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OFÍCIO N° 25259/DEPROD/SEPROD/SG-MD
Brasília, 18 de setembro de 2020.

Assunto: Catálogo de Fornecedores do Centro Espacial de Alcântara.

Senhor (a) Presidente,
1.
A Agência Espacial Brasileira (AEB), autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações, com o objetivo de mapear as empresas interessadas em fornecer serviços para as operações
comerciais do Centro Espacial de Alcântara (CEA), deu início às inscrições para o Catálogo de Fornecedores
do CEA.
2.
O referido catálogo possibilitará a identificação de fornecedores e facilitará a interação com
possíveis contratantes, contribuindo para a geração de negócios. Com essa medida espera-se que as empresas
consigam aprimorar a prospecção de mercados e de oportunidades de negócios no Brasil e no exterior.
3.
As empresas participantes deverão preencher um questionário no link
(https://podio.com/webforms/25099993/1848483), cujas informações serão posteriormente consolidadas, em
versão português e inglês, em um catálogo que estará disponível para download no site da AEB. As perguntas
buscam dados gerais sobre a empresa, sua área de atuação e os principais produtos e serviços produzidos.
Também são solicitadas imagens que possam ilustrar essas informações.
4.
A AEB receberá até o dia 28/09 as inscrições dos interessados em participar desta versão do
Catálogo de Fornecedores do CEA. A 1ª Edição será publicada no 4º Fórum da Indústria Espacial Brasileira,
que ocorrerá entre os dias 20 e 23 de outubro do corrente ano.
5.

Em caso de dúvidas e para mais informações, está à disposição o e-mail adastra@aeb.gov.br.

6.

Aproveita-se a oportunidade para renovação de votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

RENATO BUFOLO - Cel Art
Diretor, substituto

Ofício 25259 (2701080)

SEI 60314.000170/2020-34 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por RENATO BUFOLO, Diretor(a), substituto(a), em
18/09/2020, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador 2701080 e o código
CRC 0DAF7243.
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