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ADITIVO Nº 002/2022 
CONTRATO Nº 040/2022 

Por este Termo fica aditado o Contrato nº 040/2022 de 12.05.2022, decorrente do Pregão 
Presencial 004/2022, 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, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n°527.468.360-68, aqui 
denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa TRANSPORTES RODOVIÁRIOS N&F 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.908.893/0001-17, sito a Rua Alagoas, nº 280, na Cidade de Bento 
Gonçalves/RS, neste ato representado por seu sócio, Sr. NORBERTO ANTÔNIO FACCIN, brasileiro, casado, 
empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1050679834, expedida por SSP/RS, inscrito no CPF sob o 

nº 609.713.040-68, residente e domiciliado a Rua Pedro Cantoni, nº 188, na Cidade de Monte Belo do Sul/RS, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, o presente aditivo nas seguintes cláusulas e 
condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditado ao contrato de n° 040/2022 de 12.05.2022, em razão do Ofício 

050/2022 – SMED, de comum acordo entre as partes, a fim de aditivar 1 Km/dia na Linha: 05, roteiro: 04 na 

na terça-feira, no horário das 22h45min, em razão de que na ocasião da solicitação do Ofício 047/2022, houve 

um equívoco na medição da quilometragem do acesso a residência da aluna Paula Valiati, em que foi medida 

a quilometragem de ida e não foi medido o retorno a estrada principal. 

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

retroagem a data de 01/06/2022, conforme descrito no ofício supracitado. 

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 vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois. 

 
 

ADENIR JOSÉ DALLÉ    

  Prefeito Municipal  

 
 

NORBERTO ANTÔNIO FACCIN 

Transportes Rodoviários N&F Ltda - ME 

TESTEMUNHAS: 
 
 

Bruna Pasquali 

CPF: 029.504.820-40   

     

                         

Séfora Ester Freschi  

CPF: 024.080.320-59 

MATHEUS DALLA ZEN BORGES 
OAB/RS 59.355 – Assessor Jurídico 

 


