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4.5 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição de-
ferida para concorrer na condição de portadores de deficiência será
publicada no Diário Oficial da União e divulgada na Internet, por
meio do endereço eletrônico http://www.mct.gov.br/concurso/cema-
den, na data provável de 17 de outubro de 2011.

6.1.1 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou de
forma presencial.

6.1.1.3 O pagamento presencial ocorrerá no dia que antecede
a realização da prova dissertativa ou no período matutino do dia de
realização da prova dissertativa, em Cachoeira Paulista (SP), em ho-
rários e local a serem divulgados na data provável de 18 de outubro
de 2011.

6.2.1 As inscrições ficarão abertas no período entre as 0h00
do dia 19 de setembro de 2011 e as 18h00 do dia 14 de outubro de
2 0 11 .

6.5.3 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a
via fax ou a via correio eletrônico.

6.8.6 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendi-
mento especial deferido será divulgada no endereço eletrônico
http://www.mct.gov.br/concurso/cemaden, no dia 17 de outubro de
2011, sendo vedada a realização de provas fora do local indicado no
item 7.2.1.

6.8.7 A solicitação de condições especiais, em qualquer caso,
será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

7.2.2 A data, horário e locais exatos de realização da prova
dissertativa serão divulgados no endereço eletrônico
http://www.mct.gov.br/concurso/cemaden na data provável de 18 de
outubro de 2011.

10.2 Somente será analisado o currículo do candidato apre-
sentado conforme modelo constante do Anexo III do Edital nº
01/2011, e a Lista de Publicações Científicas do candidato, conforme
item 2 do Anexo V do Edital nº 01/2011.

10.3.3 A Lista de Publicações Científicas e os documentos
comprobatórios relacionados ao currículo do candidato deverão ser
encaminhados: no momento da inscrição; ou por Sedex com aviso de
recebimento junto com a solicitação de inscrição; ou pessoalmente,
conforme subitem 13.29.2 do Edital nº 02/2011, no dia que antecede
à data de realização da prova dissertativa ou no período matutino do
dia de realização da prova dissertativa, porém, em Cachoeira Paulista
(SP).

13.29 Como forma alternativa, será admitida a inscrição via
Internet no endereço eletrônico http://www.mct.gov.br/concurso/ce-
maden, solicitada no período entre 10 horas do dia 27 de setembro de
2011 e 18 horas do dia 14 de outubro de 2011, observado o horário
oficial de Brasília/DF.

13.29.2 Os documentos solicitados nas alíneas "b", "e", "f",
"g" e "h" do subitem 6.4.1, nas alíneas "b" e "c" do subitem 4.2 e nos
subitens 6.8.1 e 6.8.3, do Edital nº 01/2011, poderão ser apresentados
pessoalmente, no dia que antecede à data de realização da prova
dissertativa ou no mesmo dia de realização da prova dissertativa,
porém no período matutino, em Cachoeira Paulista (SP). Os horários
e o local para entrega dos documentos de que trata este subitem serão
divulgados no endereço eletrônico http://www.mct.gov.br/concur-
so/cemaden, na data provável de 18 de outubro de 2011.

15. DO CRONOGRAMA BÁSICO PREVISTO

Atividades Data Prevista
Período de Inscrições de 19/09 a 14/10
Prazo máximo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição 29/09
Publicação da relação dos candidatos com pedidos de isenção de taxa de
inscrição deferidos

03/10

Prazo máximo para impugnar o indeferimento dos pedidos de isenção de
taxa de inscrição

04/10

Prazo máximo para encaminhamento de documentos referentes à re-
quisição de inscrição às vagas destinadas a portadores de deficiência

14/10

Publicação das inscrições deferidas para concorrer na condição de por-
tadores de deficiência e que receberão atendimento especial

17/10

Prazo máximo para impugnar o indeferimento para concorrer na con-
dição de portadores de deficiência e de receber atendimento especial

18/10

Divulgação da data, horário e local da prova dissertativa 18/10
Divulgação do horário e local para entregar pessoalmente os documentos
comprobatórios e laudos médicos no dia que antecede a data de rea-
lização da prova dissertativa e no período matutino da data de realização
da prova dissertativa

18/10

Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição no site
h t t p : / / w w w. m c t . g o v. b r / c o n c u r s o / c e m a d e n

