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(SIDEC - 21/03/2014) 240224-00001-2014NE800001

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA AVANÇADA S/A

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2014 UASG 245209

Nº Processo: 01213001000201406.
PREGÃO SISPP Nº 4/2014. Contratante: CENTRO NACIONAL DE
TECNOLOGIA -ELETRONICA AVANCADA S.A. CNPJ Contra-
tado: 85519114000103. Contratado : DHUAN COMISSARIA DE
DESPACHOS -ADUANEIROS LTDA - EPP. Objeto: Serviços de
agenciamento de transporte internacional de cargas aéreas e marí-
timas, despacho e assessoria aduaneira. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 17/03/2014 a 16/03/2015. Valor Total:
R$414.069,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800217 Fonte: 100000000
- 2014NE800218 Fonte: 100000000 - 2014NE800219. Data de As-
sinatura: 17/03/2014.

(SICON - 21/03/2014) 245209-24209-2014NE800042

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

EDITAL Nº 3, DE 21 DE MARÇO DE 2014
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2014 COM A REDAÇÃO

RETIFICADA PELO EDITAL Nº 2/2014

O Presidente da COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR - CNEN, usando das atribuições que lhe conferem os
incisos I, IV e V do art. 14, do Anexo I do Decreto n° 5.667, de 10
de janeiro de 2006, e da Portaria n° 341, de 26 de setembro de 2013,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no
Diário Oficial da União nº 188, de 27 de setembro de 2013, seção 1,
página 80, torna pública a retificação do Edital n° 1, de 20 de
fevereiro de 2014, publicado no Diário Oficial da União nº 37, de 21
de fevereiro de 2014, seção 3, páginas 11 a 28, com a redação
retificada pelo Edital n° 2, de 07 de março de 2014, publicado no
Diário Oficial da União nº 46, de 10 de março de 2014, seção 3,
páginas 08 a 10, conforme segue:

1. Alteração na redação do subitem 3.4.17:
Onde se lê:
"3.4.17 O candidato, pessoa com deficiência ou não, que

necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das
provas deverá solicitá-la no ato do Requerimento de Inscrição, in-
dicando, claramente, quais os recursos especiais necessários e, ainda,
enviar, até o dia 8 de abril de 2014, impreterivelmente, via SEDEX
ou carta registrada com Aviso de Recebimento - AR, para a sede do
IDECAN - SAUS Quadra 5 Bloco K, Edifício OK Office Tower,
Salas 1.404 e 1.405, Brasília/DF, CEP 70.070-050 - laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o aten-
dimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será
indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições
especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de razoa-
bilidade."

Leia-se:
"3.4.17 O candidato, pessoa com deficiência ou não, que

necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das
provas deverá solicitá-la no ato do Requerimento de Inscrição, in-
dicando, claramente, quais os recursos especiais necessários e, ainda,
enviar, até o dia 8 de abril de 2014, impreterivelmente, via SEDEX
ou carta registrada, com Aviso de Recebimento - AR, para a sede do
IDECAN - SAUS Quadra 5 Bloco K, Edifício OK Office Tower,
Salas 1.404 e 1.405, Brasília/DF, CEP 70.070-050 - laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o aten-
dimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será
indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições
especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de razoa-
bilidade."

2. Alteração na redação do subitem 3.4.17.1:
Onde se lê:
"3.4.17.1 Portadores de doença infectocontagiosa que não a

tiverem comunicado ao IDECAN, por inexistir a doença na data
limite referida, deverão fazê-lo via correio eletrônico atendimen-
to@idecan.org.br tão logo a condição seja diagnosticada. Os can-
didatos nesta situação, quando da realização das provas, deverão se
identificar ao fiscal no portão de entrada, munidos de laudo médico,
tendo direito a atendimento especial."

Leia-se:
"3.4.17.1 Portadores de doença infectocontagiosa que não a

tiverem comunicado ao IDECAN, por inexistir a doença na data
limite referida, deverão fazê-lo via correio eletrônico atendimen-
to@idecan.org.br tão logo a condição seja diagnosticada. Os can-
didatos nesta situação, quando da realização das provas, deverão se
identificar ao fiscal no portão de entrada, munidos de laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório), tendo direito a aten-
dimento especial."

3. Alteração na redação do subitem 3.5.2:
Onde se lê:
"3.5.2 Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Con-

firmação de Inscrição (CCI), constate que sua inscrição não foi de-
ferida, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do
IDECAN, através de e-mail atendimento@idecan.org.br ou telefone

0800-283-4628, no horário entre 8h00min e 17h30min, considerando-
se o horário oficial de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 25 de
abril de 2014."

Leia-se:
"3.5.2 Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Con-

firmação de Inscrição (CCI), constate alguma incorreção, deverá en-
trar em contato com a Central de Atendimento do IDECAN, através
de e-mail atendimento@idecan.org.br ou telefone 0800-283-4628, no
horário entre 8h00min e 17h30min, considerando-se o horário oficial
de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 25 de abril de 2014."

