
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 
Servigo Publico Federal

PORTARIA CONTER 28, DE 1? DE MARCO DE 2021

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

de suas atribuigoes legais e regimentals, conferidas por meio da Lei n.^ 7.394/1985, pelos 

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

CONSIDERANDO o teor do coput do artigo 37 inserto na Carta magna e a Emenda Constitucional 
no 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 necessidade de nomeagao de Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio para atuagao nos 
certames da Autarquia onde tal modalidade seja aplicada, na regra esculpida na Lei 10.520, de 17 de julho 
de 2002 que instituiu, no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do Artigo 
37, inciso XXI, da Constituigao Federal, a modalidade de licitagao denominada Pregao, para aquisigao de 
bens e servigos comuns;

CONSIDERANDO os Decretos de numeros n^ 5450, de 31 de maio de 2005 que regulamenta o Pregao, na 
forma eletronica para aquisigao de bens e servigos comuns, e 7.174, de 12 de maio de 2010, que 
regulamenta a contratagao de bens e servigos de informatica e automagao pela administragao publica 
federal, direta ou indireta, pelas fundagoes institufdas ou mantidas pelo poder publico e pelas demais 
organizagoes sob o controle direto ou indireto da Uniao;

CONSIDERANDO o decidido em Reuniao de Diretoria Executive do CONTER realizada em 02 de fevereiro 
de 2021, que deliberou pela nomeagao de Pregoeira e respectivas equipes de Apoio para atuagao nos 
certames licitatorios do CONTER.

RESOLVE:

Art. I9 - Nomear como Pregoeira e sua equipe de apoio para atuagao nos certames da 
Autarquia onde tal modalidade seja aplicada, na regra esculpida na Lei 10.520/2002 e demais legislagoes 
vigentes, as seguintes funcionarias:

- ELIETE FERNANDES DA COSTA VIDAL

- ANA MARIA QUEIROZ SOUZA

- VICTOR FERREIRA CARDOSO DIAS

- Pregoeira;

- Equipe de apoio;

- Equipe de apoio.
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Art. 25 - A Pregoeira e membros da equipe de apoio nomeadas no paragrafo 
anterior deverao juntamente com a Pregoeira, desempenhar suas fungoes dentro dos limites 

estabelecidos no artigo 37, "caput" da Constituigao Federal, Lei n5. 10.520/2002, Decretos 
regulamentadores e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e demais legislagoes vigentes.

Art. 39 - A presente Portaria entra em vigor na data da assinatura, dispensada sua 
publicagao por se tratar de ato "interna corporis" da Autarquia.

Brasilia, 1Q de margo de 2021.

EDES

Diretof-Presidente

GESTAO 2019-2022
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