TERMO DE ADITAMENTO N.º .....
Termo de aditamento ao contrato de prestação de serviços firmado entre ........... (contratante) e ............ para prestação de serviços de ............ A ........... (contratante), com sede na av./rua ..........., nº ..........., bairro/distrito ..........., na cidade de ........... - ........... (UF), CEP ........... (endereço completo: tipo, nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP ), registrada na Junta Comercial de ........... sob o NIRE ........... e inscrita no CNPJ sob o nº ..........., neste ato representada por seu Administrador, ........... (nome civil por extenso), ........... (nacionalidade), ........... (naturalidade), ........... (estado civil e, se casado, regime de bens) ........... (profissão), ........... (documento de identidade, número e órgão expedidor), ........... (CPF), ........... (endereço residencial (tipo e nome do logradouro, nº, complemento, bairro/distrito, município, unidade federativa e CEP), que firma o presente termo, adiante designada simplesmente CONTRATANTE, e ........... (contratado), com sede na av./rua ..........., nº ..........., bairro/distrito ..........., na cidade de ........... - ........... (UF), CEP ........... (endereço completo: tipo, nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP ), registrada na Junta Comercial de ........... sob o NIRE ........... e inscrita no CNPJ sob o nº ..........., neste ato representada por seu Administrador, ........... (nome civil por extenso), ........... (nacionalidade), ........... (naturalidade), ........... (estado civil e, se casado, regime de bens) ........... (profissão), ........... (documento de identidade, número e órgão expedidor), ........... (CPF), ........... (endereço residencial (tipo e nome do logradouro, nº, complemento, bairro/distrito, município, unidade federativa e CEP), adiante designado simplesmente CONTRATADO, na melhor forma de direito têm entre si ajustado o presente TERMO DE ADITAMENTO ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ........... n.º ....., em consonância com o disposto na sua cláusula n.º ..... do referido instrumento contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir especificadas, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Nos termos do permissivo constante de sua cláusula n.º ....., o Contrato n.º ....., tem sua vigência prorrogada por mais ..... (...........) meses a partir de ...../...../....., nas mesmas condições avençadas. 
CLÁUSULA SEGUNDA - Dá-se ao presente Termo o valor estimado de R$ ........... (...........). 
CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º ..... e dos termos de aditamento posteriores, que não colidam com as disposições do presente Termo. 
E, por estarem as partes de pleno e comum acordo, firmam o presente instrumento, lavrado em ..... (..........) vias de igual teor e forma, o que fazem na presença de 02 (duas) testemunhas. 
........... (cidade), ..... (dia) de ........... (mês) de ..... (ano). 
______________________
CONTRATANTE
_______________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS: 
...........
...........


