
GONTRATO
PLANO SENIOR, MASTER, MASTER GOLD e VlP.

Contrato Pârticular de Prestaçáo de Serviços Odontológicos

coNTRATADA: SERVDONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓctCA LTDA ME, com escritório a
Rua Cedro, '178 CEP: 49.020-170 São José Aracaju Sefgipe Tel: 79,3205-8700 , com CNPJ:
05.774.975/0001-90, empresa devidamentê auiorizada a opeÍaÍ plano de Assistència Odontológica,
registrada na ANS sob número 4i.470-1, doravante denominada simpjesmente Contratada.

CONTRATANTEI CONFORFTE PROPOSTA DE ADMISSÃO ANEXA DE N." OOO256

TíTULo I-  Do oBJETo E DAVIGÊNoIA

Art, 1" - O pÍesente contrato tem por objeto a coberiurê
de seÍviços de assistência odontoÌógica, confome Íol de
procedimentos anexo à Rêsolução - RN nr 9. da
Agencia NacionaÌ de Saúde Suplernentar ANS -
publicada em 26 de junho de 2002, aos Usuários
ÍegulaÍmentê ÌnscÍitos, na forma e condições deste
instrumêniô

AÉ. 2o - A assistêncìa oÉ pactuada vÌsa à pÍevenção e
à recuperação da saúde bucal, observando-se a
l€gislação vigenis nssta daia e os termos deête
insÍumento, em especial as cobeÍturas @ntfatadas.

Art, 3o - E oarte inteorante dêste ConÍâto a Prooosta
de Admissão e o manual do usuário de mesmo

Art, 4ô - O presente contÍato terá duÍaçáo minima de 01
(Un) ano, çom inicio de vigência a paÍtiÍ da data de sua
assinaìura, consÌdeÍândo-se proÍÍogado esse ajuste, por
período indeteÍminado e nas mesmês condiçÕes, se
qualqueÍ das partes CONTRATANTES náo se
manifestar por escÍito em senUdo contráÍio com
antecedência de 60(Sessenta) dias.

TiTULo I ì-  DAs DEFINIçÕEs

Art. 5ô - Pafa os eÍeitos deste contÍaio, são adotadas as
seguintes deÍinições:

| " CONTRÀTANTE: é a pessoa jurídica (quâliícâda nâ
pÍoposia de admissáo em anexo) que conlrata a
píesta€o seÍviços de assistência odontológjca com o
objelivo de atendeí seus eínpÍegados, diÍigentes,

ll " CONTRÀTÂDA: é a opeÍadom de planos pÍivados
de arsisËÍ cia à saide descÍitè nè PÍoposta de
AdmÌssáo, qlre se obriga, a gaEntiÍ â prcstação de
seÍviços de assisìência odontoÌógica às pessoas
vinculadas à CONTRAÍANTE ínedianle contrato de
tÍabalho sindicâljzâção ou associação, nos teínos
deste instrumento, através de denìisias e consultórios
pÍóprios, ou por ela CONTRATADA.

CONTRATANTE mediante contÍato de lÉbalho ou
ÍelaÇão de sindicê râCão oL dssociaçáo lscliLa e
aceita peb CONTRATADA, que usuiruirá os sêtu ços
oía paclu€dos, sejâ na qLalidade de t,lula seus
respeclvos dependentes ou ainda, agÍegados,
coníorrne deÍìnido no Título V.

lV - PROPOSÌA DE AD[4|SSÃO: é o documenlo
v" rdado pea CON-RATADA pÍeerc_ oo pe a
CONTRATANTE, que expressa a constìiuÌqáo jurÍdica
dâs pâÍt€s ê Íima as condiçóêê do contíato

Art.6o - Também sáo assim definidos:

| - cÁLcuLo ATUARIAL: é o cálcuto êstatístico com
base em anállse de Informações sobrc a Írcqüêncìa
de utilização, peculiariclades do USUÀRIO, tipo de
procedimento, com vÌstas à manutenção do
equilÍbrio financelro do plano e o cálculo das
contraprestações,

ll - CARËNC|A| é o prazo ininterrupto, contado a
partiÍ do inÍcio de vigència do contrato, e de pÍévio
conhecimento do usuaRlo durantê o qual estes
não terá direito às coberturas contratadas.

üt -  cARtÃo tNDtvroual DE rDÈNìr-rcaçÃa: é a
cédula onde se deiermina a identidade do USUÁR|O
íron e, cód go de 1scÍicáo na CONTRATADA etc e è
tarnbèm, o comprovante de sua aceiiaçáo no plano
odontolÔgico).

lv - COBERTURA: é a especificaçáo contrâluâl dos
diÍeitos que câbem ao USUÁRlo decorrentes dos
seNiços a se.em prestados pela CONÌRATADA,
observadâs âs limitações derlvadas dos prazos de
carência e dernais limitaçôes expostos no documento

V - CONSULTA ODONTOLÔGICA: é o ato reâìzado
pelo dentista, que avalia as condiçóes dentaias do

Vl ELETIVO: e o lêÍmo Jsado para desjgrè'
pÍocedlmentos odontológÌcos não considerados de
uígênc a ou erneÍgência

ìll " USUÁRIO: é a pessoa Íísìca vincula?,.1 Vll " EMERGÊNcla ODONTOLÓG|CA| éoeventoque
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Ìmpllc?r no risco imediato de lesóes irÍeÈaÍáveis paÉ o
USUARIO caÍacÌerÍzado ern declaía€o do denilsta

vlll - NIANUAL Do USUARIO: é a Ielação de se_viço5
píópÍros e conÌÍarèdos oela operàdora e orentaçáo de
uso do planoe procedimento cobertos.

lx - lNscRlçÃor e o ato oe .nclurr um UsUÁRlo
vinculado a um CONTRÀTANTE, no plano escolhido,
condÌcÌonado ao aceite da CONTRATADA.

