
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PRC- REITORIA DE GESTfiO E GOVERNANCA/PR-G

Termo de Suspensao n9 01/2020

Ao Termo de Contrato n.‘-’ 26/2019 celebrado pela

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a empresa
MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA
PREDIAL LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito pdblico, com sede a

Avenida Pedro Calmon n9 550, 89 andar, sale 827 — Prédio da Reitoria, nesta capital, CEP 21941-901,

inscrita no CNPJ sob o n9 33.663.683/0001-16, neste ato representada pelo Pro—Reitor de Gestz’ie e

Gevernanca, André Esteves da Silva, conforme delegacfio de competéncia determinada pela Portaria

n°. 4.925, de 12 de junho de 2017, do Magnifico Reitor, doravante denominado CONTRATANTE,

formaliza e presente Termo de Suspensao do Contrato :19 26/2019, mediante as seguintes clausulas e

condicfies:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA EFICACIA
1.1. O presente TERMO DE SUSPENSAO passa a fazer parte integrante e insepara’vel do processo n9

23079.057676/2017-13, e tem a finalidade especifica de autorizar a suspensfie da execucao do

Contrato n9 26/2019, cujo objeto é a contratacao de services comuns de engenharia, compreendendo

e fornecimento e instalacae de 3 (trés) elevaderes no Institute de Fl'sica — CCMN, com prestacao de

Service de Manutenc'a‘e Preventiva e Corretiva no Perfodo da Garantia, incluindo Elaboracae de

Prejeto Executive e Execucae de Services Comuns de Engenharia Complementares para a lnstalacae,

por até 90 (noventa) dias, a partir da data de assinatura do presente termo, per metivo de seguranca

a sadde de servidores e colaboradores terceirizados, estando o procedimento de acordo com as

Portarias n9 188, de 03 de fevereire de 2020, do Ministério da Saflde, n9 454, de 20 de marce de

2020, do Ministério da Sande, e n9 534, de 23 de marce de 2020, do Ministério da Educacfio, bem

come com as recomendacées para os centratos de services terceirizados, no enfrentamento a COVID-

19, publicadas no Portal de Compras do Governo Federal — COMPRASNET em 21 de marce de 2020,

direcionada aos érgaes e entidades da Administrac'a‘o Pfiblica Federal direta, autérquica e

71/
fundacional.



CLAUSULA SEGUNDA — DisposIcAo FINAL

2.1. Fica mantidas todas as demais clausulas e condigées do contrato, sem acréscimo de 6nus

para a Administracao, salvo os previstos por lei.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2020.

A R STEVES DA sw?‘
Uni ersidade Federal do Rio de Janeiro

Contratante


