PREFEITURA MUNICIPAL DE PO NTA GROSSA
Secreta ri a Municipal de Administração e Ass untos Juríd icos
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Ponta Grossa - PR

TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO CON TRA TO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°422/2014 . QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNIC{PIO DE
PONTA GROSSA E O INSTITUTO NACIONA L
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CONTRATANTE: MUN/C/P/0 DE PONTA GROSSA
C NPJ: 76 .175 .884/0001-87

CONTRATADA: INS TITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ 23.45 3.830/0010/60
Terceira retificação ao contrato de prestação de serviços número 422/2014 , que te m como objeto a
Gestão da Unidade de Pronto Aten dimento - UPA Porte 11 , compreendendo o gerenciamento e execução
de ativid ades de serviços de saúde . bem como a administração de toda in fraestrutura ope racional da
unidade , incl usive sua manuten ção , fornecimento de insumos, contratos com terceiros e dema1s
necessidades para a perfeita ope racionalização do objeto e dentro desta complexidad e as sistencial,
firmado entre as partes acim a nominadas, em data de 25/06/2014 , elaborado conform e o contido na s
especificações do protocol ado mu nicipal de número 2730135/2015 , e que se faz na form a abaixo

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica incl uída a cláu sula Quarta do instrumento originário , a seg uinte redaçã o:
"As despesas decorre ntes do presente contrato correrão à conta da dotação
orçamentária n°0802.1 030200612 .2250000 Código Reduzido n° 823 ."

CLÁUSULA SEGUN DA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e cond ições do contra to origináno .
Justas e aditadas , fi rm am as partes este instrumento, juntamente com as te stemunha s presentes ao ato.

Ponta Grossa . 20 de outubro de 2015 .

TESTEMUNHAS:

TAI SA CARVALHO
C PF/MF 073 .6 19.2 19-06

SUZANA GIOVANETTI
CPF/MF 882 .733 .509-91
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