X - MENSALIDADE: é o valoÍ pecuniá o a ser pago
Tersàlmelle a GONTRÂTADA en fèce das
cobeÍturas pÍevisÌas no contrato.

Xl - PLANO: é a opçáo de cobeÍturas adquirida pelo
CONTRATANTE.

Xìl " PRODUTOS: São modalidades de planos
oferecìdos pela CONTRATADA.

XIII - SERVIçOS CONTRÁÌADOS OU
CRFDFNCIADOS: são aqueles colocados à
dìsposìção do USUÁRIO pela CONTRAÌADA, para
atendimento dentário, mas que não sáo reaìizados
por rede própria dâ PREVDONTO, e sim, poí

XIV - ROL DE PROCEDIÍìIIËNTOS: é â listâ editada
pela ANS akâvés da Resoluçáo RN n. I de 06/02,
p-or'|càoã en 26 oe u.1o dê 2Q02, qLe 'eÍê encià os
procedimentos básicos obrÌgatóíìos paÍa os planos
odontológÌcos.

XV - TABELA SERVDONTO: é a LÌsta indicafiva de
píoced menros e seus íespectrvos valo es, aol,cada às
hipóteses em que seja necessára a aÍeÍição de
píeços dos seÍviços de assislêncla à saúde, utiizada
paÍa Íins de reembolso, de acodo com as condiÉes
exprcssas no conlÍ4rc.

xvl - URGÊNclÂ oDoNToLoGlcA: é o evenio que
se caracterÌza pela dorou des@níorto.

Art, 7,o - Por convenção, adotou-se nesÌe contrato o
gènero Írasculino o-âldo há Íeíe ència aos (ãs)
lsuaÍios, aol (âs) Ílhos (as), aos (âsJ menores, elc.

TíTULo I I I  -  Do REGI[, IE DE CONTRÂTAÇÃO

Ârt. 8," . O rêgime de contrataç€o do plano eslá
indìcado na Prcposta de Admissão, deniro dâs
rnodalidades desie Título.

CAPITULO I - DA CONTRATAçÃO COLETIVA POR
ÂDEsÁo:

AÍt. 9o - Entende-se como plano de asslstència
odonlológ.ca oe corralacão coÌeliva poÍ adesáo
aquele que embora ofeÍecido por pessoa jurídica para
massa dellmiÌâdâ de usuários, tem adesáo apenas
espontânea e opcional de empíegados, associâdos ou

S1". O númerc mÍniÍno eslabelecldo para assinaiuË e
mênLterção degte conkaÌo, nesta modãLdêde de
contrciaçáo, é de 50 USUARÌOS.

CAPíTULO II . DA CONTRATAçÃO COLEÍIVA
EMPRESÂRIÂL:

Aí. 10o - EnÌende-se como pLanos de assistència
ooo,ìtolÒgica oe conLíâlâçâo coelNa -êrìplesa d,
aqueles que oÍerec-âm cobedura da atençáo pTesfada
à população delimiiada e vinculâdã a pêssoa juÍÍcllcâ

51" - O vÍnculo Íeferido podeÍá ser de caÍátef
empregatÍcio associativo o! sindical.

S2o - A adesão dêvêrá sêr automática na data dâ
contr4tação do pìano ou no ato da vinculação do
USUÁRIO à p€ssoa jurídica de que trata o caput,
de ínodo a abrânger a totalidáde ou a maioria
absoìuta da massa populâcionaì vinculada de que
trata o S 1" deste artÍgo.

$3" - O núrneío rnlnimo estabeecido para âssinatura e
manulençáo deste contr?to, nesta modalidade de
contíatâçáo, é de 15 USUARIOS.

TíTULo ìV - DA PRESTACÃo DOS SERVICOS

CAPÍTULo I- DAS DISPOSIçÓES GERAIS

Art. Ílo - Os serviços ora contratados sêrão
prestados pela CONTRATADA, através de seus
dentistâs ê/ou clinicas própÍiâ ou por ela
contÍatada, coníorme lllanual do Usuário êntr€gue
so CONTRATANTE e a cadã USUARIO titular
inscrÌto no plano.

CAPITULO II - DO INICìO DO DIREITO

AÍ, 12" - Os seÍvlços previslos neste contlato seíão
prcstâdos aos usuáÍios rcgularmente incluidos aÍâvés
da Proposta de Adrn ssão e aceLìos peLa
CONTRATADA, apóe o clmprlm€nio das carèncLas
especiÍlcas parâ os procedinìentos, coníoÍme o caso,
de acordo com as cobertuÍas contÉtâdâs.

