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PORTARIA CONTER Nº 60, DE 18 DE MAIO DE 2020 

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM 

RADIOLOGIA, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, conferidas por meio da Lei 

n.º 7.394, de 29 de outubro de 1.985, pelo Decreto n.º 92.790, de 17 de junho de 1.986, Dec. 

9.531/2018 e pelo Regimento Interno do CONTER;  

 
   CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 inserto na Carta magna, no tocante 

aos princípios que devem nortear os atos da administração pública, notadamente os da 

moralidade, eficiência, publicidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica e interesse público;  

 

   CONSIDERANDO O artigo 19 alínea “x” do Regimento Interno do CONTER 

compete ao Presidente do Conter “expedir e assinar as portarias do CONTER”; 

 
 
CONSIDERANDO a necessidade reformular a Portaria CONTER 43/2020 que 

nomeou Pregoeiro do CONTER e sua respectiva Equipe de Apoio para atuar nos certames da 

Autarquia onde tal modalidade seja aplicada, na regra esculpida na Lei 10.520/2002;  

 

CONSIDERANDO o Memorando do Diretor Secretário nº. 184/2020, que solicita 

edição de Portaria nomeando Pregoeira e sua equipe de apoio; 

 

CONSIDERANDO o decidido em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER do 

dia 13 de maio de 2020, deliberando pela reformulação da Portaria 43/2020, nomeando nova 

pregoeira e sua equipe para conduzir os trabalhos desta autarquia.  

 

RESOLVE: 
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Art. 1º - Designar Pregoeira e sua equipe de apoio, ficando a presente Portaria 

assim composta: 

 

-  Vera Lúcia Barroso – Pregoeira 

- Camila Macena da Silva - Equipe de apoio  

- Jordana de Jesus Mesquita Equipe de apoio 

 

Art. 2º - A Pregoeira e os demais membros deverão atuar nos Processos 

Administrativos onde tal modalidade seja aplicada. 

 

 

  Art. 3º - A pregoeira e respectiva Equipe de Apoio, deverão desempenhar suas 

funções dentro dos limites impostos pelo artigo 37, “caput” da Constituição Federal, Lei nº. 

10.520/2002, Decretos regulamentadores e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e atualizações 

vigentes.    

 Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data da assinatura, revogando-se 

as disposições em contrário, dispensada a publicação por se tratar de ato “interna corporis” da 

Autarquia.      

 
Brasília, 18 de maio de 2020. 
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