
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PRO- REITORIA DE GESTAO E GOVERNANCA/PR-S

Termo de Suspensao n9 01/2020

Ao Termo de Contrato n.‘-’ 47/2018 celebrado entre a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a empresa
STUDIO G CONTRUTORA LTDA.

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

n9 550, 89 andar, sala 827 - Prédio da Reitoria, nesta capital, CEP 21341-901, inscrita no CNPJ sob o n9

33.663.683/0001-16, neste ato representada pelo Pré-Reitor de Gestao e Governance, André Esteves da Silva,

conforme delegag'ao 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 Suspensao do Contrato n9 47/2018,

mediante as seguintes cléusulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA EFICACIA

1.1. O presente TERMO DE SUSPENSAO passa a fazer parte integrante e inseparével do processo n9 23079.

036176/2018—29, e tem a finalidade especifica de estabelecer a suspensao da execugfio do Contrato n9 47/2018, cujo

objeto é o fornecimento e instalagao de elevadores, com prestagao de servigo de manutengao preventiva e corretiva

no periodo de garantia e execugéo de services comuns de engenharia complementares para a instalagao, no lnstituto

de Atengao a SaL’ide $50 Francisco de Assis - HESFA, por até 90 (noventa) dias, a partir da data de assinatura deste

instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA MOTIVAcio

2.1. Motiva a presente medida a decisao administrative instruida no processo n9 23079.36176/2018-29, baseada em

razoes decorrentes do estado de emergéncia de safide pliblica de importancia nacional, que envolve a seguranga a

sadde de servidores e de colaboradores terceirizados, depois de ouvidas as instancias técnica e juridica competentes.

2.2. A decisao ultimada por este instrumento fundamenta—se nas Portarias n9 188, de 03 de fevereiro de 2020, do

Ministério da Sande, n9 454, de 20 de margo de 2020, do Ministério da Sadde, e n9 534, de 23 de margo de 2020, do

Ministerio da Educagao, bem como com as recomendagées para os contratos de servigos terceirizados com emprego

de mao de obra, no enfrentamento a COVID-19, publicadas no Portal de Compras do Governo Federal — COMPRASNET

em 21 de marco de 2020, direcionada aos orgaos e entidades da Administragao dlica Federal direta, autarquica e

fundacional, observado, no que couber, o artigo 78, inciso XIV, da Lei n98.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA — DISPOSICKO FINAL

3.1. Ficam mantidas todas as demais clausulas e condigfies do contrato, sem acréscimo de onus para a

Administragao, salvo os casos previstos por lei.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020.
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