalidade
produto, para elaborar processos de inteligência estratégica com base
em metodologia de estudos prospectivos, para subsidiar a elaboração
de uma proposta de Plano Estratégico de melhoria da segurança do
espaço cibernético nacional. Os candidatos deverão apresentar as se-
guintes qualificações: Diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação de nível superior em qualquer área de for-
mação, Títulos de Mestrado ou Doutorado na área de planejamento,
política e estratégia. Serão considerados como diferenciais na seleção
dos candidatos: Experiência profissional comprovada na prestação de
serviços em projetos de planejamento e prospectiva. Comprovada
experiência na coordenação e/ou elaboração de projetos de plane-
jamento, prospectiva e inteligência junto a órgãos públicos federais
ou estaduais. Experiência comprovada na elaboração de projetos re-
lacionados à Segurança e à Defesa nacionais. Títulos de pós-gra-
duação na área de planejamento, política e estratégia ou gestão. Os
interessados deverão enviar curriculum detalhado, no formato Word,
para o e-mail: sae.selecao@presidencia.gov.br, até o dia 23/12/2013,
às 17h, com o código SCB05 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 sites www.sae.gov.br e
w w w. p n u d . o rg . b r

LUIZEVANE SOARES DA SILVA
Coordenador do Projeto

EDITAL No- 6, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
PROJETO BRA/06/032 - SELEÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO: SCB06

O Projeto BRA/06/032 comunica que estará procedendo à
contratação de consultoria individual, pessoa física, na modalidade
produto, para realizar estudo prospectivo com base nos atores en-
volvidos na gestão e operacionalização do ambiente cibernético na-
cional e elaborar cenários futuros para subsidiar a elaboração de uma
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