20/10

Data de realização da prova dissertativa 23/10
Publicação da convocação para perícia médica dos candidatos com ins-
crições deferidas para concorrer na condição de portadores de defi-
ciência

27/10

Data provável da Perícia Médica dos candidatos cujas inscrições foram
preliminarmente deferidas para concorrer na condição de portadores de
deficiência

31/10

Resultado provisório da prova dissertativa 0 7 / 11
Resultado da perícia médica dos candidatos portadores de deficiência e
o resultado provisório do processo seletivo

1 8 / 11

Prazo máximo para recurso da perícia médica dos candidatos portadores
de deficiência e o resultado provisório do processo seletivo

2 2 / 11

CARLOS AFONSO NOBRE

Ministério da Cultura
.

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 344042

Número do Contrato: 6/2009.
Nº Processo: 01430000897200911.
PREGÃO SISPP Nº 7/2009 Contratante: FUNDACAO BIBLIOTE-
CA NACIONAL -CNPJ Contratado: 68565530000110. Contratado :
ANGEL'S SERVICOS TECNICOS LTDA -Objeto: O presente ins-
trumento tem por objeto prorrogar por 12 (doze) meses a vigencia di
Contrato FVB nº 06/2009, pactuado para a prestação de serviços
terceirizados na área de apoio administrativ, apoio tecnico e ati-
vidades auxiliares, de acordo com as especificacoes constantes do
Anexo II do Pregão nº 07/2009. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
Vigência: 01/09/2011 a 31/08/2012. Data de Assinatura: 30/08/2011.

(SICON - 06/10/2011) 344042-34209-2011NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 344042

Número do Contrato: 7/2009.
Nº Processo: 01430000897200911.
PREGÃO SISPP Nº 7/2009 Contratante: FUNDACAO BIBLIOTE-
CA NACIONAL -CNPJ Contratado: 68565530000110. Contratado :
ANGEL'S SERVICOS TECNICOS LTDA -Objeto: O presente Termo
Aditivo tem por objetoo acrescimo de 01 (uma) recepcionista ao
ContratoFBN nº 07/2009, pactuado para prestação de serviços ter-
ceirizados na area de apoio administrativo, apoio tecnico e atividades
auxiliares. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Data de Assinatura:
3 0 / 0 8 / 2 0 11 .

(SICON - 06/10/2011) 344042-34209-2011NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 344042

Número do Contrato: 8/2009.
Nº Processo: 01430000897200911.
PREGÃO SISPP Nº 7/2009 Contratante: FUNDACAO BIBLIOTE-
CA NACIONAL -CNPJ Contratado: 08157523000158. Contratado :
IMPERIAL SECURITY COMERCIO DE -EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO. Objeto: O presente instrumento tem por objeto pror-
rogar por 12 (doze) meses a vigência do Contrato FBN nº 08/2009,
pactuado para a prestação de serviços terceirizados na área de apoio
adminsitrativo, apoio técnico e atividades auxilaires, de acordo com
as especificações constantes do Anexo II do Pregão nº 07/2009.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/09/2011 a
31/08/2012. Data de Assinatura: 30/08/2011.

(SICON - 06/10/2011) 344042-34209-2011NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 344042

Número do Contrato: 9/2009.
Nº Processo: 01430000897200911.
PREGÃO SISPP Nº 7/2009 Contratante: FUNDACAO BIBLIOTE-
CA NACIONAL -CNPJ Contratado: 68565530000110. Contratado :
ANGEL'S SERVICOS TECNICOS LTDA -Objeto: O presente ins-
trumento tem por objeto prorrogar por 12 (doze) meses a vigencia do
Contrato FBN nº 09/2009, pactuado para a prestação de serviços
terceirizados na área de apoio administrativo, apoio técnico e ati-
vidades auxilaires, de acordo com as especificações constantes do
Anexo II di Pregão nº 07/2009. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
Vigência: 01/09/2011 a 31/08/2012. Data de Assinatura: 30/08/2011.

