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SECRETARIA EXECUTIVA

EDITAL Nº 2, DE 13 DE JUNHO DE 2012

O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO torna pública, a retificação do caput, dos subitens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 e 3.7.2.2, do item 4 e dos subitens 5.2.1, 5.2.1.1, 5.3.1, 6.1.1, 6.1.6,
6.3.8.3, 6.3.8.9, 6.3.8.10, 6.3.9.1.2, 6.3.9.3, 7.1.2, 9.9.1 e 11.5.1 do Edital nº 1 - MCTI, de 30 de maio de 2012, publicado no Diário Oficial da União, bem como a inclusão do Anexo II no referido edital, conforme
a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

(...)
O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, tendo em vista o disposto na Portaria nº 553, de 8 de dezembro de 2011, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), publicada

no Diário Oficial da União de 9 de dezembro de 2011, na Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, na Resolução CPC nº 2, de 23 de novembro de 1994, nas Portarias de nº 269 e nº 270 do MCTI, de 26 de abril de
2012, no Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, e alterações e no Decreto nº 1.086, de 14 de março de 1994, torna pública a realização de concurso público para provimento vagas em cargos de nível superior
e de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia e da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, mediante
as condições estabelecidas neste edital.

(...)
2.1.1 ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA PLENO 1
(...)

Vencimento básico Retribuição por titulação Gratificação de TO TA L
(*) desempenho

até (**)
(...) (...) (...) (...) (...)

(*) Sujeito à aprovação da titulação por Comissão Interna.
(**) Dependendo da avaliação institucional e individual.

(...)
TEMA II: GESTÃO PÚBLICA EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
(...)
LOTAÇÃO: o candidato aprovado será lotado em unidade administrativa/técnica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e de suas Unidades de Pesquisa, cujas atividades a serem desenvolvidas estejam

relacionadas ao tema escolhido.
(...)
2.1.2 TECNOLOGISTA PLENO 1
(...)

Vencimento básico Retribuição por titulação Gratificação de TO TA L
(*) desempenho

até (**)
(...) (...) (...) (...) (...)

(*) Sujeito à aprovação da titulação por Comissão Interna.
(**) Dependendo da avaliação institucional e individual.

(...)
2.2.1 ASSISTENTE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1
(...)
TEMA VII: APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TÉCNICO
(...)
LOTAÇÃO: o candidato aprovado será lotado em unidade técnica ou de apoio administrativo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e de suas Unidades de Pesquisa cujas atividades a serem

desenvolvidas estejam relacionadas ao tema.
(...)
2.2.2 TÉCNICO 1
(...)
TEMA VII: APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TÉCNICO
(...)
LOTAÇÃO: o candidato aprovado será lotado em unidade técnica ou de apoio administrativo do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência - (IBICT), do Ministério

da Ciência, Tecnologia e Inovação, cujas atividades a serem desenvolvidas estejam relacionadas ao tema escolhido.
(...)
3.7.2.2 Para comprovação da experiência profissional, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:
a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada: cópia da Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo a página de

identificação do trabalhador e a página na qual conste o registro do empregador informando o período (com início e fim, se for o caso), acrescida de declaração do empregador com a descrição das atividades
desenvolvidas para o cargo/emprego; e diploma de conclusão de curso de graduação, ou de documento certificador de conclusão de curso de nível superior, no caso de cargos de nível superior, ou diploma de conclusão
de ensino médio (antigo 2º grau), no caso de cargos de nível médio;

b) para exercício de atividade/instituição pública: declaração/certidão de tempo de serviço que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades
desenvolvidas; e diploma de conclusão de curso de graduação, ou de documento certificador de conclusão de curso de nível superior, no caso de cargos de nível superior, ou diploma de conclusão de ensino médio
(antigo 2º grau), no caso de cargos de nível médio;

c) para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo: contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo (RPA) acrescido de declaração que informe o período (com início e fim,
se for o caso) e a espécie do serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo; e diploma de conclusão de curso de graduação, ou de documento certificador de conclusão de curso de nível superior, no
caso de cargos de nível superior, ou diploma de conclusão de ensino médio (antigo 2º grau), no caso de cargos de nível médio;

