
CONSELHO NACIONAL DE TECNiCOS EM RADIOLOGIA 
Servigo Publico Federal

PORTARIA CONTER N.2 86 DE 06 DE AGOSTO DE 2020.

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, no exerctcio 

de suas atribui^oes iegais e regimentals, conferidas por meio da Lei n.2 7.394/1985, pelos 

Decretos de numeros 92.790/1986 e 9.531/2018 e pelo Regimento Interne do CONTER:

CONSIDERANDO o teor do coput do artigo 37 inserto na Carta magna e a Emenda Constitucional n5 
19/1998, no tocante aos principios que devem nortear os atos da administragao publica, notadamente os 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia;

CONSIDERANDO a mudanga de endere^o da sede do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia para 
o enderego, situado no SIBS Quadra 02 Conjunto A - Lote 03 - Nucleo Bandeirante -DF;

CONSIDERANDO o interesse do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia em proceder a alienagao 
dos imoveis de sua propriedade localizados no Edifi'cio Brasilia Radio Center, interesse este, devidamente 
justificado nos termos previstos no Art. 17 da Lei de Licitagoes n^ 8.666/1993, bern como no Art. 86 do 
Regimento Interne do CONTER;

CONSIDERANDO a instauragao do Processo Administrative CONTER n^ 215/2019 - referente a a!iena?ao 
dos imoveis pertencentes ao CONTER, no enderego SRTVN 701 -- Bioco P - Edifi'cio Radio Center onde 
estao historiados os atos procedimentais concernentes a avalia^ao previa, justificativa e autorizagao do 
Plenario do CONTER;

CONSIDERANDO a decisao do Plenario na ll3 Sessao da I Reuniao Plenaria extraordinaria de 2020, do 72 
Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, realizada no dia 07 de fevereiro 
de 2020, concernente a aprovagao da alienagao dos bens imoveis do CONTER, Bioco P - Edifi'cio Radio 
Center em Brasilia Distrito Federal, na forma prevista no artigo 86, do Regimento Interno do CONTER, 
referente as salas 2001, 2002, 2003, 2004, 2060, 2061, 2062, 2069 e 2074 , na forma prevista no artigo 
86, do Regimento Interno do CONTER;

CONSIDERANDO o decidido em Reuniao de Diretoria Executiva do CONTER, realizada em
15/07/2020.

RESOLVE:

Art. 12 - Criar a Comissao Especial de Licitagao - CEL, com a finalidade de instrugao e julgamento 
de Procedimento de Licitagao na modaiidade Concorrencia, para venda dos imoveis de propriedade do 
CONTER, sediados no enderego: SRTVN 701 - Bioco P - Edifi'cio Radio Center (W3 NORTE), em Brasilia 
Distrito Federal, salas 2001, 2002, 2003, 2004, 2060, 2061, 2062, 2069 e 2074, totalizando 09 (nove) salas.
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§ 12 - Concorrencia e a modalidade de licitagao entre quaisquer interessados que, na fase iniciat 
de habilitagao preliminar comprovem possuir os requisites mmimos de qualificagao, exigidos no editai 
para execugao de seu objeto, conforme previsto no artigo 22,1, § 1° da Lei n° 8.666/93.

§ 29 Os imoveis descritos no art. I9 desta Portaria, possuem as medidas, quantitative de garagens 
e avaiiagao previa, conforme segue:

AVALIAgAO PREVIASALAS N2 MEDIDAS VAGAS DE GARAGEM
R$ 750.000,0003 vagas de garagem a ela vinculada2001 100m2
R$ 200.000,0001 vaga de garagem a eia vinculada2002 32m2
R$ 200.000,0001 vaga de garagem a ela vinculada2003 32m2
R$ 200.000,0001 vaga de garagem a eia vinculada32m22004
R$820.000,0003 vagas de garagem a ela vinculada2060 100m2
R$ 195.000,0001 vaga de garagem a ela vinculada2051 29,97m2
R$195.000,0001 vaga de garagem a ela vinculada2062 29,97m2
R$ 190.000,0001 vaga de garagem a eia vinculada2069 29,97m2
R$ 185.000,0001 vaga de garagem a eia vinculada2074 29,97m2

Art. 29 A Comissac Especial de Licitagao - CEL, sera constitufda pelas seguintes colaboradoras:

- AG DA BAEZ GONZALES - Presidente;
- ELIZANGELA PAIVA SCARDUA - Membro;
- VERA LUCIA BARROSO - Membro.

Art. 32 As reunioes da Cornissao Especial de Licitagao poderao ocorrer on line por meio de 
plataforma virtual (teieconferencia) em virtude da crise decorrente da pandemia da COVID-19, causada 
peio novo coronavfrus (Sars-CoV-2), conforme estabelece o Art. 16 da Resolugao CONTER n9. 03/2020, o 
qual dispoe que “as deliberagoes remotas e as atas virtuais terao valor legal, para efeitos juridicos, quando 
produzidas no penodo de quarentena/isolamento social, ficando convalidados eventuais atos praticados 
nessas condigoes no penodo anterior a vigencia desta norma, desde que voitados ao atendimento das 
restrigoes de iocomogao promovidas peia pandemia.

Art. 49 A Cornissao Especial de licitagao tern natureza temporaria, extinguindo-se, 
automaticamente com a conclusao dos trabaihos licitatorios, isto e, quando dos atos de homologagao, 
adjudicagao, revogagao ou anulagao nao couber qualquer recurso na esfera administrativa.
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Art. 59 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 

disposigoes em contrario.

BrasNia-DF, 06 de agosto de 2020.
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