
 
 

 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 

 
 
DAS PARTES 
 
De um lado, doravante denominada CONTRATANTE,  
 
xxxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, profissão, portador de CPF nº xxxxxxxx, identidade nº 
xxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxxxx, nº xxx, Bairro xxxxxxx, cidade/xx, CEP xxxxxxxxx. 
 
 
E do outro, doravante denominada CONTRATADAS, 
 
OP11 PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET S/A, com sede à Avenida Engenheiro Luiz Carlos 
Berrini, nº 1376, Sala 2, Torre A, bairro Cidade Monções, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CEP: 04.571-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.037.030/0001-94, neste ato representada por 
seu Representante Legal infra-assinado. 
 
ATIVE TELECOMUNICAÇÕES S/A, estabelecida à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376, 
Sala 01, Torre A, Escritório 151, Bairro Cidade Monções, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 04.571-000, 
inscrita no CNPJ sob nº 33.960.847/0001-77, neste ato representada por seu Representante Legal 
infra-assinado. 
 
 
Considerando que as partes celebraram “Contrato de prestação de serviços de provimento de acesso 
à internet” e “Contrato de prestação de serviços de comunicação multimídia”, através de 
formalização contratual datado de xx/xx/20xx, e que é interesse destas aditarem o CONTRATO, 
resolvem promover o presente “TERMO ADITIVO”, de acordo com as cláusulas e condições 
seguintes:  
 
1 - Por força do presente aditivo pactua-se a alteração de endereço do Contratante para o 
fornecimento dos serviços contratados, assim como para a respectiva cobrança. 
 
1.1 – O novo endereço será: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
2 – Fica advertido o Contratante que a efetivação e validade deste aditivo para fins de direito 
somente se aplicará mediante viabilidade técnica para o novo endereço. Em caso de inviabilidade 
técnica, será mantido o endereço atual, podendo o Contratante optar por manter os serviços ou 
solicitar a rescisão, ficando sujeito às penalidades e multas previstas nos contratos. 
 
3 – Fica ainda o Contratante sujeito ao pagamento de taxa de alteração de endereço de R$ 99,00 
(noventa e nove reais), a serem pagos da seguinte forma: 
 
(   ) à vista; 
(   ) em 02 (duas) parcelas iguais de R$ R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos); 
(   ) em 03 (três) parcelas iguais de R$ R$ 33,00 (trinta e três reais). 
 
4 – O(s) pagamento(s) será(ão) feito(s) juntamente com o(s) boleto(s) de cobrança(s) mensal(ais). 
 



 
 

 

Permanecem em vigor e integralmente ratificadas todas as demais cláusulas e condições que não 
foram expressa ou tacitamente alteradas pelo presente “TERMO ADITIVO”.  
 
E por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas. 
 
Cidade/XX, xx de xxxxxxxx de 20xx. 
 

 
 
 

_____________________________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
CONTRATADAS 

 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1) _____________________________________            2) __________________________________   
NOME:                                                                               NOME:                                        
CPF:                                                                                    CPF: 


