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ESTADO DE SANTA CATARINA  ADITIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
 

    ADITIVO No 

11 

  PRAZO   

           X 
REAJUSTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

Este Aditivo refere-se ao Contrato de Locação de Imóvel nº 6317-7, firmado em 08 de abril de 2014,          
proveniente do Processo UDSC n º 00000083/2014, nº processo SPP: EUSC73148, na modalidade de imóvel, 
situado à Rua Doutor Getúlio Vargas, nº 2700, bairro Bela Vista, Ibirama -  SC,  assinado entre o(a) Senhor(a) 
Jerson Jaeger  e o Estado de Santa Catarina, através UDESC – Universidade do Estado de SC.           . 

DAS PARTES 

Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), compareceram de um lado, o(a) Senhor(a) Jerson 
Jaeger, representando a Jaeger Locações Ltda – ME,  inscrito(a) no CNPJ/CIC nº          10.580.557/0001-00, 
adiante denominado Locador; de outro lado, o Estado de Santa Catarina, através do órgão ou entidade – 
UDESC, representado pelo(a) Senhor(a) Marcus Tomasi, Reitor da Universidade; para firmar o presente 
ADITIVO, mediante as Cláusulas que aceitam, ratificam e outorgam, na forma abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO 

O presente ADITIVO prorrogará, conforme a Cláusula Quarta do Contrato acima especificado, o prazo 
contratual por um período de aditivo a contar de 07 (sete) de abril de 2020 (dois mil e vinte). 

CLÁUSULA SEGUNDA – SUPRESSÃO DO GALPÃO 03 

Em decorrência da extinção da ADERI - Agência de Desenvolvimento Empresarial da Região de Ibirama, fica 

suprimido deste contrato o galpão 03 que foi destinado a agência, acarretando uma redução de valor de R$ 

4.747,82 (quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Gerando uma supressão de 

50% por cento, ficando o valor atual deste contrato de R$ 4.747,83 (quatro mil  setecentos e quarenta e sete 

reais e oitenta e três centavos), valendo a partir da renovação contratual do prazo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE 

As demais Cláusulas do Contrato continuam em vigor. 

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÃO FINAL 

E, por estarem acordes, as partes nomeadas assinam o presente ADITIVO, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

 
LOCAL E DATA 

 

ASSINATURAS 

LOCADOR ADMINISTRADORA 

LOCATÁRIO 

 

1ª TESTEMUNHA - NOME/RG/CIC 

Eliane Bueno RG 3.195.409-1 CPF: 893.487.539-91 
ASSINATURA 

2ª TESTEMUNHA - NOME/RG/CIC 

 
ASSINATURA 

 


