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PORTARIA CONTER Nº 40 DE 13 DE MARÇO 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 nº 7.394, de 29 de 
outubro de 1.985, pelo Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1.986, 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 a IN 05/2017- que Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de 

contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional;  
 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 46 da IN 05/2017, estabelecendo que as ocorrências acerca 
da execução contratual deverão ser registradas durante toda a vigência da prestação dos 
serviços, cabendo ao gestor e fiscais, observadas suas atribuições, a adoção das providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º 
do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993 e atualizações; 
 
CONSIDERANDO o estabelecido nos Artigos 67 e 73 do mesmo dispositivo acima, que expõe 
acerca do recebimento de serviços e seu acompanhamento; 
 
CONSIDERANDO os termos descritos no Contrato nº 02/2019 - Prestação de Serviços de 
Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva de Imóveis – firmado entre o Conselho Nacional de 
Técnicos em Radiologia e a Empresa Murano Construções Eiireli. Conforme Discriminado No 
Edital Pregão Eletrônico Srp N° 13/2018 — Adesão 02/2019 - Adesão 03/2019 - P.A. Conter N° 
08/2019; 
 
CONSIDERANDO o decidido em Reunião de Diretoria Executiva realizada em 30 de janeiro de 
2020 deliberando pela nomeação do GESTOR DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nº 02/2019;  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - NOMEAR o Sr ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE, como GESTOR DE 

EXECUÇÃO da obra de reforma da Sede do CONTER, conforme especificações descritas no 
Contrato nº 02/2019 e Termo de Referência e em conformidade a IN 05/2017. 
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Art. 2º - O Gestor de Execução, nomeado no Artigo acima, deverá observar o contido 
nos termos do Art. 39 da IN 05/2017, onde estabelece que as atividades de gestão e fiscalização 
da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos 
resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade 
das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução 
processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, 
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a 
assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao 
objeto; 

 
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus 

efeitos à data da assinatura do Contrato nº 02/2019, firmado em 30 de maio de 2019.  
 

Brasília, 13 de março de 2020. 
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