CAP|TULO III
ATENDIMENTO

DAS CONDIçÕES DE

Art, Í30 - Somente teíão dileito âos seMços ora
contraiados os usuários regulamenle inscfitos, ber'ì
como aqueles que se efconÍarem adimplentes
quanto ao pãgamento das suas mensalidades, e ainda
quando o aiendlmento requeido esiiver em âcordo
con os p'è7o< esl ipLêdos d,í .ulo de krër! ' "  e
demaìs exigèncias de mnkato.

Art. 14" - A CONTRAÍADA asseg!rará aos usuános
as cobeduras pÍevistas no Nlanlal do Usuáro, pafie
integaante ao prcsente contrato, relacronadas no ftêm
COBERTURA DOS PLANOS - PROCED I\,IENTOS,
oe ãcoÍdo o irpo de o.ano eqcohido o'lo usLá o _à
proposta de admissão confoÍmê especiflcãdo abaixo:

grupo Íamiljaí ou dependente.



a) Consulias: os usuádos serão atendidos no
consultóio do deniista escolhido, dentre
credenciados da SERWDONTO.
b) Alendiíreltos clínicos e crJÍgia oÍa mer o-: seíáo
prestados ern consultóÍios, clínicas, seryiços p.óprios

Art. í50 - Neste ato é entreque ao C0NTRATANTE
o tttanuat ao uiiario. eaitaao oera coru
inÍormando a relacào de seus presiadoÍes,
devendo. entÍetanto. o usuárío, âo utìlizar-se dos
servicos. conllrmâr as informacões nele contìdas
em razão do processo dinâmico do quadro qe Íede
contratada e/ou crêdenciacla.

AÍ, í6ô - A CONTRATADA náo se responsabilizâÍá
pelo pagamerio dê quâisqueÍ seÍvrços everlJalnenre
utilizâdos de maneira dÌveísa do acoÍdado, ou em
desacoÍdo com os benefícios contidos no píesente

CAPITULO ìV - DO REEMBOLSO

Art. í70 - A CONTRATADA assegurârá o reembolso
no limite das obrìgações deste contrato, dâs
despêsas eíetuadas pêlo usuáiio com assisténcia
odontológica, denko do território Nacional, nos
câsos exclusivos de LJrgéncia e/ou Emergéncia,
qLrândo não Íor comprovadamente possível a
Lrtilização de serviços próprios, contíatados ou
crêdenciados pela SERVDONTO, conforme
critérios abãixo:

51" - O reemboÌso de que lrata o caput deste aÍtigo,
seÍá eÍetuado de acoÍdo com os vâores rcÍerenles a 1
(uma) vez a Tabela PREVDONÌO, vigente a data do
êvento, no prazo l,lâxirno de 30 (trintâ) dias contados
da apÍesentâçáo da nota Íscal oíÌginal ou recÌbo
oíginal consÌando o numero do CNPJ o! CPF e CRO,
do píofssional que píesÌoL o se.r'.ço. dâla e ho.à-o
do âtendimento, alêm dê felaióíio ofiginâl declarando
o none coToelo do pacierte, descÍição dos seÍviços
e respectiva justiÍicaçáo dos prccedimenlos
íêa.zados junÌamente com ès ?diogía'as ìiciais e

520 - Só seráo reembolsáveis as despesas
vinculadas diíetamente, ao evento que origìnou o
atendimento ao USUARIO, realizado enquanto
perduraro estado de urgência ou emergència,

S3o - O CONTRATANÌE perderá o diÍeito âo
Í€embolso decoÍidos 12 (doze) meses da data do

TíTULov. DoS UsUÁRIos E Dos PLANoS

CAPITULO I.  DO TITULAR

Art, í8o - São usuários titulares os associados,
dirigentes ou empregâclos cla CONTRATANTE,
inscritos comotal para fins deste contrato,

CAPÍTULO II .  DOS DEPENDENTES

Art. 19" - São usuários dependentes, 
""rn nr"ry'l(f,

Parentesco ou aÍnldadê e dependêncla econômlca
ern rclaçâo ao usuáÍio UtulaÍ;

a) O cônjuge, Os ÍìÌhosi O enteâdo, o menoÍ sob
guarda por íorça de decisáo judiciat e o menoí
tLrtelado que ÍÌcam equiparados aos fllhos;
b) O convlvente, havendo lnião estável, na formâ da
ler, sem eventual concorrêncla com o cÕnjuge, sâlvo
por decisão judiciai;

c ) O p a i e a r n á e .

CAPÍTULo t I I -  oos AGREGADOS

Art. 20o - A cntéÍio da CONTRAÌADA pooe.áo se.
admitidas oulras pessoas indicâdas peÌo usuário
titulaÍ, na qualidade de USUÁRIOS agregâdos.
Entende-se por agíegados, os sobÍìnhos,
cunhados(as) e o sogro e a sogra,

CAPÍTULO IV. DA ìNcLUsÃo E EXcLUSÃo

Art. 21o O CONTRATANTE è obrgado a Íornecef a
rclaçáo dos usuáÍlos â serem jnscÍiios, coÌìtendo os'especlvos ìoíres CPF. rcme da náe dêrè de
nascimento e iÌt! aridade de sua vinculaçâo com a
ernpresa, Íesponsabilizando-se, inclr,tsve, pea
ndicãção de dependência, Ìambém deveÍá infomaÍ
se há pÍevlsão de os usuárìos conÍlbuíÍem para o
custeio das cobeduÍas objeto deste e de que

Sío -  O CONTRATANTE ooriga-se a corrnicaÍ
mensalmenie à CONTRATADA por escrito, corìforrne
cée1dáÍo arLd de noviTentaçào de LsLa os,
d sf  bJ do pe a SERVDONTO, as IncLsoec ê
exclusÕes de usuárìos para os eíe tos deste contrato.

