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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE SERVIÇO MÓVEL 
PESSOAL 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, DATORA MOBILE 
TELECOMUNICAÇÕES S.A. – ARQIA, estabelecida na Rua Iguatemi, 151, 29º 
andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 18.384.930/0001-51, neste ato representada nos termos do seu Estatuto 
Social, doravante denominada CONTRATADA; e de outro lado, a Contratante, 
devidamente qualificada no Termo de Adesão, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, e quando em conjunto, denominadas “Partes”. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1) Conforme Assembleia Geral realizada no dia 27/11/2015, registrada na 
JUCESP em 28/01/2016, houve alteração do endereço da sede da Contratada 
para Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Assis Chateaubriand, 729, Floresta, 
CEP 30150-101. 

 
2) A alteração referida deu-se exclusivamente em relação ao endereço da 
sede da CONTRATADA, passando as faturas a ser emitidas pelo endereço acima, 
mantendo-se integralmente todas as relações originalmente firmadas com a 
CONTRATADA no Contrato de Serviço Móvel Pessoal - SMP, aqui denominado 
simplesmente CONTRATO. 

 
3) Cumpre ressaltar que, a CONTRATADA possui filais em São Paulo (CNPJ 
18.384.930/0003-13) e Rio de Janeiro (CNPJ 18.384.930/0002-32).  

 
RESOLVEM as Partes alterar o endereço da sede da CONTRATADA no 
CONTRATO, de modo que passa a ser Avenida Assis Chateaubriand, 729, 
Floresta, CEP 30150-101, Belo Horizonte - MG, a partir da assinatura do 
presente. 

 
Ficam mantidas, inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e 
condições do CONTRATO que não colidirem com este Termo de Aditamento. 

 
E por se acharem de acordo, os representantes legais das partes assinam o 
presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo. 

 
São Paulo, 18 de maio de 2016. 

 
Datora Mobile Telecomunicações S.A. 

 
 
 

Este documento encontra-se registrado e microfilmado sob o nº 1407492, no 
8º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo. 


