
   

   

 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
 

 
CONTRATANTE:  CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA - CBTM, 

pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua Henrique Novaes, 
190, Botafogo, Rio de Janeiro/ RJ CEP: 22281-050, inscrita no CNPJ 
sob o número 30.482.319/0001-61, doravante denominada 
CONTRATANTE, 

 
CONTRATADO(A):  RPMINFORMÁTICA, com sede na Avenida Teixeira de Castro, 277 

Bloco 2 APT 406, inscrita no CNPJ 20.801.665/0001-01 neste ato 
representada por Rodrigo Paula Machado, doravante denominada 
CONTRATADA. 

 

 
Devido à crise econômica causada pela pandemia da COVID 19, sem precedentes e mais grave e 
duradoura do que o previsto, as partes acima qualificadas celebram o presente Termo Aditivo 
referente ao Contrato de prestação de serviços técnicos de configuração e manutenção da Rede 
de Computadores, configuração e manutenção do serviço Exchange Online e Office 365 Business, 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (Microcomputadores, servidor, 
notebooks, monitores, impressoras e multifuncionais) de propriedade da Confederação Brasileira 
de Tênis de Mesa – CBTM e outros serviços correlatos, pactuando a redução em 10% no valor da 
remuneração mensal dos serviços que deverão ser prestados de julho a outubro de 2020. 
 
Da remuneração da CONTRATADA 
 
Pelos serviços prestados a CONTRATADA receberá o valor mensal de R$ 1.634,31 (Mil seiscentos 
e trinta e quatro reais e trinta e um centavos) no período de julho a outubro de 2020 , que deverão 
ser pagos até o décimo dia útil do mês posterior à prestação do serviço, mediante apresentação 
das notas fiscais respectivas, que deverão ser emitidas e enviadas ao CONTRATANTE, até o 
último dia útil de cada mês, retornando ao valor convencional ao término desse prazo. 
 
Esta redução de valores não significa a prorrogação do prazo atualmente estabelecido e não obriga 
a CONTRATANTE prorrogar o prazo do contrato futuramente. Porém, caso seja do interesse de 
ambas as partes em prorrogar o prazo atualmente estabelecido, o valor permanecerá reduzido até 
o término do prazo estabelecido. 
 
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, 18 de junho de 2020. 
 

Representantes Legais: 
 
 
____________________________________ 
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa 

 
 

____________________________________ 
RPMINFORMÁTICA 

 
 
 

Testemunhas: 
 
 

________________________________ 
CBTM - Ordenador da Despesa 

 
 

________________________________ 
Testemunha Contratada 
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