
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

PORTARIA CONTER N° 16, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.017

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA. no exercício de suas atribuições legais e regimentais. conferidas por meio da
Lei n° 7.394. de 29 de outubro de 1.985. pelo Decreto n° 92.790. de 17 de junho de 1.986. e pelo
Regimento Interno do CONTER;

CONSIDERANDO os temlOS da Resolução CONTER nO06. de 25 de outubro de 2011.
publicada no D.O.U em 03 de novembro de 2011, Seção 2, pg. 60 que aprovou o Regimento
Eleitoral dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia.

CONSIDERANDO o desencadeamento do processo eleitoral no âmbito do CRTR 3'
Região; a necessidade de se nomear uma Comissão eleitoral para o referido pleito; a necessidade
de se nomear um assessor jurídico para auxiliar tal comissão nas questões jurídicas a ela
submetidas e,

CONSIDERANDO o decidido em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER do dia
02 de fevereiro de 2017,

RESOLVE:

Art. l° - Instituir a COMISSÃO ELEITORAL que conduzirá as eleições no
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 3° REGIÃO, cumprindo
fielmente com as disposições contidas no Regimento Eleitoral dos Conselhos Regionais, tendo
por escopo única e exclusivamente a execução dos comandos nele estabelecidos.

Art. 2° - A Comissão Eleitoral instituída no mtigo anterior será composta dos seguintes
membros:

EFETIVOS:
-TR. ANA APARECIDA QUADROS
-TR. FREDERICO PORTO CALDEIRA
-TR. OCARLINDO DE OLIVEIRA ROCHA

c: nTE!r

- Presidente;
_ I° Secretário;
- 2° Secretário.

SRTVNI701, BI. P, Salas 2.060/2.061 - Ed. Brasília Rádio Center - BrasllialDF - CEP 70719.900 - Telefax (OXX 61)3326 9374

e.mail: conterrliconter.QOV.brhomepage:\\.ww.collter.~ov.br



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

SUPLENTES:
- TR. ARISTENSIR GIL PORTELA
- TR. ROBERTO CESAR FONSECA
- TR. MARIA DO CARMO SANTANA MALEK

- Membro
- Membro;
- Membro.

Art. 3° - Fica designado o Advogado Dr. GUSTAVO RIBEIRO BEDRAN - OAB/MG
77.926. como Assessor Jurídico da Comissão Eleitoral ora designada.

Art. 4° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos moldes
estabelecidos no Regimento Eleitoral dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia.
regulamentado por meio da Resolução CONTER nO06/2011.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de fevereiro de 2017.

TR. VALDELICE TEODORO
Diretora Presidente do CONTER

c: nTer
SRTVNf701, SI. P, Salas 2.06012.061 - Ed. Brasilia Rádio Center - Brasília/DF - CEP 70719-900 - Telefax (OXX 61) 3326 9374

e-mail:conterracomer.£!OV.brhomepage:w\ ••..w.COnICr.~ov.br
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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA..,

PORTARIA N~ 16. DE 15 DE FEVEi~Em.O DF. 2017

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIO-
~AL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no exercício de suas atri~
buições legais e regimentais. conferid.'\s por meio da Lei nO 7.394. de
29 de outubro de 1.985, pelo De<:fcto n" 92.790. de 17 de junho de
1.986. e pelo Regimento Interno do CONTER; CONSIDERANDO os
termos da Resolução CONTER na 06, de 25 de outubro de 2011.
publicada no O.O.U em 03 de novembro de 2011, Seção 2. pg. 60
que aprovou o Regimento Eleitorol dos Consdhos Regionais de Téc-
nicos em Radiologia CONSIDERANDO o desencadeamento do pro-
cesso eleitoral no âmbito do CRTR 3a Região; a necessidade de se
nomear uma Comi:\são eleitoral para o referido pleito; a necessidade
de se nomear um assessor jurídico paro au"iliar cal comissão nas
questões jurídicas a ela submetidas e, CONSIDERANDO o decidido
em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER do -dia 02 de fe-
vereiro de 2017, RESOLVE: Art. l"Inslituir 3, COMISSÃO ELEI-
TORAL que conduzirá as eleições no CONSELHO REGIONAL DE
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 3&REGIÃO. cumprindo fiel-
mente com as disposições contidas no Regimento Eleitoral dos Con-
selhos Regionais. tendo por escopo única e exclusivamente a exe-
cução dos comandos nele estabelecidos. Art. 2~ A Comissão Eleitoral
in:\ti[Uída no artigo anterior será composta dos :\eguintes membros.:
EFETIVOS: TR. ANA APARECIDA QUADROS Presidenu:;-TR.
FREDERICO PORTO CALDEIRA )0 Secretário; TR. OCARLINDO
DE OLIVEIRA ROCHA 2" Secretário. SUPLENTES: TR. ARTS.
TENSIR GIL PORTELA Membro- TR. ROBERTO CESAR FON-
SECA Membro; TR. MARIA DO CARMO SANTANA MALEK.
Membro. Art. 3"Fica designado o Advogado Dr. GUSTAVO RIBEI.
RO BEDRAN OABIMG 77.926, como Assessor Jurídico da Co-
missão Eleitoml ora designada. Art. 40 A presente Portaria entra em
vigor na data de sua publicação, nos moldc:\ estabelecidos no Re-
gimento Eleitoral dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radio-
logia, regulamentado por meio da Resolução CONTER n°
06/2011.Art. 5" Rcvogmn-se as disposições em contrário. Bra .•£1ia. 15
de fâereiro de 2017.

