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TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE SOB O REGIME DE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO,
CATEGORIA SEDAN EXECUTIV A, COM
MOTORISTA, QUE ~NTRE SI FAZEM A
CVM COMISSAO DE VALORES
MOBILIÁRIOS E MISCELLANY PRETTY
HOUSE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
LTDA-ME

A CVM - Comissão de Valores Mobiliários, Autarquia Federal vinculada ao
Ministério da Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 - 28° andar - Centro - Rio de
Janeiro (CEP: 20.050-90 I), inscrita no CNPJ sob o n° 29.507.878/0001-08, neste ato
representada, com base na delegação de competência conferida pela Portaria/CVMlPTE/n°
108, de 1° de novembro de 2011, pela Superintendente Administrativo-Financeira, Sra. Tania
Cristina Lopes I!ibeiro, doravante denominada CVM, e MISCELLANY PRETTY
HOUSE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME , estabeleci da à Rua Dr. Luiz
Januário, 262 - 201 parte - Saquarema/RJ (CEP: 28990-000), inscrita no CNPJ sob o n?
02.558.535/0001-08, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
Paulo Cezar Leite da Costa, têm justo e acordado aditar o CONTRA TO celebrado em
15/0112014, aditado pelo Termo Aditivo n" 01, de 13/01/2015 e pelo Termo Aditivo n° 2, de
29/1212015, Processo de Compras n° RJ-2013-11 183, com fundamento no Art. 57, lI, da Lei
n° 8.666/93, em consonância com as disposições da Instrução Nonnativa n° 02, Art. 30, de 30
de abril de 2008. objetivando o reajuste dos preços pactuados (Cláusula Quarta), a inclusão
de cláusula de reajuste por índice (Cláusula Sexta) e a prorrogação de sua vigência
(Cláusula Dez), nos termos e condições a seguir:

1. Em decorrência do reajuste dos preços pactuados e da negociaçao para prorrogação
contratual, a Cláusula Quarta do contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Quarta - DO PREÇO

4.1. A CVM pagará à CONTRATADA:
4.1. I. pelos serviços efetivamente prestados no período compreendido entre

8/212014 a 30/4/2014, o valor mensal total de R$ 7.863,12 (sete mil oitocentos e
sessenta e três reais e doze centavos) - composto pelas quantias de R$ 5.293,86
(cinco mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), referente ao
custo da mão de obra, e de R$ 2.569,26 (dois mil quinhentos e sessenta e nove
reais e vinte e seis centavos), referente à disponibilização do veículo -,
perfazendo um total anualizado de R$ 94.357,44 (noventa e quatro mil trezentos
e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos);

4.1.2. pelos serviços efetivamente prestados no período compreendido entre
1/5/2014 e 2/1/2015, o valor mensal total de R$ 8.214,05 (oito mil duzentos e
catorze reais e cinco centavos) - composto pelas quantias de R$ 5.644,79 (cinco
mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove contavos), referente ao
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custo da mão de obra, e de R$ 2.569,26 (dois mil quinhentos e sessenta e nove
reais e vinte e seis centavos), referente à disponibilização do veículo -,
perfazendo um total anualizado de R$ 98.568,60 (noventa e oito mil quinhentos e
sessenta e oito reais e sessenta centavos);

4.1.3. pelos serviços efetivamente prestados no período compreendido entre
3/1/2015 e 30/4/2015, o valor mensal total de R$ 8.362,41 (oito mil trezentos e
sessenta e dois reais e quarenta e ~m centavo) - composto pelas quantias de
5.706,00 (cinco mil setecentos e seis reais), referente ao custo da mão de obra, e
de R$ 2.656,41 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um
centavos), referente à disponibilização do veículo -, perfazendo um total
anualizado de R$ 100.348,92 (cem mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa
e dois centavos);

4. L4. pelos serviços efetivamente prestados no período compreendido entre
1/5/2015 e 1/1/2016, o valor mensal total de R$ 8.774,78 (oito mil setecentos e
setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) - composto pelas quantias de
6.118,37 (seis mil cento e dezoito reais e trinta e sete centavos), referente ao
custo da mão de obra, e de R$ 2.656,41 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis
reais e quarenta e um centavos), referente à disponibilização do veículo -,
perfazendo um total anualizado de R$ 105.297,36 (cento e cinco mil duzentos e
noventa e sete reais e trinta e seis centavos);

4.1.5. pelos serviços efetivamente prestados de 2/1/2016 a 15/1/2017, o valor mensal
total de R$ 8.984,25 (oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco
centavos) - composto pelas quantias de 6.187,78 (seis mil cento e oitenta e sete
reais e setenta e oito centavos), referente ao custo da mão de obra, e de R$
2.796,47 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos),
referente à disponibilização do veículo -, perfazendo um total anualizado de R$
107.810,99 (cento e sete mil oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos).

