
 
 

Adendo Contratual - Modelo 

ADENDO CONTRATUAL 

  

AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FIRMADO EM............... 

DE........................ DE..... 20................. 

 

Os contratantes, abaixo qualificados, de um lado a EMPRESA , pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º............ , com sede no município de 

São Paulo, São Paulo, por seus representantes legais infra firmados, doravante 

designadas CONTRATANTE, e de outro lado  EMPRESA...................., pessoa 

jurídica de direito privado, com sede em São Paulo/SP, na Rua.......................... 

n.º......  conjunto....., com inscrição no CNPJ sob n.º.............................. , por seu  

representante legal infra firmado, doravante designada CONTRATADA, 

resolvem de comum acordo adendar (adicionar, modificar, alterar) o presente 

contrato de serviços, que passará a viger com as seguintes disposições, nas 

cláusulas especificadas a seguir: 

 

Primeira: 

CLÁUSULA I   -   DO OBJETO 

 

A CONTRATADA se obriga a prestar à CONTRATANTE serviços de 

consultoria, assessoria de comunicação, relações com o mercado de capitais e 

aconselhamento nas áreas de informação, comunicação, incluindo também 

relações governamentais e relações internas e externas. 

 

Parágrafo Primeiro          

Parágrafo Sexto; 

  

Segunda: 

CLÁUSULA II   -    DO PRAZO 

O prazo do contrato fica prorrogado por 01 (um) ano, a contar de , findo em 

........., podendo posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado se 

assim decidirem as partes. 



 
  

Terceira: 

CLAUSULA IV   -   DOS CUSTOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Parágrafo primeiro: 

O valor mensal ou da hora média passa a ser de R$................  para outros 

serviços que não descritos neste contrato, com o acréscimo de 5% de ISS 

calculado sobre o valor final. 

  

Quarta: 

Ratificam-se todos os demais termos e condições do contrato aditado. 

 

Estando assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo 

Aditivo, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas 

abaixo, a tudo presentes. 

  

São Paulo, ...... de..................... de 20............ 

  

(assinaturas) 

 

 

Empresa contratante                                           Empresa contratada                        

     

TESTEMUNHAS: 

............................................................. 

Nome 

CPF 

  

............................................................. 

Nome 

CPF 