52' - As inclusôes e excjlrsÕes serão consideradas
após o rêcebimento da comunicaçáo pfêvlsiâ no
pârágÍâío anterioÍ e o devido Íeconhecimento pela
CONTRATADA. Nos casos de exclusóes somente
serão consideÍados com a devolução dâs ceÍteÍas de

!3o As excusÕes de usuários só podefão ser fetas,
após.decorrÌdos 12 (doze) meses de ingresso do
USUARIO no plano.

S4" A CONTRAÍANTE poderá solcitar excÌusão de
usuário antes do prazo estabelecido no parágraÍo
ierceiro acima, sêm nenhum ressaromento
i.de_:zatoÍio paía CONTRAÌADA nã hrporese oo
emprcgado seÍ demltÌdo ou pedií demitsáo da
empresa med ante documenlo por escíito
aoompanhado de compíovação de desligaÍìento do
Íespectivo, devendo a empresa comunicar o fato pafa
SÉRVDONTO com 30 dias de aniecedêncâ

Art. 22' - Flcarâ a cdtéÍio da coNTRAÌaDA a
Íealização de perícia prévia de adrnlssão nos

Art.23'"  È asseguíadâ â incusão de acofdo com os
p'a7os de ca'èrciè esÉbelecdos r o T (-  o Vl l l -  Das
a ,aí
Y-



Carèncias, quando f,rÍ o casoi

| - Do filho legalmenie adotado medianie pÍocesso
judicial com sentença trânsitada em julgado, com
aproveitâmento dos peÍlodos de catêncÌajá cuÍnpÍidos
pelo usuáÍio iitulaÍ adoÌante, desdê que efetivada em
até 3o(trinta) dias após o deferimento dâ adoção;

II - Do conjuge do usuáÍio tÌtulaÍ, com aproveiiamênlo
dos peÍÍodos de eventual carëncia já cumprìdos por
esre, quando contrâií malrimónio durante â
vigênciâ deste contrato, e Íor inscíito no prazo de 30
(klnta) dias â conia. do evenio.

lll - Dos novos dirigentes, ernpregados, ou
assocados com os mesmos evenluas píazos de
câéncla estabelecidos paÍa os usuáIios ÌnscÍitos
'ìcièhenÌe ro coltÍaro. desde qLe \aja comLlicaçáo
formal nesÍe seniido, em até tÍinta diâs, contados do
implemento da condição que peÍmita a rcspecÌjva
inclusão.

Parágrafo Único - Uìtrapassados os prazos
prêvìstos neste aÉiqo, Íessaìvados, ainda, os
êspecíÍicos das coberturas adicionals

CONTRÂTÁDAS, cujo
cumprimento das carêncìâs se dará inlegralmente,
os novos USUÁRIOS cumprìráo os pêríodos de
carèncias indicados no tilulo Vlll;

Art. 24" - O USUÁR|O que, poí qualquer motivo,
deixar .tê ãtendêr às condiçõês exigidas pâra sua
inscrição, será automaticamente excluído do
Contrato.

Parágrafo Único - A exolusão tlo USUARIO titular
cancelaíá a inscrição cle seus respectivos
dependentes.

Art. 25ô - Não poderá sêr inscrito nas cobeÉuras
deste contrato o empregado, sócio ou dhetor da
CONÌRATANTE, bem como seus respêctrvos
dependentes, que, na data de sua assinatura,
estiveÍ afastado do trabalho por motivo de doenga
Estâ restrição vigorará até a alta médica,
devidamente comprovada, poclendo entáo ser Íeita
sua inclusão, ío prazo dê até 30 (trinta) dias dâ
data da alta médlca.

CAPiTULO V. DOS PLANOS

Art, 26" - No aÌo do pÍeenchimento da pÍoposb de
inscrjção do plano, o usuádo elegerá confoÍme o
regirne de contÍatação disposto na proposÌa de
âdmissáo do refeÍido contrato, um dos seguintes
planos: \

1.  Plano Sênior.
2. Plano lMástêr.
3. Pìano MásterGold.

!10 - ÉsÌes planos diferenciam-se eniÍe sj em íufção
do padÉo de coberturâ e Íede cÍedenciâda.

S2o - O Pìano fimado pãrâ os dcpcndcntes e
agregâdos, quando íor o caso, náo poderá ger
diÍerentê do plano firmado pelo usuário titular.

AÍt. 27' - ALTERAçÃO DO PLANO CONTRATADO

I - Após o prìmêiro ano de vigência do contrato, a
CONTRÂTANTE poderá autorizar à SERVDONTO, a
mudança do plano para os usuáÍios Participantes

ll - Caso esta mudança seja parâ um plano com
padrao de coberturâ superaor ao plano antêrior, o
usuárlo deverá cumprìr um perlodo de carência
reíerente ao novo pìano correspond€nte â 6 {seis)
meses para as novas coberturas contratadas,

lll - Caso a mudançâ seJa para um plano infedor, a
solicitação poderá ser feita a qualquer tempo,
desdê que o Usuário tenha pêrmanecido mais de 1
(hum) ano no plâno superior, sendo a mudança de
pìano eíetivado no mês subseqüente a solicitação.