(SICON - 06/10/2011) 344042-34209-2011NE800028

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2011 - UASG 344042

Nº Processo: 01430000222201196 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação do serviço de exames laboratoriais, de imagem e oftalmo-
lógicos, para acompanhamento periódico da saúde de todos os ser-
vidores ativos que compõem o quadro de pessoal da fundação Bi-
blioteca Nacional Total de Itens Licitados: 00009 . Edital: 07/10/2011
de 10h00 às 13h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Rua Debret, 23 -
6. Andar - Castelo - Rio de Janeiro Centro - RIO DE JANEIRO - RJ
. Entrega das Propostas: a partir de 07/10/2011 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 20/10/2011 às
11h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O Edital e
seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no
endereço- Rua Debret 23 6º andar sala 609 Centro RJ, nos dias úteis,
no horário das 10 horas às 17 horas.

DANIEL JOSE DE ABOIM
Pregoeiro

(SIDEC - 06/10/2011) 344042-34209-2011NE800028

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 344001

Número do Contrato: 6/2010.
Nº Processo: 01550000034201011.
PREGÃO SISPP Nº 7/2010 Contratante: FUNDACAO CASA DE
RUI BARBOSA -CNPJ Contratado: 02543012000198. Contratado :
BARRA LIVRE EVENTOS E PROMOCOES -LTDA EPP. Objeto:
Altera o valor do Contrato nº 6/2010 referente às atividades para os
dias 19 e 21 de julho, em duas sessões (manhã e tarde), a cada dia.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 08/07/2011 a 30/09/2011.
Valor Total: R$4.476,18. Fonte: 100000000 - 2011NE800086. Data de
Assinatura: 08/07/2011.

(SICON - 06/10/2011) 344001-34201-2011NE800007

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Apostilamento nº 1/2011, publicado no DOU
nº 183, de 22/09/2011, Seção 3, página 14, ONDE SE LÊ: " aplicação
de 10% (sete por cento) no salário;" LEIA-SE: "aplicação de 10%
(dez por cento) no salário;".

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INTERNA

AVISOS DE CANCELAMENTOS

Tornar sem efeito a publicação do Extrato do Convênio nº
726834/2009, Processo nº 01420.002434/2009-11, publicado no
D.O.U nº 14 de 21/01/2010 Seção 3, página 13, Convenente: Fun-
dação de Cultura do Município de Porto Velho-RO

Tornar sem efeito a publicação do Extrato do Convênio nº
703211/2009, Processo nº 01420.000587/2009-15, publicado no
D.O.U nº 12 de 19/01/2010 Seção 3, página 11, Convenente: Instituto
Cultural São Francisco de Assis.

CLAUDINEI PIMENTEL MOTA
Coordenador-Geral

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 128/2011 - UASG 423002

Nº Processo: 01415009791201195 . Objeto: Contratação de serviço
de capacitação de servidores por intermédio da participação no 15º
Curso Informativo sobre preservação de acervos bibliográficos e do-
cumentais. Total de Itens Licitados: 00004 . Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Ne-
cessidade capacitação de servidores com devido enquadramento no
Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de
Inexigibilidade em 05/10/2011 . FRANCO CESAR BERNARDES .
Diretor do Departamento de Planejamento e Gestão Interna . Ra-
tificação em 05/10/2011 . ENEIDA BRAGA ROCHA DE LEMOS .
Presidenta do Instituto Brasileiro de Museus - Substititua . Valor
Global: R$ 1.400,00 . CNPJ CONTRATADA : 05.214.413/0001-92
FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA
E A LEIURA DA BIBLIOTECA NACIO.

(SIDEC - 06/10/2011) 423002-42207-2011NE800175

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 129/2011 - UASG 423002

Nº Processo: 01415009175201134 . Objeto: Registro das marcas
IBRAM (figurativa e mista), UniMuseus (mista) e Cadastro Nacional
de Museus (mista). Total de Itens Licitados: 00004 . Fundamento
Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa:
Por trata-se de fornecedor exclusivo. Declaração de Inexigibilidade
em 05/10/2011 . FRANCO CESAR BERNARDES . Diretor do De-
partamento de Planejamento e Gestão Interna . Ratificação em
05/10/2011 . ENEIDA BRAGA ROCHA DE LEMOS . Presidenta do
Instituto Brasileiro de Museus - Substituta . Valor Global: R$ 480,00
. CNPJ CONTRATADA : 42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIO-
NAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

(SIDEC - 06/10/2011) 423002-42207-2011NE800175
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