4.1.6. pelos serviços efetivamente prestados a partir de 16/1/2017, o valor mensal total
de R$ 8.834,30 (oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) - rnl~
composto pelas quantias de 6.0:n ,83 (seis mil e trinta e sete reais e oitenta e três \YJ
centavos), referente ao custo da mão de obra, e de R$ 2.796,47 (dois mil
setecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), referente à
disponibilização do veículo -, perfazendo um total anualizado de RS 106.011,60
(cento e seis mil e onze reais e sessenta centavos).

2. A Cláusula Sexta passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Sexta - DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS

[...]

6. L. Será admitida a repactuação do preço pactuado, desde que seja observado o interregno
mínimo de um ano:

6.1.1. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a
partir:

6.1.1.1. Da data limite para apresentação das propostas constante do '.Ió'
instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do
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serviço decorrentes do mercado, tais como os custos dos materiais e
equipamentos necessários à execução do serviço; ou

6.1.1.2. Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente, vigente á época da apresentação da proposta, quando a
variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada
às datas-bases destes instrumentos.

6.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do
fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

6.3. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação de planilha de
custos e formação de preços, nos mesmos termos da Proposta original apresentada por
ocasião da realização do procedimento licitatório, e do novo acordo ou convenção
coletiva que fundamentem a repactuação, se for o caso.

6.4. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

6.5. A CVM poderá realizar diligências para conferir a variação dos custos alegada pela
CONTRATADA.

6.6. Os efeitos financeiros decorrentes da repactuação, motivada em decorrência de
majoração salarial, devem incidir a partir das datas das respectivas majorações. podendo
ser pleiteada após o interregno mínimo de I (um) ano da data da homologação da
Convenção ou Acordo Coletivo que fixou o novo salário normativo da categoria
profissional abrangida pelo Contrato objeto do pedido de repactuação.

6.7. A repactuação, com efeitos retroativos, quando originada de majoração salarial, deve ser
obrigatoriamente pleiteada até a data anterior à eventual prorrogação contratual, sob
pena de preclusão lógica.

6.8. Os preços referentes à disponibilização do veículo e dos demais insumos e materiais
(exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e
de Lei) serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses após a data de
emissão da proposta da CONTRATADA, quando então poderão ser promovidas suas
correções de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), em função da não existência de índice específico ou setorial aplicável
ao objeto, conforme permissivo contido no artigo 2.° da Lei 11.° 10.1921200 I (Acórdão
TCU n." ] 14/2013 - Plenário).

6.8.1. os itens de custo referentes à disponibilização do veículo e ao fornecimento de
insumos ou materiais cujas atualizações não possuam correlação com a inflação -
tais como depreciação, licenciamento, seguro obrigatório e outros -, poderão ser
reajustados mediante comprovação da evolução dos custos, respeitada a
anualidade contada a partir da data limite para apresentação das propostas,
constante do instrumento convocatório (artigo 38, inciso I c/c art. 40, §2.0, da IN
SLTVMP n." 2/2008).
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6.9. Para o cálculo do preço final reajustado, será utilizada a seguinte fórmula:

10 - número índice correspondente à data base da proposta;

11 - número índice correspondente à data para qual se deseja reajustar o valor;

VO - preço original do serviço, na data base (valor a ser reajustado);

VI - preço final do serviço já reajustado.

6.10. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.11. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.

6.12. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente."

3. Fica prorrogada a vigência do contrato ora aditado por 12 (doze) meses, a contar de
16/01/2017 com termo final em 15/01/2018.

4. Permanecem inalterados os demais termos e condições do contrato original, observada a
ressalva de repactuação e reajuste datada de 16/12/2016.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só efeito.

Rio de Janeiro, J 3 de ~ de 2017.
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TANIA C ISTINA LOPES RillEIRO

PelaCVM

o CEZAR LEITE DA COSTA

Pela CONTRATADA
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