(...)
4 DAS VAGAS

C a rg o s Te m a s Unidades Localidade de Vaga Geral Candidatos com deficiência To t a l
Analista em Ciência
e Tecnologia Pleno
1

Tema I: Gestão Ad-
ministrativa

MCTI/AC Brasília/DF 24 2 26

IBICT Brasília/DF 2 (*) 2
MPEG Belém /PA 1 (*) 1
CTI Campinas/SP 3 (*) 3
LNA Itajubá/MG 4 (*) 4
I N PA Manaus/AM 2 (*) 2
LNCC Petrópolis/RJ 2 (*) 2
INT Rio de Janeiro/RJ 8 1 9
CBPF Rio de Janeiro/RJ 1 (*) 1
MAST Rio de Janeiro/RJ 1 (*) 1
ON Rio de Janeiro/RJ 2 (*) 2
INPE São José dos Campos/SP 19 1 20
(...) (...) (...) (...) (...)

Tema II: Gestão Pú-
blica em Ciência,
Tecnologia e Inova-
ção

MCTI/AC Brasília/DF 5 1 6

IBICT Brasília/DF 1 (*) 1
MPEG B e l é m / PA 1 (*) 1
INT Rio de Janeiro/RJ 1 (*) 1
CBPF Rio de Janeiro/RJ 1 (*) 1
ON Rio de Janeiro/RJ 1 (*) 1
INPE São José dos Campos/SP 4 (*) 4

Tecnologista Pleno
1

Tema III: Projetos
de Tecnologia e
Inovação

MCTI/AC Brasília/DF 17 1 18

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
.
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Tema IV: Projetos
de Tecnologia de
Informação e Co-
municação

MCTI/AC Brasília/DF 16 1 17

(...) (...) (...) (...) (...)
Tema V: Projetos de
Pesquisa Desenvol-
vimento e Inovação
em Ciências Am-
bientais e da Vida

MCTI/AC Brasília/DF 17 1 18

Tema VI: Projetos
de Infraestrutura
Científica e Tecno-
lógica

MCTI/AC Brasília/DF 19 1 20

Assistente em Ciên-
cia e Tecnologia 1

Tema VII: Apoio
Administrativo

MCTI/AC Brasília/DF 212 12 224

MPEG B e l é m / PA 31 2 33
INSA Campina Grande/PB 8 1 9
CTI Campinas/SP 10 1 11
LNA Itajubá/MG 6 1 7
(...) (...) (...) (...) (...)
MAST Rio de Janeiro/RJ 19 1 20

Técnico 1 Tema VII: Apoio
Técnico

IBICT Brasília/DF 4 (*) 4

(...)
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar a cópia simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a alínea "b" do subitem 5.2 deste edital, via SEDEX ou

carta registrada com aviso de recebimento, postado impreterivelmente até o dia 18 de julho de 2012, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB - Concurso MCTI 2012 (laudo médico), Caixa Postal 4488, CEP
70904-970, Brasília/DF.

5.2.1.1 O candidato poderá, ainda, entregar, até o dia 18 de julho de 2012, das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, cópia simples do CPF e o laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a alínea "b" do subitem 5.2 deste edital, na Central de Atendimento do CESPE/UnB - Universidade de Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Brasília/DF.

(...)
5.3.1 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até o dia 18 de julho de

2012, na forma do subitem 6.3.9 deste edital, justificativa acompanhada de laudo e parecer emitido por especialista da área de sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o parágrafo
2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298/99, e suas alterações.

(...)
6.1.1 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/MCTI_12, solicitada no período entre 10 horas do dia 29 de junho de 2012 e 23 horas e 59

minutos do dia 18 de julho de 2012, observado o horário oficial de Brasília/DF.
(...)
6.1.6 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 31 de julho de 2012.
(...)
6.3.8.3 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível por meio do aplicativo para a solicitação de inscrição, no período entre 10 horas do dia 29 de junho de 2012 e 23 horas

e 59 minutos do dia 18 de julho de 2012, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/MCTI_12, contendo:
(...)
6.3.8.9 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada até na data provável de 23 de julho de 2012, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/con-

cursos/MCTI_12.
(...)
6.3.8.10 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/MCTI_12 e imprimir a GRU Cobrança, por meio da página

de acompanhamento, para pagamento até o dia 31 de julho de 2012, conforme procedimentos descritos neste edital.
(...)
6.3.9.1.2 A documentação citada no subitem anterior poderá ser entregue até o dia 18 de julho de 2012, das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na Central

de Atendimento do CESPE/UnB, localizada na Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Brasília/DF, ou enviada via SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebimento, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB - MCTI 2012 (atendimento especial), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-
970 até a data prevista acima. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública.

