
• PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 158/2003 PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, CELEBRADO ENTRE A 
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIÃO E ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO-HOSPITAL DO CORAÇÃO 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 
PRIMEIRA REGIÃO, com registro no CGC/MF 03.658.507/0001 -25 e sede na Praça dos 
Tribunais Superiores, Bloco "A", Brasília-DF, neste ato representado por seu 
Diretor-Geral, SÍLVIO FERREIRA, brasi leiro , separado judicialmente, CPF 884.071 .528-
20 e RG 5.871.468-SSP/GO, residente e domiciliado nesta Capital , no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares, doravante designado simplesmente 
CREDENCIANTE, e ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO-HOSPITAL DO CORAÇÃO, 
inscrita no CNPJ 60.453.024/0003-90, situada à rua Desembargador Eliseu Guilherme, 
147, bairro Paraíso, São Paulo - SP, telefone: (011) 3053-6611 , e-mai l: 
hcor@hcor.com.br, neste ato representada por seu Superintendente, o ENG. ANTONIO 
CARLOS KFOURI, RG 2.554.164 SSP/SP e CPF 039.551.508-44, brasileiro, solteiro, 
engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital , doravante designado simplesmente 
CREDENCIADO,celebram o PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
CREDENCIAMENTO 158/2003, para prestação de serviços médico-hospitalares, com 
base no constante dos autos dos Processos Administrativos 0711/1993 e 135/2004 -
TRF-1• Região, Lei 8.666/93, especialmente art. 25 caput e Regulamento-Geral do PRO
SOCIAL aprovado pela Resolução 670-006 de 04/06/2003, mediante as seguintes 
clàusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente instrumento tem como objeto a alteração no termo de 
credenciamento da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA VIG~NCIA 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES 

As clàusulas citadas passam a ter a seguinte redação: 

CLAUSULA D~CIMA QUINTA- DA VIG~NCIA 

Este instrumento terá vigência a partir de sua assinatura e enquanto perdurarem as 
condições de contratação com a Administração, observados os limites da conveniência e 
oportunidade do administrador público, ficando condicionado, ainda, á existência em cada ano, de 
dotação orçamentária para fazer face às despesas dele decorrentes. 

O número da Nota de Empenho, bem como a indicação dos recursos para atender as 
despesas do presente credenciamento durante os exercícios subseqüentes serão publicados no 
O.O.U. na forma de extrato, tão logo seja empenhada a despesa de cada ano. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA 

Este termo passa a vigorar na data de sua assinatura~ ,M / ........ ~ .. ~~ //) r r 
'--t!f ~ -
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CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO ~ " 
Com a alteração constante deste Termo Aditivo, ficam inalteradas e ratificada~P.o'• 

todas as demais cláusulas e condições do Termo de Credenciamento original. 

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com o previsto no art. 61 , parágrafo primeiro da Lei 8.666/93, 
este instrumento será publicado no D.O.U., em forma de extrato. 

CLÁUSULA SEXTA- DA RESCISÃO 

O presente termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante aviso 
prévio de 30 (trinta) dias do término pretendido pela parte interessada. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO FORO 

Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro Central na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas 
deste Instrumento. 

E por estarem de acordo com as condições estabelecidas neste Instrumento, 
as partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor. 

rasilia, 05 de dezembro de 2008. 

PELO CREDENCIADO: 
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