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=============================================================== 
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 

E CONSERVAÇÃO
=============================================================== 
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., com sede na cidade de Brasília/DF, SEPN 508 
Conjunto "C" Lote 07 – Cep: 70.740-543, inscrita no CNPJ sob o nº42.318.949/0013-
18 e filial à Estrada dos Bandeirantes n° 7966, Jacarepaguá/RJ – Cep: 22.783-110, 
inscrita no CNPJ sob o nº42.318.949/0001-84, neste ato representado na forma de 
seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ao final qualificado(s) 
e assinado(s), doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a 
SANT’COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, estabelecida na Praça Saiqui, 
nº 42, sala 506, Vila Valqueire, Rio de Janeiro/RJ, Cep 21.330-320, inscrita no CNPJ 
nº 22.774.230/0001-40, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) representante(s) 
legal(is) ao final qualificado(s) e assinado(s), têm entre si justo e acordado celebrar o 
presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços, sob as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
OBJETO 
 
1. Constitui objeto deste aditivo: 
 

a) Alteração Redacional;  
b) Ratificação das demais cláusulas contratuais. 

 
ALTERAÇÃO REDACIONAL 
 
2. As partes retificam o Terceiro Aditivo, Cláusula Preço:   

 
2.1. Onde se lê: O valor total deste aditivo é de R$ 27.332,11 (vinte e sete mil, 

trezentos e trinta e dois reais e onze centavos), e o valor total contratado 
passa a ser de R$ 1.210.031,42 (um milhão, duzentos e dez mil, trinta e um 
reais e quarenta e dois centavos). 
 

2.2. Leia-se: O valor total deste aditivo é de R$ 28.682,03 (vinte e oito mil, 
seiscentos e oitenta e dois reais e três centavos), e o valor total contratado 
passa a ser de R$ 1.211.381,34 (um milhão, duzentos e onze mil, trezentos e 
oitenta e um reais e trinta e quatro centavos). 
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3. As partes retificam o Terceiro Aditivo, Garantia Contratual:

 

3.1. Onde se lê: Em decorrência da repactuação e do reajuste contratual, a 
garantia contratual passa a ter o valor de R$ 60.501,57 (sessenta mil, 
quinhentos e um reais e cinquenta e sete centavos), que corresponde a 5% do 
valor contratado, leia-se 
 

3.2. Leia-se: Em decorrência da repactuação e do reajuste contratual, a garantia 
contratual passa a ter o valor de R$ 60.569,07 (sessenta mil, quinhentos e 
sessenta e nove reais e sete centavos), que corresponde a 5% do valor 
contratado.

 
RATIFICAÇÃO 
 
4. As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no 

primitivo contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação – DGCO 
nº 00014/2018 – celebrado pelas partes em 31 de janeiro de 2018 e seus 
respectivos aditivos, desde que não tenham sido expressamente alteradas por 
este aditivo. 
 

E assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente aditamento. 
 
 

INDICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS:  
 
CONTRATANTE: BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 
 
Nome: Isaac Nicholas S. Viana 
Cargo: Gerente Executivo 
CPF: 917.789.935-53 
 
Nome: André Duarte dos Santos 
Cargo: Gerente de Divisão  
CPF: 817.629.507-82
 
CONTRATADA:  SANT’COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 
 
Nome: Hercules Barbosa da Costa 
Cargo: Sócio Diretor 
CPF: 053.782.927-00