VALDELICE TEODORO
Diretora Presidente do Con"tlho_. _.~-_._~.~_.
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Você colocaria um pneu recauchutado no seu
carro? Ou tem medo?
Pois entãovale apena saberqueuma recauchu-

tagemdequalidademantemasmesmascondições
de segurança e durabilidade queumnovo.
Alguns motoristas preferem não mandar re-

cauchutá-los por ter ouvido um comentário de
serem perigosos. Mas saiba que os frotistas de
veículos pesados (caminhões e ônibus) recau-
chutam pneus. E mais: quase ninguém sabe
disso,mas até pneus de aviões são recauchuta-
dos, apesar das extremas exigências de segu-
rança da aeronáutica.
E no caso dos automóveis? No Brasil, o mais

comum de se ver é o pneu remoldado, ou seja,
ao invés de se recauchutar, tira-se toda a cama-
da de borracha e se aproveita apenas a carcaça
para se fabricar um outro. As empresas que
fazem esta operação costumam até anunciar o
remoldado comonovo, pois foi apenasaprovei-
tada a carcaça do velho.
A rigor, o remoldado pode ser de extrema

qualidade e trata-se de uma operação realiza-
da em muitos países. Entretanto, no Brasil, a
certificaçãoda remoldagem foi feitapelo Inme-
tro, que sempre dá umas escorregadas quando
se trata da certificação de pneumáticos. Este
órgãodogoverno jáderrapou feio aopermitir a
remoldagem de pneus demotocicletas, depois
recuou.

No caso dos automóveis, uma empresa de
remoldagemno Paraná - que nemexistemais -
conseguiu “convencer” o órgão a estabelecer
um padrão semelhante ao existente na Euro-
pa, com uma “sutil” diferença: lá, os remolda-
dos sãoobrigadosa fazer constar nabanda late-
ral, paraque tipodeveículosa carcaça foi proje-
tada. Comona norma brasileira não existe esta
obrigação, qualquer carcaça dequalquer veícu-
lo pode ser utilizada para produzir pneus para
quaisquer outros veículos.
Ou seja, dono de um Porsche poderia, teori-

camente, equipar seu carro com pneus novi-
nhos em folha, mas com a carcaça projetada
para uma perua de “hot-dog”, que não passa
de 100 km/h. Pode?

BORIS FELDMAN

DIVULGAÇÃO

REMOLDADOS: DERRAPADA
DO INMETRO

BORIS@HOJEEMDIA.COM.BR

Os remoldados são

obrigados amostrar

nabanda lateral para

que tipodeveículos a

carcaça foi projetada
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2�������34 PREFEITURAMUNICIPALDE

SÃO JOÃO DAPONTE/MG

Proc. Lic. nº 013/2017 - P. P. SRP nº

007/2017, torna publico, o aviso de

licitação, objetivando o registro de

preços para contratação de empresa para

prestação de serviços de manutenção

corretiva de bombas d’água submersas

com fornecimento de peças genuínas

ou originais. Abertura dia 08.03.2017

às 08h30min. Edital disponível no site:

www.saojoaodaponte.mg.gov.br, no email

psaojoaodapontelicitacao@gmail.com

ou diretamente na sede do Município -

Praça Olimpio Campos, 128 - Centro - São

João da Ponte.

