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SEGUNDO TERMO DE REEQUILÍBRIO 
FINANCEIRO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 30/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA E A 
EMPRESA ZANOTO VIAGENS E TURISMO 
LTDA. 
 

Pelo presente Termo, de um lado o Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de 
Santa Catarina, com sede na Rua São Luiz 210, inscrito no CNPJ Nº. 80.912.124/0001-82 neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. VANDERLEI BONALDO, brasileiro, casado, prefeito, 
inscrito no CPF sob nº. 043.822.729-80 e Carteira de Identidade nº. 4.188.341-SESPDC/SC, 
residente e domiciliado na Rua São Luis n° 1422 nesta cidade de São Miguel da Boa Vista/SC e 
Comarca de Maravilha/SC, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 
ZANOTO VIAGENS E TURISMO LTDA, estabelecida na Rua Travessa das Rosas, 174, Bairro 
Jardim, no município de Maravilha/SC inscrita no CNPJ Nº. 72.484.561/0001-14, doravante 
denominado de CONTRATADA, resolvem entre si reequilibrar os valores da ata de registro de preços 
30/2021 de acordo com o Edital do Processo Licitatório n.º 53/2021, pelas seguintes clausulas que 
seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA  
1.1 - Considerando e-mail enviado para a Contratada, solicitando Notas Fiscais de aquisição de 
combustível do mês atual; 
1.2 - Considerando a Nota Fiscal apresentada com aquisição de Diesel comum BS500 de 09 de 
setembro, a qual apresenta valor unitário do litro de combustível de R$ 7,19; 
1.3 – Considerando a Nota Fiscal apresentada anteriormente pela Contratada, onde a aquisição de 
Diesel comum BS500 em 20 de junho, a qual apresenta valor unitário do litro de combustível de R$ 
7,90; 
1.4 – Considerando que a variação do valor de combustível pago pela contratada, representa redução 
de 8,98%; 
1.5 - Considerando planilha em que a Contratada apresenta o custo operacional do veículo, na qual 
demonstra que o custo variável do veículo representa 66% do total das despesas; 
1.6 - Considerando que a mesma planilha demonstra que o combustível representa 50% do custo 
variável; 
1.7 - Considerando os termos da Lei nº 8.666/93, em especial as situações previstas na aliena “d” do 
inciso II do caput do art. 65; 
1.8 - Considerando a cláusula 2.2.1 da ata de registro de preço Nº 30/2021, a qual estabelece o 
seguinte: 

“2.2.1 - Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos 
devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento 
da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” 
do inciso II do caput e do § 5° do art. 65 da Lei nº 8.666/93.” 

1.9 - Com base nas justificativas demonstradas, contratante e contratada resolvem firmar o presente 
termo de reequilíbrio financeiro, o qual tem como finalidade promover o reajuste dos preços a 
MENOR VALOR, conforme cláusula segunda. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO   
2.1 – Por este Termo, em razão de desequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços 
30/2021, ficam os novos valores reajustados conforme segue: 

 

Item 
Preço 

registrado 
Custo variável 

(66%) 
Custo do 

combustível (50%) 
Redução do 

combustível (8,98%) 
Valor do item 

reajustado 
01 R$ 5,14 R$ 3,39 R$ 1,69 R$ 0,15 R$ 4,99 
02 R$ 7,42 R$ 4,89 R$ 2,44 R$ 0,21 R$ 7,21 

 
2.1 - Deste modo, o reequilíbrio financeiro a MENOR VALOR ficará assim distribuído: 

 
Item 01 – Serviço de fretamento (por quilometro rodado) com veículo de transporte coletivo com as 
seguintes especificações mínimas: micro-ônibus ano de fabricação igual ou superior a 2010, 
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capacidade mínima de 25 lugares, equipado com ar condicionado, calefação poltronas reclináveis e 
estofadas, seguro total para todos os passageiros. Incluindo os motoristas habilitados para fazer o 
transporte e combustível. Disponibilidade mínima de 2 veículos. 
Preço registrado: R$ 5,14. Valor que passará a ser pago: R$ 4,99. 
 
Item 02 – Serviço de fretamento (por quilometro rodado) com veículo de transporte coletivo com as 
seguintes especificações mínimas: ônibus ano de fabricação igual ou superior a 2010, capacidade 
mínima de 42 lugares, equipado com ar condicionado, calefação, poltronas estofadas e reclinável, 
toalete, seguro total para todos os passageiros. Incluindo motoristas habilitados para fazer o 
transporte e combustível. Disponibilidade mínima de 1 veículo. 
Preço registrado: R$ 7,42. Valor que passará a ser pago: R$ 7,21. 

 
2.2 – A contratação dos itens reajustados, ficam vinculados a disponibilidade de quantitativos 
registrados na ata de registro de preços, os quais passam a entrar em vigor a partir da 
assinatura deste Termo e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios (DOM). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS  
3.1 - As demais cláusulas e condições da Ata permanecem em vigor. 
3.2 - E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, obrigando 
seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente. 

 
São Miguel da Boa Vista, 21 de setembro de 2022. 

 
 

         
_____________________________________ 
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 

VANDERLEI BONALDO 
CONTRATANTE 

 

____________________________________ 
ZANOTO VIAGENS E TURISMO LTDA 

CONTRATADA 
 
 

 
 

SILAS DAVID PARISOTTO 
Procurador-Geral do Município 

 
 

 
 

JONAS SIGNOR 
Secretário Municipal de Saúde e Assistência 

Social 
Fiscal

 
 

 

 
IVÂNIA SALETE DAL MAGRO KLEIN 

Responsável pela Secretaria de Assistência 
Social 
Fiscal 

 

 
ODETE CONTE 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes 

Fiscal

 


