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Processo n.º 23069.055.433/2009-50

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

2º TERMO ADITIVO ao CONTRATO N º 006/2012,
referente à prestação de serviços na área de apoio
administrativo e atividades auxiliares para prestação de
serviços técnicos continuados, mediante cessão de mão-de-
obra, na area de atividades culturais — teatro, show e
cinema de forma a suprir as necessidades do Centro de
Artes UFF - CEART, que entre si celebram a
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, e a Empresa
CONSERVADORA LUSO BRASILEIRA SIA COMERCIO E
CONST RUÇÓES.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da
Educação, com sede na Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói - RJ, doravante denominada
CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.523.215/0001-06, neste ato representada pelo seu
Magnífico Reitor, Professor ROBERTO DE SOUZA SALLES, nomeado por Decreto Presidencial e
inscrito no CPF/MF sob o nº 434.300.237—34, e a empresa CONSERVADORA LUSO BRASILEIRA
S/A COMÉRCIO E CONSTRUCOES, inscrita no CNPJ/MF nº 33.104.423/0001-00, sediada na Rua
Senador Pompeu, nº 38 - Centro - RJ, representada neste ato por EDUARDO COSTA GARCIA,
portador da cédula de identidade nº 20-20841-3, expedida pelo CRA/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o
nº 604.714.767- 49, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo
Aditivo nos termos dos artigos 65, inciso II, alínea “d", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
tendo entre si, justo e avençado Termo Aditivo. nas Cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do "presente Termo Aditivo a REPACTUAQÃO DOS SALÁRIOS em
consequencia de CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, com base na justificativa da contratada
e no aceite da fiscalização.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor mensal referente contrato passara a ser de R$ 137.571,23 (Cento e trinta e sete mil
quinhentos e setenta e um Reais e vinte e três centavos) e o seu valor anual passará para R$
1.650.854,75 (Um milhão, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro Reais esetenta e cinco centavos) -

O valor será repactuado a partir de março de 2013, em consonância com a Convenção
Coletiva de Trabalho 2012/2014, com registro no MTE, sob o número RJ000735/2013. O percentual
da repactuação será de 7% (sete por cento), de acordo com o citado acordo sindical.

O valor total da repactuação para o período de marco de 2013 a março de 2014 será de R$

70.279,59 (Setenta mil, duzentos e setenta e nove Reais e (zi/nªrª nove centavos),
correspondente ao acréscimo do percentual de 7% aos valores mensais.
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