GAPiTULO VI - DAS RESPONSAAILIDADES

AÍ. 28" - Seíá de lesponsabilidâde da
CONTRATANTE o pãgarìerto dâ coltÍèpÍestação er
nome de seu ex-empregado e eventuas dependentes
ou agÍegados, qLre porquaqueÍ motivo não ienha sido
coírJnicadd eÌ lempo hèbl e po esc''to. (La
exc usão paÍa a CONÌRATAOA.

51'-  E\clLsvamerÌe en deLorÍêì-ra de'êe,ìca oJ
por qLraquer hipótese de enceÍarnento das aiividades
da CONTRATANTÉ, SEIá dA CONTRATADA A
rêsponsabildadê de zdministrâr o plano, nas rnesmas
condiçóes eniâo vigentes, eietuando a cobÍança das
conrãpresÌaçÒe9 d,reÌonen€ oos r(uaÍ ios de o.e
ìíata esie Capítulo.

S2o - No caso de Íescisão do oreser te co'ìlÍato a
CONTRATANTÉ será ÍesponsáveL pela contrâtação
de outra assistência odonlológica que garanìa aos
usuáfios reíerldos nesis Capítulo, â contìnujdade do
diÍelto já em fruiçáo.

Art. 29' - SeÉo de Íesponsabilidade exclusìva da
CONTRATANTE evenlurrs dsnos ÍalêÍiars nor Jis.
físjcos, sociais, estéUcos ou psicológicos, ocasionados
aos usuá os em decotÉnciâ do não atêndimenlo
cínico cãusado por inadimplernenlo de mensaLoades
pela CONTRATANTE.

Art. 300 - A CONTRATADA ÍotnecêÍá aos usuáros o
Caítão Ind vlduâl de ldentificação, cuja apresentação,
acompaahâda de documenlo de identldade
egalmenÌe Íeconhecido, assegurc a Íiuiçáo dos
dircitos e vaniagens deste conlíâto, podendo a
CONTRATADA adotar, a qualquer Ìe.npo, fovo
sistemâ para meLhor âtendlmento dos rlsuâros.

Art ,  3í"  -  E ob'gaçêo oo CONTRATANTE _"



l
hpótese dê rêscisáo resoluçáo ou reshçèo desLe
contraio, ou ainda, de exclusáo, devolver os
rcspectivos c€Ítóes de identificaÉo e quaisqueÍ
outros documentos poÍventura Íornecidos peta
CONTRATÂDA, Íespondendo, sernpre, sob todos os
aspectos, pelos pÍejuízos Íesultantes do uso indevido
desses documentos, Íestando isenta, neste caso, de
qualquer responsâbilidade, a CONTRATADA, a partÌr
da excusao do usuário, fescisão, resoLuçáo ou
Íesilição do presente.

S1" - ConsideÍê-se uso inoevido a u lizaçáo oesses
documentos pâ€ obteÍ aiendimento, mesmo que fa
forma CONTRÂTÂDA, pelos usuáÍios, que peroeTam
essa condição, poÍ excllsáo ou iérmino do conl€to,
ou, em qualqueÍ hÌpótese, por terceÌros que nâo
sejam usuáÍios, com ou sern conhecimento desies.

S2o - O uso indevido do cartão de identiÍlcaçáo. de
qualsquêr lJsuaRtos, a critério da ooNTRATADÂ,
ênsejará pedido de Inclênização por perdas e
danos, bem como a exclusão do rêspectivo titular,
ê suãs conseqüénc:ast aìnda que o ato tenha sido
pratÍcado sêm o seu conhecimento.

Art. 32o - Ocoííêndo à perda ou eKíavio de qlatqueÍ
desses documenros, o CONTRATANTE oevera
comunicar, poÍ êscriio, o iaio à CONTRATADÂ, para
cancelamênto ou, quando for o caso, emissão de
segundâ via. O cancelamento só teÍá validade quando
íeconhecido poÍ escrito, pelâ CONTRATÂDA

Parágrafo Único - A comunicação do extraMo ou
pe'da do caíão de ide.ifcaçáo do usuaío rão et lìe
a CONTRATANTE da responsâbilidade pelo seu uso

ÌÍÍulo v[ - pos sERvtcos coBERTos

Art. 33'- ConÍome o plano escolhido e contratado
descito na proposta de admissão elas cobertLrras
discraminadas nâ tabela do anexo I e no Ínanual de
posse do CONTRATANÌE, os servjços cobertos
compreendem os procedimentos de Diagnósti@s,
UÍgérc ê/EmeÍ 9e1cia bL.al. Rèdiologia. Preverção
em saúde bucal, DentÍslicã, Pe odontia, Endodontia,
CiÍuÍgia oral menor, Prótese, Ortodontia e

Àrt.340 -As cobeÍturas de que trata o ART.33o, estão
dlscíÌminadas no manual do usuário, paÍ1e integlante
ao pÍesente conÍalo, ÍelacÌonadas rìo Llern
COBERTURAS DO PLANO - PROCEDIII4ENTOS,
co1íorme o tpo de plano escolhido pelo USUARIO
titular na proposta de adesáo do mesmo.

