ESTADO DE SANTA CATARINA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
DLF - DiL
CENTRO DE CONTRATOS (Florianópolis)

APOSTILAMENTO Nº 3 AO CONTRATO Nº 134/SSP/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/SSP/2012
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 134/SSP/2012, cujo objeto é a
“locação de um galpão de alvenaria com área total de 778,14m² e uma edificação residencial/comercial
em alvenaria com área total de 437,76m², situado à Rua Vitório Pellegrin, esquina com a Rua Lavino
Leonel Bittencourt, nº 150 – lotes 11, 12, 13 e 14 da quadra 05, bairro Centro, Morro da Fumaça – SC,
com área construída de 1.212,90m² (mil duzentos e e doze metros noventa centímetros quadrados),
constante do terreno com 1.769,60m² (mil setecentos e sessenta e nove metros e sessenta centímetro
quadrados)”, firmado entre Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e ADELINO
SILVEIRA, para registrar o que segue:
I – APLICAR o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO previsto na Cláusula Sexta do
Contrato nº 134/SSP/2012, reajustando o valor mensal do aluguel conforme abaixo:
a. Percentual do reajuste: 10,06%, conforme negociação e aceitação do locador.
b. Cálculos:
Valor mensal vigente

Percentual do reajuste

Valor à acrescer

Valor mensal
reajustado

R$ 6.304,38

(+) 10,06 %

R$ 634,22

R$ 6.938,60

c. Vigência do valor mensal reajustado: a partir do dia 1º de janeiro de 2022, sendo pagos
os valores retroativos devidos.
d. Valor retroativo devido: R$ 1.268,44
Diferença ref. ao mês de janeiro/2022: R$ 634,22
Diferença ref. ao mês de fevereiro/2022: R$ 634,22

Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.

Florianópolis, em 17 de março de 2022.

Major BM DIEGO FELIPE MARZAROTTO
Resp. pela Diretoria de Logística e Finanças
(assinado digitalmente)
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