4. Inclusões, exclusões, renumeração e alterações na redação
e nas datas dos subitens do item 4:

Onde se lê:
"4. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DE-

FICIÊNCIA
4.1 Conforme legislação em vigor e em cumprimento ao

Termo de Ajustamento de Conduta nº 10, de 2010, referente ao
Procedimento Preparatório 1.34.001.006003/2010-93, firmado entre o
Ministério Público Federal e a Comissão Nacional de Energia Nuclear
- CNEN, ficam reservadas 15% (quinze por cento) das vagas deste
Concurso Público a candidatos na condição de pessoas com defi-
ciência, conforme discriminado no Anexo I deste Edital.

4.2 O candidato que se declarar pessoa com deficiência, nos
termos do art. 4° do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima
exigida para todos os demais candidatos.

4.3 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a
pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e
enviar o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao Código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como a
provável causa da deficiência, até o dia 26 de março de 2014, im-
preterivelmente, via SEDEX ou carta registrada com Aviso de Re-
cebimento - AR, para a sede do IDECAN - SAUS Quadra 5 Bloco K,
Edifício OK Office Tower, Salas 1.404 e 1.405, Brasília/DF, CEP
70.070-050. O fato do candidato se inscrever como pessoa com de-
ficiência e enviar laudo médico não configura participação automática
na concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por
uma análise de uma Comissão e, no caso de indeferimento, passará o
candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência.

4.3.1 O laudo médico só será considerado se tiver sido emi-
tido nos últimos 6 (seis) meses anteriores à data de encerramento das
inscrições deste Concurso Público.

4.4 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia au-
tenticada em cartório) por qualquer via, é de responsabilidade ex-
clusiva do candidato. O IDECAN não se responsabiliza por qualquer
tipo de extravio que impeça a chegada dessa documentação a seu
destino.

4.5 O candidato na condição de pessoa com deficiência po-
derá requerer atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de
realização das provas, indicando as condições de que necessita para a
realização destas, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.

4.5.1 O candidato, inscrito na condição de pessoa com de-
ficiência ou não, que necessite de tempo adicional para a realização
das provas deverá requerê-lo expressamente por ocasião da inscrição
no Concurso Público, com justificativa acompanhada de parecer ori-
ginal ou cópia autenticada em cartório emitido por especialista da
área de sua deficiência, nos termos do §2º do art. 40 do Decreto
Federal nº. 3.298/1999. O parecer citado deverá ser enviado até o dia
26 de março de 2014, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de
Recebimento - AR, para o IDECAN, no endereço citado no subitem
4.3 deste Edital. Caso o candidato não envie o parecer do especialista
no prazo determinado, não realizará as provas com tempo adicional,
mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de Ins-
crição.

4.5.2 A concessão de tempo adicional para a realização das
provas somente será deferida caso tal recomendação seja decorrente
de orientação médica específica contida no laudo médico enviado
pelo candidato. Em nome da isonomia entre os candidatos, por pa-
drão, será concedida 1 (uma) hora adicional a candidatos nesta si-
tuação. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia auten-
ticada), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do can-
didato. O IDECAN não se responsabiliza por qualquer tipo de ex-
travio que impeça a chegada do laudo ao Instituto. O laudo médico
(original ou cópia autenticada) terá validade somente para este con-
curso e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias
desse laudo.

4.5.3 O candidato que não solicitar condição especial na
forma determinada neste Edital, de acordo com a sua condição, não a
terá atendida sob qualquer alegação, sendo que a solicitação de con-
dições especiais será atendida dentro dos critérios de razoabilidade e
viabilidade.

4.6 A relação dos candidatos que tiverem a inscrição de-
ferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, bem
como a relação dos candidatos que tiverem os pedidos de aten-
dimento especial deferidos ou indeferidos para a realização das pro-
vas, será divulgada no site www.idecan.org.br, a partir do dia 2 de
abril de 2014.

4.7 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar pessoa
com deficiência, se aprovado no Concurso Público, em todas as fases
figurará na listagem de classificação de todos os candidatos e, tam-
bém, em lista específica de candidatos na condição de pessoa com
deficiência, por cargo/perfil.

4.8 O candidato que porventura declarar indevidamente,
quando do preenchimento do requerimento de inscrição via internet,
ser pessoa com deficiência deverá, após tomar conhecimento da si-
tuação da inscrição nesta condição, entrar em contato com o or-

ganizador através do e-mail atendimento@idecan.org.br ou, ainda,
mediante o envio de correspondência para o endereço constante do
subitem 4.3 deste Edital, para a correção da informação, por tratar-se
apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato da ins-
crição.

4.9 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência
se aprovados e investidos em cargo de provimento efetivo serão
avaliados quanto à compatibilidade da deficiência com as atribuições
do cargo, durante o estágio probatório, conforme dispõe o § 2º do art.
43 do Decreto Federal nº 3.298/1999.