5ío - Os usuários faráo jus as cobeÍtuías prevÌstas
exclusivamente dentro dos Íecuísos própÍios ol,l

sEçÃo r,  Dos SERVTçoS EXcLUiooS E NÃo
COBERTOS

Ar1. 35o - Ëstio excìuídos do píes€nte contrato os^

w

3erviços decobertula médico-hosplta'ar,

Art. 36" - Serviços Não Cobertos: Todos os demais
sewlços não relacionados no Manual do Usuário
NO iIEM COBERTURA DOS PLANOS -
PROCEDIMENTOS, paÉe integftìnte ao presente

Art. 37' - Os seÍviços rão cobeios pooe.áo seÍ
reallzados a crjtérÌo do dentista mediante pagarnento
dietrrente pelo Usuáro ao mesTo cíeoerciada
conÍorme tabela SERVDONTO de posse dâ Ínesma.

Ì|TULO VIìÌ - DAS CARÊNCIAS

As caÍências serão contadas â partir do vencimento e
pagarnento da'1" rnensâÌÌdade.

Art, 38o - Os servços contratados seÍão pÍestados
âpÔs o cumpaimento dâs sêguintes caÍènclasl

4 (vinte e quâtro) horas parâ urgència e
êmêígênciâ, nos Ìermos dâ lêi;

B"
0 (trinta) dias, para Diagnóstico,
Radio'ogia, Prevênção à Saúde Bucal,
RestauÍação amálgama,
Odontopecliatria;

c-
0 (noventa) dÌas, para Dentística,
Periodont ia,  CiÍurgia orâl  mênor ê sel6nte;

D-
20 (cênto e vinte) dlas, para Endodontia
(cânal)  doê dentes ìncisivos, câninos c pre.
molaresl

E- 180 (cenlo € oilenta) diú, pda Endodonliâ (canal)
dos dentes moldcsr

! -
80 (cênto e oitenta)diâs, no plano VIP para
Ortodontia (Documentação, Colocâçào e
Manutenção mensal de aparelhos fixos e
prótese).

T|TULO. IX .  DA CONTRAPRESTACÃO
PECUNIARIA

CAPIÍULO t. DA OBRIGAçÃO DO CONÌRATANTE

AÉ.39 ' -  O CONTRATANÌE ob1ga-se  d  oogcr  o
CONTRATADA poí USUARìO i,ìscÍro ro plèno, os
valorcs rclacionados na PÍoposta de Admissão para
e?irc de .nscr.çio e nensa dade âravës de emiscào

ÌI ÌULOX-DOPAGAMENTO:

Art. 40" - Se a CONTRATANTE não íecebeT
do",mento qde o possibilile rea z" o paq.n enro de
sLra obÍigaçáo, aié 5 (cinco) dias antes clo Íespectlvo
vencmento, deveÉ solcitá-lo dÌetamenie na
CONTRATADA Para que náo se sujete a
cq!seqÜèncla da mora.
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Parágrafo Único - Quando a data do vencrnenìo câir
em diâ que não haja expedienìe bancáÍo, o
pagamento podeé ser íealizado até o primeiÍo dia útiL
subseqüente,

Art. 4í" - As laluÍas emilidas pela CoNTRATADA
seÍáo baseadas nâ comunicaçao de rnovimenlação de
pessoal enviada pela GoNTRATANTE conÍorme o
calendá o de movimentaçáo de posse da mesma, Na
íalta desta comunícação, em tempo opoÍtuno, de
'rcrLsao oL oe exclJsão de usJáíio, a ziuÍa se
baseaÍá nos dados disponíveis, realÌzando-se aceÍtos
subseqüentes quando for o caso,

SEçÃO I.  DA INADìI! ]PLÊNCIA

Art. 42o - Ocorrcndo ÌmponiuaLidade no pagamenio dâ
mensalidade, seráo cobÍados juros de mora dê 2%
(oois poÍ cenro, ao mès e co'Íeção norelár;a de
acordo com â vaÍiação do lGP-l!1 (lndice GeÍal de
Prcços do lúeÍcado) da Fundâção GetúlÌo vargas, ou
ouko índÌce que vieí a substituí-lo, calculados
proporcionalmente ao iempo de atraso, alèm de mulia
de 2% (dois por cenlo) incldente sobre o vaLor do
debito, ou aÌnda, conÍome o caso, fessarcrmento poí
pedas e danos, honoráÍio advocêtício e reembolso de
cusiasjudiciais

sEçÃo - DA SUSPENSÀO DO CONTRATO

AÉ. 43" - O âtrâso no pagamento da mensalidade
por peíodo superioÍ a 30 (trìnta) dias,
consecutÌvos ou não, nos últimos doze meses de
vigênciâ do conÌ€to, impÌicará, sempre, na
susponsõo total até a eÍetivâ liquÌdaçáo do débito, nos
teÍmos do aiiÌgo anledor, e sem prejuÍzo do dileÌio da
CONTRATADA denunciar o contraÌo.

