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ADITIVO Nº 09/2022 
CONTRATO Nº 27/2019 

 
Por este Termo fica aditado o Contrato nº 027/2019 de 24.01.2019, decorrente da Concorrência 

Pública 002/2018, que celebram entre si o Município de Monte Belo do Sul, inscrito no CNPJ sob o n° 
91.987.669/0001-74, localizado na Rua Sagrada Família, nº 533, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal, Sr. ADENIR JOSÉ DALLÉ, inscrito no CPF sob o nº. 440.786.760-49, aqui denominado simplesmente 
CONTRATANTE e de outro lado a empresa EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS MONTE BELO LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 87.548.442/0001-55, sito a Rua João Salvador, nº 220, na Cidade de Monte Belo 
do Sul/RS, neste ato representado pelo Sr. LEONARDO GIORDANI, brasileiro, casado pelo regime de 
separação de bens, inscrito no CPF sob o nº. 689.283.510-49, RG: 4049629555 SJS/RS, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, firmam o presente aditivo nas seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditado ao contrato de n° 027/2019 de 24.01.2019, de comum acordo 

entre as partes, conforme solicitação do Ofício nº28/2022 – SMED, que prevê o seguinte: 

 “Em virtude do fechamento do turno da tarde, na EEEM Pedro Migliorini, a Linha 8, que fazia o 

trajeto até a Linha Alcântara, Capela Nossa Senhora do Caravagio, à tarde, se faz necessária aditivo de 

supressão de parte do contrato nº 027/2019, referente a prestação de serviços de transporte escolar 

prestado pela ETC Monte Belo, no que tange a linha 8. 

Por ora, se faz necessária a contratação de serviço de transporte escolar na Linha Zamith, 

Comunidade de Santo Isidoro conforme roteiros, quilometragem e valor (anexo I). Assim sendo, solicitamos 

empenho e pagamento à ETC Monte Belo, do referido roteiro no período de 14 de fevereiro até a conclusão 

do processo licitatório que tem como objeto contratação de veículos para o transporte escolar no município.” 

Os trechos seguem descritos abaixo: 

Linha 8 – Ensino Fundamental, Médio, Ed. Infantil e Superior 

Veículo mínimo 15 lugares Valor: R$ 5,56 
Turno: manhã, tarde e noite 
A quilometragem diária será de 
Terça-feira Segunda, quarta, quinta e sexta-feira 
56,21 km/dia 47,93km/dia 
1° Roteiro –saída 6h 30min – chegada: 7:00 10,37 km 

Saída da Prefeitura Municipal para a comunidade de Santo Isidoro entra no acesso a residência da Sra. Gemile 
Moro, segue até a família de Weslei da Silva. Retorna para a sede do município, passa pela EMEF Caminhos 
do Aprender finalizando na EEEM Pedro Migliorini. 

 

2°Roteiro – saída: 11:30 horas – chegada: 12:30 12,94 km/dia 



Página 2 de 2 

 

(Espera os alunos que vem de Santa Bárbara) Saída da EEEM Pedro Migliorini passa Escola Municipal 
Caminhos do Aprender, dirigindo-se para a comunidade de Santo Isidoro, passa pelo salão da comunidade 
até a família de Ivanor Tasca, retorna e entra no acesso a residência da Sra Gemile Moro, segue até a família 
de Weslei da Silva, retorna para a sede do município finalizando na EMEF Caminhos do Aprender. 

3° Roteiro – saída: 17h chegada: 18:15 

Terça-feira Segunda, quarta, quinta e sexta-feira 
12,94 km/dia 12 km/dia 
( Espera os alunos que vem de Santa Bárbara) Saída da Escola Caminhos do Aprender, dirigindo-se para a 
comunidade de Santo Isidoro passa pelo salão da comunidade até a família de Ivanor Tasca, retorna e entra 
no acesso a residência da Sra Gemile Moro, segue até a família de Weslei da Silva, retorna a sede do município 
finalizando na Prefeitura Municipal. Na terça-feira, passa pela rua 24 de Maio, finalizando na EMEF Pedro 
Migliorini. 

4°Roteiro – saída: 22:45h horas 

Terça-feira Segunda, quarta, quinta e sexta-feira 
19,96km/dia 12,62km/dia 
Saída Da EEEM Pedro Migliorini, passa pela rodoviária, espera os alunos universitários que vem de Bento 
Gonçalves com a Linha 6, dirige-se para a Comunidade Santo Isidoro até a família de João Vitor Moro (na 
terça-feira) retorna à estrada principal e dirige-se para o 100 da Leopoldina, entra na Encruzilhada de Ângelo 
Dalle ( na terça-feira. ) Nos demais dias da semana entra na encruzilhada do cemitério do 100 da Leopoldina 
e segue para o 80 da Leopoldina retorna para a sede do município finalizando na Prefeitura Municipal. 

CLAUSULA SEGUNDA – Este Aditivo entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos 

retroagem a 14.02.2022. 

CLAUSULA TERCEIRA – Todas as demais cláusulas do contrato ficam inalteradas. 

E assim, por estarem acordados assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma.  

Monte Belo do Sul, aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois. 

 
 

ADENIR JOSÉ DALLÉ 

 Prefeito Municipal 

 
          LEONARDO GIORDANI 

EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS MONTE BELO LTDA 
TESTEMUNHAS: 
 
Séfora Ester Freschi 
CPF: 024.080.320-59 
 

Bruna Pasquali 
CPF: 029.504.820-40                                      

MATHEUS DALLA ZEN BORGES 
OAB/RS 59.355 – Assessor Jurídico 

 

 