São João da Ponte - MG,

15 de fevereiro de 2017.

Daniela Mendes Soares - Pregoeira

PORTARIA CONTER Nº 16, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.017.

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 os termos da Resolução CONTER nº 06, de 25 de outubro

de 2011, publicada no D.O.U em 03 de novembro de 2011, Seção 2, pg. 60 que aprovou o Regimento Eleitoral dos Conselhos

Regionais de Técnicos em Radiologia CONSIDERANDO o desencadeamento do processo eleitoral no âmbito do CRTR 3ª Região;

a necessidade de se nomear uma Comissão eleitoral para o referido pleito; a necessidade de se nomear um assessor jurídico para

auxiliar tal comissão nas questões jurídicas a ela submetidas e, CONSIDERANDO o decidido em Reunião de Diretoria Executiva

do CONTER do dia 02 de fevereiro de 2017, RESOLVE: Art. 1°Instituir a COMISSÃO ELEITORAL que conduzirá as eleições no

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 3ª REGIÃO, cumprindo fielmente com as disposições contidas

no Regimento Eleitoral dos Conselhos Regionais, tendo por escopo única e exclusivamente a execução dos comandos nele

estabelecidos. Art. 2° A Comissão Eleitoral instituída no artigo anterior será composta dos seguintes membros: EFETIVOS: TR.

ANA APARECIDA QUADROS Presidente;-TR. FREDERICO PORTO CALDEIRA 1º Secretário; TR. OCARLINDO DE OLIVEIRA

ROCHA 2º Secretário. SUPLENTES: TR. ARISTENSIR GIL PORTELA Membro- TR. ROBERTO CESAR FONSECA Membro;

TR. MARIA DO CARMO SANTANA MALEK-Membro. Art. 3°Fica designado o Advogado Dr. GUSTAVO RIBEIRO BEDRAN OAB/

MG 77.926, como Assessor Jurídico da Comissão Eleitoral ora designada. Art. 4°A presente Portaria entra em vigor na data

de sua publicação, nos moldes estabelecidos no Regimento Eleitoral dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia,

regulamentado por meio da Resolução CONTER nº 06/2011.Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de

fevereiro de 2017 TR.VALDELICE TEODORO Diretora Presidente do CONTER.

AUTO
PAPO

RETIFICAÇÃO- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS-MG.
O Pregoeiro, comunica aos interessados que fará realizar licitação

na modalidade Registro de Preço PREGÃO PRESENCIAL n°08/
2017, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: Registrar preços

para futura e eventual Aquisição de Suplementos alimentares e

Leites para atender as necessidades da Central de Distribuição.
Onde se-lê: Sessão dia 04 de março de 2017, às 14:00 horas,
leia: Sessão dia 03 de março de 2017, às 14:00 horas . Edital
completo na Divisão de Licitação desta Prefeitura, ou pela internet

no endereço: www.alfenas.mg.gov.br. Gilberto Dias França –

Pregoeiro, Alfenas (MG), 15 de Fevereiro de 2017.

FUNDOMUNICIPALDESAÚDEDEALFENAS-MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM/MG

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2017

O Município de Itaobim/MG - torna público que realizará licitação na

Modalidade Concorrência Pública - Tipo: menor preço Global - para

Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para

execução de Obra de Pavimentação de vias Públicas nas Ruas E, L, M e N.

Abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 22/03/2017, às 08:30h. As cópias do

Edital nº. 010/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2017 - PAL Nº. 018/

2017, esclarecimentos e informações poderão ser obtidos no Depto. Municipal

de Licitação e Patrimônio - Rua Belo Horizonte, 360, Centro, CEP: 39.625-

000 - Itaobim/MG, Fone: (33) 3734-1157. E-mail: licitacao@itaobim.mg.gov.

Edital disponível pelo site: www.itaobim.mg.gov.br. Célio Geraldo Dutra

Menezes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA-MG

EXTRATO DE EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO N° 32/2017 - PREGÃO Nº

08/2017. A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG, através de sua

Pregoeira Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório n° 32/2017,

na modalidade Pregão n° 08/2017, na forma presencial, do tipo menor por

Item, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666

de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento

convocatório. Objeto: Contratação de empresa para realizar serviços de

recapagem para frota de veículos do Município de Conceição de Ipanema/MG.