oAPíTULO I - DA VAR|AçÃO DOS VALORES

sEçÃo | - Do REAJUSTÉ Ë/OU REV|SÃO

Aít. 44o - Os vaLores previstos na PÍoposta de
Admissão Íoíam íxados com bâse em cálculo aluaíial
levando se er consoeÍação os p eços dos 5eÍviços
colocados a o.sposiçêo dos Lsua tos, â Írequèrcê de
utillzaçâo desses serviços, o pGzo loonÍatual, os
procedÌmentos não cobenos, as carências, os ljmites,
valor e/ou peÍcentuaL de co-participaçáo e a carga
lrioutana que hoje Íecat soble as operadoÍas. Assim
qualquer alteÍaÇão desses itens ensejaaâ novos

AÉ, 45o - Nos temos dâ leì, o valoÍ dâs mensaldades
se'á'ea.Lstaoa, na peÍ.odicidade egâ|. pea vaÍiaçao
do IGP-|L4 (lndice GeÍal de Preços do l\,'ìercado)
segmento saúde, divulgado pela Fundaçáo Getúlio
VaÍgas, ou, na íaltâ deste, por oliÍo índice que Íeflita
a perda do poderaquisitivo da moeda no peíodo.

Paragrafo Únìco - Caso a nova legislação venha a
auiorizar o ÍealusÌamento em Deríodo inieíor a '12

(doze) meses, a mesma Ìerá aplicaçao imedjatâ sobÍe

Art. 460 - FÌca estabeecido que os va oles ÍelaUvos a
rrcLsões oe deperdentes. ou de 'rodLlos adic.onais
leÍão o pÍlmeiro reajuste fa data de anrveÍsátio 0e
vigência do presente contÍato para o us!áno trtular
uniÍcando-se âs respectivas daias bases

Paràgrafo Únìco - Os Íea,-stes subseqüentes a
unlllcaçao das datas-bâse íespeltaÍão as dlsposiçoes
contÌdas neste CapÍtulo.

TíTULO XI - DA RESCISÃO DO CONTRATO

Art. 47" " A coNTRATAoÀ podêrá Íescindir esie
conkalo se houver âtÍaso no pagamenÌo dâ
conirapÍesiaçáo por perlodo supeÍlor a 60 (sessenia)
dlas, consecutivos ou náo, nos últimos lz(doze)
meses de vigência do contrato, sern pÍejirízo do direito
da CONTRATADA requercr jìrdicialmente a quitação
do débito com suas conseqúências mo€ÌÔíias.

Art, 480 - Rescinde-se também este cÕntaato,
independentemente de notÌficâção judicial ou
erlrajudicial. ocoíendo

A) QuaLqueÍ ato iliclto praticado pelos prepostos do
GONTRATANTE e/ou poÍ qualqueÍ usuáíio, na
Lrtilizaçáo do objeto dêste contruto;
Br Aouco. conside'ado coro Ìa à -i:74ção
êosolurãTenle desnecessàaè dos serviÇos

C) Utilizaçãô indevida do cadâô lndivLdual de
identlf icaçáo SËRWDONTO;
D) Omissáo ou distoÍçáo de lnfomaçÕes ern prel.llzo
oa SERWDONTO oJ do ÍesL tado de pe'i' aq
quando necêssá.ios
F) Des'unp'Te1to das coÍo@es conÌraÌuas.5er
pÍejulzo das demajs penalldades prevrstas neste

PaÉgrafo Único - A crlterio da CoNTRATADA, ern
substitulção á Íescjsão do cont€to, esta podeÍá opÌar
nediaì le pÍevio avrso ao CONTRATANTE pea
exclusão do autor do ilíciÌo, o! abuso, bem @mo do
respectÚo usuáÍio ttulat a que ele estiver vinculado.

Art. 49' - Anles do termìno do pÍazo rnínimo iniciaì
deste contíato que ë de 12 (doze) meses da
assinatura do mesmo, fixada nâ Proposta de
AdmÌssão, é facutado a qualquer oas panes
denunciar o prêsente coniÍato, mediante cornunicação
escrita, com alìtecedència mÍnima de 60 (sessenta)
0tas.

Sl" - O contrato que estiver vigente por prazo
indetermlnado pocleÍá ser denunclado poÍ
qualquer das partes, medÌantê comunicação por
escrito, com 30{trintâ) dias dê antecedência, sem
quaisquerõnus.

S2-o -AÍalta dê comunicâçáo, nos iermos deste artigo
impllca na subsistêncÌâ das obrigações assLrrn das

Dumntê o pÍazo prcvisto neste ârtigo não seÍá



admitida inolusáo ou exclusão de usuáÍios.

Art.50o -A responsabilÌdade da CONTRÁÍADA sobre
os alendimenios inicjados duEnte a vigêncÌa do
conlÍalo cessa no último dia do pÍazo de 30 (ÍÌnia)
dias nencionados no ango anleí ioí ,  correroo as
despesas a partÌr daí por conta do CONTRATANTE.

An, 51" - O CONTRATANTE reconlìece como dÍVida
líquida e certa, em favoÍ da CONÍRATADA
quaÌsquer despesas decorÍentes de atendÌmento
pÍeslâdo â seJS usuários, e agregados, cessadas ac
íêsponsabilidades da coNÌRAÌaDA,
lfdependentemente da daia de iniclo do irâtâmento,
bem como aquelas cobertas deferidas liminar ou
cautelaÍÍnente em pÍocedimento judiciaL, e
posteriormente Íevogadas ou decididas em contÍáÍio,
e aindâ, os procedimentos náo cobeiÌos
expliciiarnente por este instÍumento.

