Nº SGPe do contrato: SSP 355/2014
APOSTILAMENTO Nº 5 AO CONTRATO Nº 339-14-CBMSC
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29-14-CBMSC
O Diretor de Logística e Finanças do Corpo de Bombeiros Militar, pela competência que lhe é
delegada na Portaria nº 667/CBMSC, de 15 de dezembro de 2021 e pelo art. 65, § 8º, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE
EXPEDIR o presente APOSTILAMENTO ao Contrato nº 339-14-CBMSC, cujo objeto é a
locação de imóvel de dois pavimentos, com dois banheiros, sala, lavanderia, cozinha e três quartos na
parte inferior; e três quartos, sendo uma suíte, um banheiro, sala, cozinha, lavanderia e varanda na
parte superior. Terreno com ampla área para construção de garagem, localizado na Ludgero Caetano
Vieira, 17, Nossa Senhora da Paz, Balneário Piçarras - SC, firmado entre Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Santa Catarina e ACELINA KEUNECKE SELL, para registrar o que segue:
I – APLICAR o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO previsto na Cláusula Sétima do
Contrato nº 339-14-CBMSC, reajustando o valor mensal do aluguel conforme abaixo:
a. Percentual do reajuste: 13,07%, índice oficial do governo estadual informado pela Gerência
de Bens Imóveis através do ofício nº 185/2022/SEA/GEIMO/SELOC (p. 157).
b. Cálculos:
Valor mensal vigente

Percentual do reajuste

Valor à acrescer

Valor mensal
reajustado

R$ 5.011,22

(+) 13,07 %

R$ 654,97

R$ 5.666,19

c. Vigência do valor mensal reajustado: a partir do dia 21 de março de 2022, sendo pagos os
valores retroativos devidos.
d. Valor retroativo devido: R$ 873,29
Diferença ref. ao período de 21/03/2022 a 31/03/2022: R$ 218,32
Diferença ref. ao mês de abril/2022: R$ 654,97
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.

Florianópolis, em 5 de maio de 2022.

Coronel BM DIOGO BAHIA LOSSO
Diretor de Logística e Finanças
(assinado digitalmente)
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