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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA / ARQUIVO NACIONAL E A EMPRESA ANGEL'S 
SERVIÇOS TECNICOS EIRELI. 

PROC. N° 08060.000.341/2015-77 

CONTRATO N° 21/2016 

A UNIÃO, por intermédio do ARQUIVO NACIONAL, órgão integrante da estrutura 
básica do Ministério da Justiça, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Praça da República, n° 
173, Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 04.374.067/0001-47, neste ato representado por seu 
Diretor-Geral Substituto, DIEGO BARBOSA DA SILVA, portador da Carteira de Identidade 
n°203521869 — IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob n°058.680.917-10, residente e domiciliado nesta 
Cidade, no uso das atribuições que lhe foram conferidas na Portaria n° 2.433, de 24 de outubro de 
2011, do Ministro da Justiça, publicado no DOU de 25 de outubro de 2011, doravante designado 
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ANGEL'S SERVIÇOS TECNICOS EIRELI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 68.565.530/0001-10, sediada na Avenida Nova York, n° 249 — Bonsucesso, 
Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada pelo Senhor CARLOS CURE, Sócio-Diretor, portador 
da cédula de Identidade n°010661-4 expedida pelo CRA e do CPF (MF) n°002.377.017-15, daqui 
por diante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, 
sujeitando-se as partes ao contido na Lei n° 8.666/93, art. 65, § 1°, inciso II, alterações posteriores 
e demais normas complementares pertinentes, e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

0 presente Termo Aditivo tem como finalidade a supressão do valor do Contrato, 
conforme subcláusula abaixo: 

Subclausula Primeira — 0 presente contrato fica reduzido em 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualmente contratado, a partir de 26 de junho de 2017 
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CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

Os recursos necessários ao atendimento das despesas estimadas no valor"WIA.Vc4ie 
R$1.080.971,01 (um milhão, oitenta mil, novecentos e setenta e um reais e um centavo) correrão 
conta do Programa de Trabalho: 04391208128100001 e Natureza da Despesa: 33.90.37. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA 

Após assinatura e publicação do Termo Aditivo, a CONTRATADA deverá apresentar 
renovação da garantia contratual valor de R$ 54.048,55 (cinquenta e quatro mil, quarenta e oito 
reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 
Contrato, a fim de assegurar a sua execução, nas modalidades previstas na Cláusula Sétima do 
Contrato. 

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 
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Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original e do 
Termo Aditivo n° 1, não modificadas direta ou indiretamente pelo presente instrumento. 

CLAUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos 
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93. 

Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, as partes celebram este Termo 
Aditivo que, depois de lido e achado de acordo, é por elas assinado, dele sendo extraídas as 
necessárias cópias que terão o mesmo valor do original. 

Testemunha: 

Rio de Janeiro, ° 3 de junho de 2017. 
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