
   

   

 

 

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):  RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM 

GESTAO DE RISCOS LTDA, com sede na Al. Santos, 745, andar 5 
Conj 51 Parte - Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01.419-001, 
inscrita no CNPJ sob o nº 22.704.212/0001-92 doravante denominada 
simplesmente 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 de disposição de canais de denúncias para todos 
os interessados (Funcionários, clientes Corporativos e Fornecedores), a fim de que eles possam 
comunicar qualquer fraude ou irregularidade que ocorrer no âmbito do trabalho da CBTM, 
pactuando a redução em 25% 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$412,58 (Quatrocentos e 
doze reais e cinquenta e oito centavos) no período de julho a dezembro 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, 19 de junho de 2020. 
 

Representantes Legais: 
 
 
____________________________________ 
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa 

 
 

____________________________________ 
RESGUARDA DO BRASIL 

 
 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 

________________________________ 
CBTM - Ordenador da Despesa 

 
 

________________________________ 
Testemunha Contratada 
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3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 22 de junho de 2020, 12:18:05

22 Jun 2020, 12:17:02
CESAR ROBERTO RAMOS JUNIOR Assinou como parte (Conta 37b20d18-2861-4aff-a75f-fe23c968407b) - Email:
cesar@partnership.com.br - IP: 179.191.96.194 (mvx-179-191-96-194.mundivox.com porta: 42960) -
Geolocalização: -23.4915023 -46.7188515 - Documento de identificação informado: 163.444.348-99 - DATE_ATOM:
2020-06-22T12:17:02-03:00

Hash do documento original
(SHA256):672fd7d52972f0be6278a6f9476a9bcd4d02f0246b41fcc863da8ac83974b260
(SHA512):5f6a4e8d9767e13bae10c7acfa407e8aa5731c33408bbe7a71fb806b825bd786d480ba4fcd39c8905266b6241ba70a1c047113f3bc92720b665fe7cbf030ee6b

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		http://www.d4sign.com.br
	2020-06-22T12:18:17-0300
	Brasil
	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA ME:23691353000180
	D4Sign.com.br: comprovação de autenticidade, não-repudio e integridade do documento.




