
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

Serviço Público Federal

PORTARIA CONTER 27,D81E DE MARçO DE 2021

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, NO EXCrCíCiO

de suas atribuições legais e regimentaís, conferidas por meio da Lei n.e 7.394/L985, pelos

Decretos de números92.79A/1986 e 9.53U2018 e pelo Regimento lnterno do CONTER:

CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 ínserto na Carta magna e a Emenda Constitucional

ns 19/L998, no tocante aos princípios que devern nortear os atos da administração pública,

notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio para atuação nos

certames da Autarquia onde tal modalidade seja aplicada, na regra esculpida na Lei L0.520, de 17 de julho

de 2002 que instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do Artigo

37, inciso XXl, da Constituição Federal, a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de

bens e serviços comuns;

CONSIDERANDO os Decretos de números ns 5450, de 31 de maio de 2005 que regulamenta o Pregão, na

forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns, e 7.174, de 12 de maio de 2010, que

regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração púbtica

federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e pelas demais

organizações sob o controle direto ou indireto da União;

CONSIDERANDO o decidido em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER realizada em 02 de fevereiro

de 2OZL, que deliberou pela nomeação de Pregoeira e respectivas equipes de Apoio para atuação nos

certames licitatórios do CONTER.

RESOLVE:

Art. 1s - Nomear como Pregoeira e sua equipe de apoio para atuação nos certames da

Autarquia onde tal modalidade seja aplicada, na regra esculpida na Lei 10.52A/2002 e demais legislações

vigentes, as seguintes funcionárias:

- CAMILA MACENA DA SILVA

- MARILÚCIA LOPES ARAÚJO

- MICHELLY EMI KIHARA

- Pregoeira;

- Equipe de apoio;

- Equipe de apoio. \
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Art. 2s - A Pregoeira e membros da equipe de apoio nomeadas no parágrafo

anterior deverão juntamente com a Pregoeira, desempenhar suas funções dentro dos limites

estabelecidos no artigo 37, "coput" da Constituição Federal, Lei ne. 10.520/2002, Decretos

regulamentadores e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e demais legislações vigentes.

Art. 3e - A presente Portaria entra em vigor na data da assinatura, dispensada sua

publicação por se tratar de ato "interno corparis" da Autarquia.

Brasília, le de marÇo de 2A21,.
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