
   

   

 

 

TERCEIRO 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):  NASAJON SISTEMAS LTDA, com sede na Av. Rio Branco, 45, 18º 

andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20090-003, inscrita no CNPJ 
sob o número 27.915.735/0001-00, neste ato representado por 
Eduardo Nasajon Sasson, inscrito no CPF número 767.210.357-15. 

 

 
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 Licença de Uso do Sistema, visando garantir o funcionamento  a 
continuidade dos serviços para o Controller Gold, incluindo suporte técnico e atualização de 
versões, pactuando a redução em 20% no valor da remuneração mensal dos serviços que deverão 
ser prestados de julho a dezembro de 2020. 
 
Da remuneração da CONTRATADA 
 
Pelos serviços prestados a CONTRATADA receberá o valor mensal de R$560,00 (Quinhentos e 
sessenta reais) 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. 
 
 
Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.  
As PARTES confirmam, via assinatura eletrônica, nos moldes do art. 10 da MP 2.200/01 em vigor 
no Brasil, que estão de acordo com o presente Aditivo, e, por estar plenamente ciente dos termos, 
reafirmam o dever de observar e fazer cumprir as cláusulas aqui estabelecidas, em vista do que 
podem acessar as respectivas vias do contrato através do endereço https://secure.d4sign.com.br e 
gerar versão impressa do mesmo, considerando o fato de já tê-lo recebido por e-mail. 

 
 

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2020. 
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