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RETORNO DAS MARCAS Claudia Mendes Comunicação e Marketing LTDA.  
CNPJ 14.780.703/0001-94 

 
 
 
 
SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO ENTRE 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA E CLÁUDIA 
MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, na forma abaixo:  

 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 
 
CONTRATANTE: Confederação Brasileira de Tênis de Mesa - CBTM, inscrita no CNPJ sob o nº 
30.482.319/0001-61, com sede na Rua Henrique de Novais, nº 190, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 
22281-050, neste ato representada pelo seu presidente, Dr. Alaor Gaspar Pinto Azevedo, brasileiro, inscrito 
no CPF sob o número 388.748.307-34;  
 
CONTRATADA: Claudia Mendes Comunicação e Marketing LTDA, utilizando o nome fantasia FATO & 
AÇÃO COMUNICAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o n° 14.780.703/0001-94, com sede na Rua Silva Pinto, 
26/101 - Vila Isabel - CEP 20551-190, neste ato representada pelo seu sócio, Nelson Ayres de Souza 
Junior, brasileiro, inscrito no CPF sob o número 073.624.767-01. 
 
As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente aditivo ao contrato de Prestação 
de Serviços, com objetivo de esclarecer as disposições constantes da cláusula 1.1 do Terceiro Termo de 
Aditamento firmado em 01 de abril de 2020, especificamente no que se refere à inexistência de qualquer 
alteração do objeto do contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria de 
Comunicação firmado em 09.01.2018. 
 
A única alteração constante do terceiro aditamento, ora esclarecido e ratificado, se limita ao aumento 
quantitativo da remuneração da Contratada cujo objetivo é a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, respeitando, com efeito, a limitação de 25% prevista no manual de compras. 
 
A manutenção do Portal TMB (https://www.cbtm.org.br/portaltmbde), que se tornou uma ferramenta para o 
recebimento de informações sobre a comunidade do tênis de mesa (atletas, clubes, ligas regionais e 
federações estaduais) e, assim, aperfeiçoar a divulgação da modalidade, não altera o objeto do contrato 
original firmado entre as partes, que já previa em sua redação, entre outras atividades, a alimentação de 
conteúdo para os canais eletrônicos de comunicação da CBTM, bem como criação e produção de 
campanhas de publicidade e material publicitário para veiculação na internet.  
 
Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas. E assim, por estarem às partes justas e contratadas, 
assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor. 
 

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2022. 
 

 
Representantes Legais: 

 
____________________________________ 

            Confederação Brasileira de Tênis de Mesa 

 
 
 

____________________________________ 
CONTRATADA 

 

 
Testemunhas: 

 
 
 

________________________________ 
CBTM - Ordenador da Despesa 

 
 

________________________________ 
Testemunha CONTRATADA 
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Assinaturas

Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini

CPF: 031.677.029-90

Assinou como testemunha em 20 mai 2022 às 13:26:27

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Alaor Gaspar Pinto Azevedo

CPF: 388.748.307-34

Assinou em 17 mai 2022 às 16:44:46

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Nelson Ayres de Souza Júnior

CPF: 073.624.767-01

Assinou em 19 mai 2022 às 12:13:33

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Beatriz Ramos Mendes Ayres de Souza

CPF: 192.717.267-58

Assinou como testemunha em 20 mai 2022 às 14:17:35

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

17 mai 2022, 16:34:04 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

criou este documento número 08284291-a574-45ad-bbe1-a485c66a9e94. Data limite para

assinatura do documento: 16 de junho de 2022 (16:17). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

17 mai 2022, 16:34:05 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

adicionou à Lista de Assinatura:

geraldo@cbtm.org.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini e CPF 031.677.029-90.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 20 de maio de 2022. Versão v1.11.0.
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17 mai 2022, 16:34:05 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

adicionou à Lista de Assinatura:

alaor@cbtm.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Alaor Gaspar Pinto Azevedo e CPF 388.748.307-34.

17 mai 2022, 16:34:05 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

adicionou à Lista de Assinatura:

nelson@fatoeacao.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Nelson Ayres de Souza Júnior e CPF 073.624.767-01.

17 mai 2022, 16:34:05 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

adicionou à Lista de Assinatura:

beatrizrmas@hotmail.com, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

17 mai 2022, 16:44:47 Alaor Gaspar Pinto Azevedo assinou. Pontos de autenticação: email alaor@cbtm.org.br (via

token). CPF informado: 388.748.307-34. IP: 189.60.179.11. Componente de assinatura versão

1.272.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2022, 12:13:33 Nelson Ayres de Souza Júnior assinou. Pontos de autenticação: email nelson@fatoeacao.com

(via token). CPF informado: 073.624.767-01. IP: 201.17.123.220. Componente de assinatura

versão 1.273.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

20 mai 2022, 13:26:27 Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini assinou como testemunha. Pontos de autenticação:

email geraldo@cbtm.org.br (via token). CPF informado: 031.677.029-90. IP: 177.51.76.62.

Componente de assinatura versão 1.274.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

20 mai 2022, 14:17:35 Beatriz Ramos Mendes Ayres de Souza assinou como testemunha. Pontos de autenticação:

email beatrizrmas@hotmail.com (via token). CPF informado: 192.717.267-58. IP: 201.17.123.220.

Componente de assinatura versão 1.274.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

20 mai 2022, 14:17:40 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

08284291-a574-45ad-bbe1-a485c66a9e94.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 08284291-a574-45ad-bbe1-a485c66a9e94, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 20 de maio de 2022. Versão v1.11.0.

08284291-a574-45ad-bbe1-a485c66a9e94 Página 2 de 2 do Log


		2022-05-20T17:17:43+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