4.10 Na área do Concurso em que há reserva de vagas para
pessoas com deficiência, serão publicadas duas listas de candidatos
aprovados em ordem classificatória. A primeira conterá a classifi-
cação geral de todos os candidatos aprovados no Concurso Público,
na respectiva área, em ordem crescente de classificação, incluindo os
candidatos na condição de pessoas com deficiência, e a segunda
incluirá somente estes últimos.

4.11 Na falta de candidatos aprovados para as vagas re-
servadas aos candidatos na condição de pessoa com deficiência, estas
serão providas pelos demais candidatos aprovados, nos termos da
legislação vigente e respeitada a ordem de classificação."

Leia-se:
"4. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DE-

FICIÊNCIA
4.1 Conforme legislação em vigor e em cumprimento ao

Termo de Ajustamento de Conduta nº 10, de 2010, referente ao
Procedimento Preparatório 1.34.001.006003/2010-93, firmado entre o
Ministério Público Federal e a Comissão Nacional de Energia Nuclear
- CNEN, ficam reservadas 15% (quinze por cento) das vagas deste
Concurso Público a candidatos na condição de pessoas com defi-
ciência, conforme discriminado no Anexo I deste Edital.

4.2 O candidato que se declarar pessoa com deficiência, nos
termos do art. 4° do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima
exigida para todos os demais candidatos.

4.3 O candidato que desejar concorrer à vaga reservada às
pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e
enviar a cópia autenticada em cartório do laudo médico, atestando a
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças -
CID vigente, a provável causa da deficiência, bem como o enqua-
dramento previsto no art. 4º do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações,
até o dia 8 de abril de 2014, impreterivelmente, via SEDEX ou carta
registrada, com Aviso de Recebimento - AR, para a sede do IDECAN
- SAUS Quadra 5 Bloco K, Edifício OK Office Tower, Salas 1.404 e
1.405, Brasília/DF, CEP 70.070-050.

4.3.1 A inscrição como pessoa com deficiência e o envio do
laudo médico não configuram a participação automática na concor-
rência para as vagas reservadas às pessoas nessa condição, devendo o
laudo passar pela análise de uma Comissão do IDECAN, que ve-
rificará o atendimento aos requisitos formais do referido laudo, con-
forme determinado pelo Decreto nº 3.298/99, a fim de homologar ou
não a inscrição.

4.3.1.1 Os candidatos que não tiverem as inscrições ho-
mologadas na condição de pessoas com deficiência pelo IDECAN,
nos termos do subitem 4.3.1, passarão a concorrer somente às vagas
de ampla concorrência.

4.3.1.2 O laudo médico só será considerado se tiver sido
emitido nos últimos 6 (seis) meses anteriores à data de encerramento
das inscrições deste Concurso Público.

4.4 O envio do laudo médico (original ou cópia autenticada
em cartório) por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do
candidato. O IDECAN não se responsabiliza por qualquer tipo de
extravio que impeça a chegada dessa documentação a seu destino.

4.5 O candidato inscrito na condição de pessoa com de-
ficiência poderá requerer atendimento especial, no ato da inscrição,
para o dia de realização das provas, indicando as condições de que
necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo 40, §
1º, do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, e disposto nos subitens
3.4.17.

4.5.1 O candidato inscrito na condição de pessoa com de-
ficiência, que necessite de tempo adicional para a realização das
provas deverá requerê-lo expressamente por ocasião da inscrição no
Concurso Público, com justificativa acompanhada de parecer original
ou cópia autenticada em cartório emitido por especialista da área de
sua deficiência, nos termos do § 2º do art. 40 do Decreto nº
3.298/1999. O parecer citado deverá ser enviado impreterivelmente
até o dia 8 de abril de 2014, via SEDEX ou Carta Registrada, com
Aviso de Recebimento - AR, para o IDECAN, no endereço citado no
subitem 4.3 deste Edital. Caso o candidato não envie o parecer do
especialista no prazo determinado, não realizará as provas com tempo
adicional, mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de
Inscrição.

4.5.2 A concessão de tempo adicional para a realização das
provas somente será deferida caso tal recomendação seja decorrente
de orientação médica específica contida no parecer (original ou cópia
autenticada em cartório) enviado pelo candidato, conforme disposto
no subitem 4.5.1. Em nome da isonomia entre os candidatos, por
padrão, será concedida 1 (uma) hora adicional a candidatos nesta
situação. O envio do parecer (original ou cópia autenticada em car-
tório), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato.
O IDECAN não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que
impeça a chegada do parecer ao Instituto. O parecer (original ou
cópia autenticada em cartório) terá validade somente para este con-
curso e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias
desse parecer.

4.5.3 O candidato que não solicitar condição especial na
forma determinada neste Edital, de acordo com a sua condição, não a
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