(...)
6.3.9.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB,

cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento da criança, até o dia 18 de julho de 2012, e levar, no dia das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda
da criança. A candidata que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.

(...)
7.1.2 TECNOLOGISTA PLENO 1 - TEMAS: III, IV, V e VI
(...)
9.9.1 Observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência e respeitados os empates na última colocação, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e

classificados conforme quadro a seguir:

C a rg o s Te m a s Unidades Localidade de Vaga Geral Candidatos com deficiên-
cia

Analista em Ciência e Tecnologia Pleno 1 Tema I: Gestão Administrativa MCTI/AC Brasília/DF 98 6
IBICT Brasília/DF 7 1
MPEG Belém /PA 3 1
CTI Campinas/SP 11 1
LNA Itajubá/MG 15 1
I N PA Manaus/AM 7 1
LNCC Petrópolis/RJ 7 1
INT Rio de Janeiro/RJ 34 2
CBPF Rio de Janeiro/RJ 3 1
MAST Rio de Janeiro/RJ 3 1
ON Rio de Janeiro/RJ 7 1
(...) (...) (...) (...)

Tema II: Gestão Pública em Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI/AC Brasília/DF 22 2
IBICT Brasília/DF 3 1
MPEG B e l é m / PA 3 1
INT Rio de Janeiro/RJ 3 1
CBPF Rio de Janeiro/RJ 3 1
ON Rio de Janeiro/RJ 3 1
INPE São José dos Cam-

pos/SP
15 1

Tecnologista Pleno 1 Tema III: Projetos de Tecnologia e Inovação MCTI/AC Brasília/DF 68 4
Tema IV: Projetos de Tecnologia de Informação e Comunicação MCTI/AC Brasília/DF 64 4

(...) (...) (...) (...)
Tema V: Projetos de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação em Ciências Ambientais e da
Vi d a

MCTI/AC Brasília/DF 68 4

Tema VI: Projetos de Infraestrutura Científica e Tecnológica MCTI/AC Brasília/DF 76 4
Assistente em Ciência e Tecnologia 1 Tema VII: Apoio Administrativo MCTI/AC Brasília/DF 638 34

MPEG B e l é m / PA 94 5
INSA Campina Grande/PB 25 2
CTI Campinas/SP 31 2
LNA Itajubá/MG 19 2
(...) (...) (...) (...)

(...)
11 DA NOTA FINAL NO CONCURSO
(...)

C a rg o s Te m a s Unidades Localidade de Vaga Geral Candidatos com defi-
ciência

To t a l

Analista em Ciência e Tecnologia Pleno 1 Tema I: Gestão Administrativa MCTI/AC Brasília/DF 57 3 60
IBICT Brasília/DF 8 1 9
MPEG Belém /PA 4 1 5
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CTI Campinas/SP 13 1 14
LNA Itajubá/MG 17 1 18
I N PA Manaus/AM 8 1 9
LNCC Petrópolis/RJ 8 1 9
INT Rio de Janeiro/RJ 33 2 35
CBPF Rio de Janeiro/RJ 4 1 5
MAST Rio de Janeiro/RJ 4 1 5
ON Rio de Janeiro/RJ 8 1 9
(...) (...) (...) (...) (...)

