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

Termo de Reinicio n9. 01/2020

Ao Termo de Contrato n.‘-’ 60/2019 cujo objeto é a

contratacao de empresa para elaboracao de projetos

executivos e "as built" e execucao de obra de engenharia

para reforma do edificio anexo para TCA/Citis, do Instituto de

Atencao a Saflde 550 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 pdblico, com sede a Av. Pedro

Calmon n9 550 - Prédio da Reitoria, 29 andar - Cidade Universitéria - Rio de Janeiro, RJ, 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 delegacfio 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 Reinicio ao Termo de Contrato n9 60/2019, mediante as seguintes cléusulas e

condicfies:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA EFICACIA

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

005236/2019-42, e tem a finalidade especifica de reiniciar a execucao do contrato de contratacao de

empresa para elaborac'ao de projetos executivos e "as built“ e execucfio de obra de engenharia para

reforma do edificio anexo para TCA/Citis, do Instituto de Atencao a Safide $50 Francisco de Assis -

HESFA, a ser realizada na Avenida Presidente Vargas, 2863, Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ, a partir

do dia 16 de julho de 2020, estando o procedimento de acordo com a Clausula Primeira do Termo de

Suspensfio n9 01/2020 30 Termo de Contrato n9 60/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. 0 presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.



2.2. Tendo em vista que o contrato foi suspenso par 88 (oitenta e oito) dias, para efeitos de vigéncia

contratual, o prazo final passara de 10/01/2021 para 08/04/2021, mediante formalizagfio de Termo Aditivo

préprio, de acordo com o artigo 79, § 59, da Lei n.‘-’ 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA — DISPOSICAO FINAL

3.1. Ficam mantidas todas as demais cléusulas e condigées do contrato, inclusive 0 prego.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020.
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E’ ESTEVES DA SILVA

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Contratante