Credenciamento e abertura dos Licitantes: 13/03/2017 até 13:30 horas. Local:

Avenida Geraldo de Barros nº 192, Centro, CEP: 36.947-000, Conceição de

Ipanema/MG. Informações pelo telefone (33) 3317-1211, das 13:00 às 16:00 horas.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Pregoeira -

PATRÍCIA TRAVASSOS VIEIRA.

EXTRATO DE EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO N° 33/2017 - PREGÃO

Nº 09/2017. A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/MG, através

de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório n°

33/2017, na modalidade Pregão n° 09/2017, na forma presencial, do tipo menor

por Item, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666

de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento

convocatório. Objeto: Aquisição de pneus para a frota de veículos do Município

de Conceição de Ipanema/MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes:

13/03/2017 até 09:00 horas. Local: Avenida Geraldo de Barros nº 192, Centro,

CEP: 36.947-000, Conceição de Ipanema/MG. Informações pelo telefone (33)

3317-1211, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se

disponíveis no endereço acima. Pregoeira - PATRÍCIA TRAVASSOS VIEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM/MG

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2017

O Município de Itaobim/MG - torna público que realizará licitação na

Modalidade Pregão Presencial - Tipo: menor preço por item - para Aquisição

de Material de Expediente, no sistema registro de preços. Abertura dos envelopes

dar-se-á no dia: 08/03/2017, às 09:00h. As cópias do Edital nº. 009/2017 -

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2017 - PAL Nº. 017/2017, esclarecimentos e

informações poderão ser obtidos no Departamento Municipal de Compras e

Licitação - Rua Belo Horizonte, 360, Centro, CEP: 39.625-000 - Itaobim/MG,

Fone: (33) 3734-1157, E-mail: licitacao@itaobim.mg.gov.br, edital disponível

no site: www.itaobim.mg.gov.br. Robson José Chaves - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG -

EXTRATO DA ERRATA Nº 02 AO EDITAL DO PROCESSO

SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2017 - A Prefeitura

Municipal de Lagoa Santa/MG torna pública a Errata nº 02

ao Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2017, a

fim de comunicar que foram efetuadas correções no Anexo

I, do Edital em comento, o qual foi publicado no “Diário

Oficial dos Municípios Mineiros”, em 10/02/2017. O Edital nº

03/2017, na íntegra e suas Erratas encontram-se publicados

no hall de entrada da Sede da Prefeitura, situada à Rua São

João, nº 290 – Centro e no Centro Administrativo Municipal,

situado à Av. Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.500/Lj. 28 –

Santos Dumont, ambos no Município de Lagoa Santa, bem

como disponibilizado no endereço eletrônico da Prefeitura

www.lagoasanta.mg.gov.br. Lagoa Santa, 14 de fevereiro de

2017. Rogério César de Matos Avelar - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PAULISTAS/MG. EXTRATO DO
EDITALPROCESSOLICITATÓRIO
0013/2017. Pregão Presencial n.º 009/
2017. A P.M. de Paulistas-MG, torna
público que realizar. Objeto: Registro
de Preços para Futura Contratação de
Fornecedor visando à aquisição de
Produtos de Limpeza, Descartáveis,
Higiene Pessoal, e Utensílios de
Cozinha, em atendimento a Prefeitura
MunicipaldePaulistas-MGparaoano
de2017.Exclusivademicroempresas-
MEeempresasdepequenoporte-EPP
eMicroempreendedorindividual-MEI.
Entrega dos Envelopes até o dia 06 de
março de 2017 as 09hs00min.
InformaçõespeloTel. (33)3413-1183,
E-mail:licita.paulistas@gmail.com,em
horário comercial. Evandro Ribeiro
Carvalho, Prefeito Municipal.
Paulistas-MG,15defevereirode2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ENGENHEIRO NAVARRO/MG.

AVISO DE LICITAÇÃO. Processo

Licitatório 13/17. Pregão Presencial

10/17. Objeto: Contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de

assessoria contábil, financeira, orçamentária

e patrimonial, incluindo fornecimento

de software integrado de gestão pública

municipal. Sessão dia 03/03/17 ás

09:00 h. Edital disponível pelo e-mail

licitacaonavarro@gmail.com ou na sala

de divisão de Licitação (Av. José Marques

Caldeira, nº. 329, Centro). Tel: 38 3253-1177.

Bianca S. Rodrigues - Pregoeira.
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