Tema II: Gestão Pública em Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI/AC Brasília/DF 23 2 25
IBICT Brasília/DF 4 1 5
MPEG B e l é m / PA 4 1 5
INT Rio de Janeiro/RJ 4 1 5
CBPF Rio de Janeiro/RJ 4 1 5
ON Rio de Janeiro/RJ 4 1 5
INPE São José dos Cam-

pos/SP
17 1 18

Tecnologista Pleno 1 Tema III: Projetos de Tecnologia e Inovação MCTI/AC Brasília/DF 50 3 53
Tema IV: Projetos de Tecnologia de Informação e Comunicação MCTI/AC Brasília/DF 49 3 52

(...) (...) (...) (...) (...)
Tema V: Projetos de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação em Ciências Ambientais e da
Vi d a

MCTI/AC Brasília/DF 50 3 53

Tema VI: Projetos de Infraestrutura Científica e Tecnológica MCTI/AC Brasília/DF 53 3 56
Assistente em Ciência e Tecnologia 1 Tema VII: Apoio Administrativo MCTI/AC Brasília/DF 425 23 448

MPEG B e l é m / PA 62 4 66
INSA Campina Grande/PB 33 2 35
CTI Campinas/SP 38 2 40
LNA Itajubá/MG 27 2 29
(...) (...) (...) (...) (...)

(...)
ANEXO II
Legendas das unidades administrativas/técnicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e das Unidades de Pesquisa
MCTI/AC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação /Administração Central
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
MPEG - Museu Paraense Emilio Goeldi
CTI - Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer
LNA - Laboratório Nacional de Astrofísica
INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
LNCC - Laboratório Nacional de Computação Científica
INT - Instituto Nacional de Tecnologia
CBPF - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
MAST - Museu de Astronomia e Ciências Afins
ON - Observatório Nacional
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
INSA - Instituto Nacional do Semi-Árido
CETEM - Centro de Tecnologia Mineral

LUIZ ANTONIO RODRIGUES ELIAS
Secretário Executivo

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 8/2012, 2ª CHAMADA

PROCESSO SELETIVO PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
INTERNACIONAL

O Projeto 914BRZ2018 - MCTI/UNESCO seleciona con-
sultor na modalidade por Produto com o seguinte perfil:

1 - Perfil: SCUP - Código 1/008/2012
2 - Nº de vagas: 1 (uma).
3 - Qualificação Educacional: Superior Completo em Ciên-

cias Socias aplicadas, com experiência em editoração gráfica, ela-
boração de material institucional e planejamento, coordenação de
atividades em eventos, comunicação social e cerimonial. Experiência
com ferramentas de editoração gráfica e design gráfico; Capacidade
de articulação e coordenação de equipes; Conhecimento na área edu-
cacional (planejamento, avaliação e elaboração de atividades edu-
cativas); Experiência na coordenação de atividades em eventos, co-
municação social e cerimonial. Experiência com redação documental.
Conhecimentos avançados em programas de elaboração de planilhas e
apresentações; Conhecimento em pacote oficce (WORD, EXCEL,
POWER POINT).Inglês intermediário.

4 - Experiência Profissional: Pelo menos três anos de ex-
periência em elaboração de material de divulgação institucional; Pelo
menos três anos de experiência no planejamento, coordenação e de-
senvolvimento de atividades em eventos, comunicação social e ce-
rimonial.

5- Atividades: Levantamento de informações junto às UP de
publicações a serem produzidas em 2012 e organização de planilha
com as referidas informações; Planejamento e elaboração de proposta
de material científico-educativo direcionado ao público estudantil a
ser distribuído nos eventos nacionais de C&T dos quais esta SCUP
participará; Planejamento, organização e elaboração de relatório de
implementação do Prêmio Bolsista Destaque PCI - 2012; Planeja-
mento, organização e elaboração de relatório de implementação da
participação da SCUP (Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais)
em atividades de divulgação e popularização da Ciência; Planeja-
mento, organização e elaboração de relatório de implementação do
processo de tradução, no Portal MCTI, das páginas relacionadas à
SCUP, Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais; Planejamento,
organização e elaboração de relatório de implementação de atividade
lúdica e de exposição em evento de divulgação e popularização da
Ciência.

6 - Produto: Produto 1- Documento técnico com relatório de
publicações a serem produzidas em 2012 pela SCUP e suas Unidades
de Pesquisa. Produto 2 - Documento técnico contendo primeira pro-
posta de material científico-educativo direcionado ao público estu-
dantil a ser distribuído nos eventos nacionais de C&T dos quais esta
SCUP participará durante o ano de 2012. Produto 3 - Documento
técnico com relatório de implementação do Prêmio Bolsista Destaque
PCI, a ser realizado pela SCUP em 2012. Produto 4 -Documento
técnico com relatório de implementação da participação da SCUP
(Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais) em evento de grande
porte com desenvolvimento de atividades de divulgação e popula-
rização da Ciência. Produto 5 -Documento técnico com relatório de
implementação de atividade lúdica e de exposição em evento de
divulgação e popularização da Ciência. Produto 6 - Documento téc-
nico com relatório de implementação do processo de tradução, no
Portal MCTI, das páginas relacionadas à SCUP, Unidades de Pesquisa
e Organizações Sociais.

