
PORTARIA N. DE 2013.

" Designa fiscal de contrato".

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIRG, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, com fulcro no Decreto Municipal n. 013, de 03 de
janeiro de 2013, e em conformidade com o Decreto Municipal n. 435, de 10 de
novembro de 2005,

Considerando o contrato n. 024/2013, firmado com a empresa Marcai &
Galvão Ltda. ME, visando-se à prestação de serviços na área de lavanderia em geral, inclusive
passagem/engomação, assegurando-se o asseio e assepsia de roupas, vestimentas, lençóis etc.
utilizados por académicos, professores e demais colaboradores dos cursos de Educação Física,
Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e laboratórios da área da Saúde, bem como outros
departamentos desta Instituição, conforme a necessidade e demanda institucionais, nos
atendimentos realizados nas clínicas, aulas práticas de estágio, e outras atívidades inerentes a
essas unidades administrativas, em atendimento à solicitação da Reitoria do Centro
Universitário Unirg;

Considerando as prerrogativas da Administração Pública especificadas nos
incisos do art. 58 da Lei n. 8.666/1993 - Lei das Licitações e Contratos da Administração
Pública, em especial a que possibilita a fiscalização da execução de seus contratos, bem como
sua obrigação, decorrente do art. 67 da referida Lei, que estabelece que "a execução do
contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado [...]"',

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o servidor desta Instituição, Sr. Karlano Noleto Sousa,
matrícula funcional n. 1405, para exercer a função de fiscal do contrato n. 024/2013,
constante no Processo Administrativo n. 110/2013, cabendo-lhe acompanhar e fiscalizar a sua
execução, bem como conhecer, cumprir e fazer cumprir, detalhadamente, os termos do
instrumento contratual.

Ari. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Fundação Unirg, aos
de 2013.
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