
TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – EDITAL 

DE PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de TERMO ADITIVO ao contrato de prestação de 

serviços de telefonia móvel celebrado no dia 20 de abril de 2022, entre as partes abaixo 

denominadas: 

 

 

CONTRATANTE: 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOXE, aqui denominada simplesmente como 

CONTRATANTE, associação civil de natureza desportiva, inscrita no CNPJ/MF 

33.836.065/0001-20; neste ato representada na forma de seu Estatuto, com sede na rua 

Gomes freire, 330 – BAIRRO DA Lapa – SP. 

 

CONTRATADO: 

 

SAPTELECOM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, aqui denominado 

simplesmente como CONTRATADA, sociedade inscrita no CNPJ/MF 20.719.723/0001-

52, com sede na rua Ana Margarida de Laet, 93 – Bairro da Agua Fria – SP, neste ato 

representada na forma de seu Contrato Social. 

 

Têm entre si justo e contratado, na melhor forma de direito, o presente Termo Aditivo de 

Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, segundo as condições adiante 

especificadas, que mutualmente aceitam e livremente se comprometem a cumprir e 

respeitar por si e seus sucessores a qualquer título, nos termos que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por objeto À ALTERAÇÃO 

DO CABEÇALHO do texto original do Contrato de prestação de serviços, por haver um 

ERRO MATERIAL, onde consta indevidamente como parte do contrato o nome do 

CÔMITE OLÍMPICO BRASILEIRO. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: O cabeçalho do texto original do contrato de prestação de 

serviços tem sua redação alterada, em comum acordo e de livre vontade pelas partes, 

passando a dispor o seguinte texto: 

 

‘ INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOXE E A SAPTELECOM SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA. “ 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em vigor todas as demais 

cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços assinado pelas partes em 20 de abril de 

2020, não alteradas no presente instrumento jurídico. 

 

Estando as partes assim, ajustadas e acordadas, assinam o presente Termo Aditivo em 

duas vias de igual teor e forma, acompanhadas de 2 ( duas ) testemunhas, para que o 

presente termo produza seus efeitos jurídicos. 

 

 

 

São Paulo, 14 de Junho de 2022. 

 

 

 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOXE. 

 

 

 

SAPTELECOM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  LTDA. 
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