7 - Local de Trabalho: Brasília - DF, com disponibilidade
para viagens.

8 - Duração do Contrato: 12 (doze) meses.
Os interessados deverão encaminhar currículo até o dia 25 de

junho de 2012 para o endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco
"E", Sala 155, CEP: 70.067-900, Brasília/DF, indicando o número do
edital e o perfil ao qual se candidata. Serão desconsiderados os
currículos remetidos após a data limite indicada neste Edital.

Em atenção às disposições do Decreto n.º 5.151, de 22 de
julho de 2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Fe-
deral ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas
subsidiárias ou controladas, no âmbito de acordos de cooperação
técnica internacional.

ANA LÚCIA GABAS
Diretora Nacional do Projeto

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO GESUP. F Nº 1051/2012

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público que,
com base na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3.555 de
08.08.2000 e Lei 8.666 de 21.06.93, com as redações atuais que lhes
foram dadas pelas legislações supervenientes, promoverá uma sessão
pública na modalidade de Pregão Eletrônico, que será realizado, por

meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia
e autenticação, constante da página eletrônica do Banco do Brasil
S.A. www.licitacoes-e.com.br, com a entrega de proposta até o dia 29
de junho 2012, às 09:00 horas e a sessão de disputa de preços no
mesmo dia às 10:30 horas, visando para o Lote 1: Contratação de
empresa especializada para o fornecimento de 01 (um) veículo co-
mercial leve, zero quilômetro, devidamente licenciado e emplacado
na cidade de Resende, estado do Rio de Janeiro, posto CIF na Fábrica
de Combustível Nuclear - FCN da INB, sito à Rodovia Presidente
Dutra Km 330 - Engenheiro Passos - Resende/RJ, conforme Termo de
Referência; para o Lote 2: Contratação de empresa especializada para
o fornecimento 01 (um) caminhão médio 4X2 e cabine estendida,
zero quilômetro de primeiro uso, devidamente licenciado e emplacado
na cidade de Resende, estado do Rio de Janeiro, posto CIF na Fábrica
de Combustível Nuclear - FCN da INB, sito à Rodovia Presidente
Dutra Km 330 - Engenheiro Passos - Resende/RJ, conforme Termo de
Referência e, para o Lote 3: Contratação de empresa especializada
para o fornecimento 01 (um) veículo automotor, zero quilômetro, de
primeiro uso, devidamente licenciado e emplacado na cidade de Re-
sende, estado do Rio de Janeiro, posto CIF na Fábrica de Com-
bustível Nuclear - FCN da INB, sito à Rodovia Presidente Dutra Km
330 - Engenheiro Passos - Resende/RJ, conforme Termo de Re-
ferência.

Os documentos de licitação, o termo de referência e quais-
quer outras informações necessárias ao fornecimento, constam do
Edital afixado no Quadro de Avisos e poderão ser obtidos pelos
interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

ALESSANDRA YURI IGARASHI
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO CADMT.M Nº 26/2012

Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB torna público que,
com base na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3.555 de
08.08.2000 e Lei 8.666 de 21.06.93, com as redações atuais que lhes
foram dadas pelas legislações supervenientes, promoverá uma sessão
pública na modalidade de Pregão Eletrônico, que será realizado, por
meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia
e autenticação, constante da página eletrônica do Banco do Brasil
S.A, www.licitacoes-e.com.br, com a entrega de proposta até o dia 29
de junho de 2012, às 10:00 horas e a sessão de disputa de preços no
mesmo dia às 14:00, visando o fornecimento de frascos com ca-
pacidade de 2500ml, fabricados em polietileno, posto CIF na Unidade
de Concentrado de Urânio-URA da INB em Caetité/BA, conforme
Termo de Referência.