TiÍuLo x[ - pas prsposrcóEs FrNÂrs

Àrt. 52" - Na eventualidade de ìnsatÌsfaçáo quanio ao
plano ou ao atendimento dos pÍoíìssjonais
cíedenciados e/ou empÍegados da 99NI&[4E1,!
CONTRATANTE devêíá êncâminhaí íecìatÍâcão
escrita para o endêreco da Proposta de AdmÌssão.
para a devidâ ãpuracão.

Art- 53o - A uilllzâção dos seNiçôs contratados
duÍante o peÍíodo de suspensão ou de cãfência,
nesse caso. ressâlvadas as urgènc'as è eme gèncias
implica em dever oo CONTRAÌANTE paga à
CONTRATAOA o -êspecrivo cusio, aíeldo átãvés oê
Tabela SERVDONTO.

Art. 540 - A CONTRATADA ÍeseÍva-se o diÍeito de
rescÌndir o contrato com qualquer paiacÌpânte da sua
rede assistencial, bem como de contÉtat novos
seÍviços, a seu excÌusivo cíiÌério sêmpre objetivando o
apÍimoramento da prestaçáo dos serviços prcvistos

Art. s5ô A CONTRATANTE re-onne-e
expressamentê que seu vinculo contÍatual é apenas
com a CONTRATÂDA, mesmo em caso de
aiendimenlo por Filial, Franquia ou outra OperadoÍa
que tenha acordo comercjalcom a SERVOONTO

Art. 560 - A inserçáo de mensagens no documento dê
cobrança das mensalìdâdes vaeÉ corno Ìnlirnação do
CoNÍRATANTE, para todos os eleilos desle conÍaÌo
a partir da data de respectivo pâgamênlo.

Art. 57" - Qualquer Ìolerâncla não implica em peÍdáo,
novaçáo, renúfca ou ateÍação do pactuado

Art.58".  O CONTRAÍÂNTE, pof s i  e por sels
usur 'os. autoÍ iza a CONTRATADA è píestâ' todàs as
iníormaÉes cadaskais solicitadas pelos órgãos de
Íiscalização da assistência à saúde.

Ârf. 59" - Integrâm estê contrato, para todos os fins
de direito, a Proposta de ÁdÍrìissão, lvlanuâl do
Usuárío e demaìs anexos firmados pelos

AÉ. 60o - Casos omissos e eventuals dúvidas deverão
ser rcsovldos enire os ContraenÌes e seráo objeios de
adÌilvo ao pÍesenÌe conlÍato, quando coubêÍ.

Art.6'1"- Este contrato foielaborado levando-se em
consìderação a legislação vigente até 1í105/2003,
assim, qualquer alteíação das normas que
implique êm necessárìã modilicãção do que foi
avençado, sujeitara a novo âjuste das condições.
lncluslve com possívêis roflexo na

Art. 62" - O presente coni€lo encontrc-se Íegisïíâdo
no caÍtóÍ o de títJlos e docJmentos da cidade de
Aíac?ju, estado de Se'gpe de-randèido a pÍeva
ãssinatuÍa deste conlrato pela CONTRATADA

Art. 63" ' Flca eLeito o ÍoÍo da cldâde de Aracaju do
estadÕ de Sergipe pârâ djíimìr qualquer dernanda
sobre o presente oonÍato, çom renúncia expressa de
qualquerouÍo por mais pÍiv:leg ado que seja.

4C l)ovtil\^W 2a12.

PREGADOS DA EÍllÌGÉTIS
CONTRATANTE

SERVDONTO - DE ASSISTENC DONTO ICA LTDA ME

TESÍEMUNHA

CONÌRATADA

TESÏEI,lUNHA
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS
ODONTOLOGICOS

Pelo presente termo aditivo contratual as partes já devidamente identificadas e qualificadas
na proposta de admissâo do contrâto de prestação de serviços Odontológicos No 000256
resolvem, de comum acordo e na melhor íorma de dìreito, alterar e incluir ao contrato
original, as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira:

Pactuam as partes contratantes, alterar o contrato original no Título Vlll - Das carências Art.
38o que passará a ter a seguinte redação:

Art. 38o - Por força de acordo, Íicam extintas as carências, passando a vigoÍar a partir da
data de vigência do contrâto, com exceção para os procedimentos relacionados na letra f
deste contrato, com a carência de 180 dias, para os planos Sênior, l\/áster e lvláster
Gold,(próteses: coroas, reabilitação com coroa, reabilitação em núcleo, restauração
metálica), para oontratos até 50 vidas.

As demais cláusulas e condições, não alteradas expressamente ou implicitamente por este
aditivo permanecerão em plena vigênciâ.

E por estarem justos ê âcordados, assinam o presente termo aditivo contratual, em duas
vias de igual teor e forma, perante as testemunhas do âto, que este também subscreve.

,lracalu, i{1 os íoúaqan de 2012.

CONTRATANTE CONTRATADA

DOS EMPREGADOS
EMGETIS

- PLANO E assrsrÊNcra

Testemunha Testemunha

Rua Cedro,178, Seo Jôsé, Áracãju.SE
Tol:79 3205-8700 - Fax:79 3205-8705




