
CONSILHO ÍIACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

Serviço Público Federal

PORTARIA CÕNTER 52, DÊ 24 DE MARÇO DE 2021

À DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEL}.IO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, NO

exercício de suas atribuições legais e regimentais, conferidas por meio da Lei n.e V.394/1985,

pelos Decretos de números 92.79A/§86 e 9.53U2018 e peÍo Regimento lnterno do CONTER:

CONSIDERANDO o teor da caput do artigo 37 inserto na Carta ínagna e a Emenda

Constitucional ;'1e 19/1998, no tocante aos princípios que devem norteãr os atos da

administração pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e eficiência;

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de Pregoeirâ e respectiva Equipe de Apoio

para atuação nos certanres da Autarquia onde tal rnodalidade seja aplicada, na regra esculpida

na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 que instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal

e Municípios, nos terrnos do Artigo 37, inciso XXl, da Constituição Federal, a rnodalidade de

licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;

CONSIDERANDO os Decretos de números ne 5450, de 31 de maio de 2005 que

regulamenta o Pregão, na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns, e7.174,
de 12 de maio de 2010, que regularnenta a contratação de bens e serviços de informática e
automação pela administnação pública 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

04 de março de2O2L, que deliberou pela nomeação de Pregoeiras que serão responsáveis pela

atuação em nos certames licitatórios do CONTER, com equipe de apoio técnico administrativo do

SALC- Setor de Aquisições, Licítações e Contratos e revogação das demais Portarias vigentes que

designem Pregoeiras"

RESOLVE:

Art. Ie - Nomear corno Pregoeiras para atuãção nos certames da Autarquia onde

tal modalidade seja apiicada, na regra esculpida na Lei 10.520/20CI2 e demais legislações

vigentes, as seguintes funcionárias:
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.REGIANE MELO DA TRINDADT

- ANANDA SPíNDOLA BASTOS

- DANUSE SILVA PEDROSA

- Pregceira;

- Pregoeira;

- Pregoeira.

Art. 2e - Designar enr apoio técnico e administrativo nos cei'tames reaiizadcs corn

base na Lei ne 10.52A/2002 no âmbito da Autarquia, o SA.LC- Setor de Aquisições, Licitações e

Contratos.

Art. 3s - As Pregoeiras e o SALC - Setor cie Aquisições, Licitações e Contratos, o apoio

tócnico administrativo, desempenharão suas funções dentro dos limites estabelecidos no

artigo 37, "copl)t" da Constituição Federal, Lei ns. rc.520/2002, Decretos regulamentadores e

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

Art.4e - A presente Portaria entra em vigor na data da assinatura, dispensada sua

publicação por se tratar de ato "interna corporis" da Autarquia, revogando-se todas as

disposições vigentes que nomeiem Pregoeiros e equipe de apoio.

Brasília, 24 de março de 2021.
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