
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Termo de Reinicio n9. 01/2020

Ao Termo de Contrato n.‘-’ 47/2018 cujo objeto é o

fornecimento e instalagfio de elevadores, corn prestagfio de

service de manutengao preventiva e corretiva no periodo de

garantia e execucfio de servigos comuns de engenharia

complementares para a instalagao, no Instituto de Atengao a

Sadde $50 Francisco de Assis — HESFA, celebrado entre a

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a empresa

STUDIO G CONSTRUTORA LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL D0 RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito pL’Iblico, com sede 51 Av.

Pedro Calmon n9 550 - Prédio da Reitoria, 29 andar - Cidade Universitéria - Rio de Janeiro, RJ, CEP

21.941-901, inscrita no CNPJ sob o n9 33.663.683/0001-16, neste ato representada pelo Pré-Reitor

de Gestéo e Governanga, André Esteves da Silva, conforme delegagao de competéncia

determinada pela Portaria n°. 4.925, de 12 de junho de 2017, do Magnifico Reitor, doravante

denominado CONTRATANTE, formaliza o presente Termo de ReinI'cio ao Termo de Contrato n9

47/2018, mediante as seguintes clausulas e condigfies:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA EFICACIA
1.1. O presente TERMO DE REINiCIO passa a fazer parte integrante e inseparével do processo n9.

23079.036176/2018-29, e tem a finalidade especifica de reiniciar a execugao do contrato de

fornecimento e instalagfio de elevadores, com prestagao de servigo de manutengao

preventiva e corretiva no pen’odo de garantia e execugfio de servigos comuns de engenharia

complementares para a instalagao, no Instituto de Atenga‘o a Saude $50 Francisco de Assis —

HESFA, a partir do dia 01 de julho de 2020, estando o procedimento de acordo com a Cléusula

Primeira do Termo de Suspensao n9 01/2020 ao Termo de Contrato n9 47/2018.



CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
2.1. O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.

2.2. Tendo em vista que o contrato foi suspenso per 72 (setenta e dois) dias, para efeitos de

vigéncia contratual, o prazo final passara de 06/01/2021 para 19/03/2021, mediante formalizacao de

Termo Aditivo préprio, de acordo com o artigo 79, § 59, da Lei n.9 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA — DISPOSICAO FINAL

3.1. Ficam mantidas todas as demais cla’usulas e condigées do contrato, inclusive 0 prego.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2020.
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