
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 
 

CONTRATADA: CL - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, estabelecida à rua Jerônimo Coelho, 125 – Sala 101 – 1ª andar , Centro, em 
Florianópolis-SC., portadora do CNPJ  05.493.800/0001-05. 
  
CONTRATANTE: 
 
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
Pelo presente instrumento particular, as partes acima designadas e qualificadas, a primeira 
denominada apenas CONTRATADA e a segunda CONTRATANTE, resolvem nesta e na melhor 
forma de direito, celebrar este CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS, regendo-se pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
1) FINALIDADE: O presente contrato normatiza a prestação de serviços especializados em 
ortodontia pela CONTRATADA aos beneficiários, regularmente cadastrados e indicados pela 
CONTRATANTE no termo de adesão e em dia com suas prestações. 
 
2) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA, mediante a cobrança do preço,       
descrito na Cláusula 4

ª
, assume a prestação dos serviços ortodônticos. 

 
3) SERVIÇOS: É assegurado aos beneficiários, titular ou dependente identificados na ficha de 

adesão anexa à este contrato, a cobertura de serviços na rede da CONTRATADA, conforme os 
limites e condições estabelecidos neste contrato. 

 
          3.1 - SERVIÇOS INCLUÍDOS: Tratamento ortodôntico preventivo e/ou interceptativo 
(conforme planejamento proposto pelo ortodontista), documentação radiológica inicial, diagnóstico, 
colocação do(s) aparelho ortodôntico(s), manutenção e remoção . 
 
              3.2- SERVIÇOS EXCLUÍDOS: Tratamento ortodôntico corretivo, serviços radiológicos 
de controle, documentação final e casos cirúrgicos diagnosticados através de documentação 
radiológica inicial, reposição de brackets, aparelhos e acessórios perdidos e/ou danificados e todos os 
procedimentos que não façam parte das especialidade de ortodontia, tais como: extrações, 
restaurações, tratamento de canal, problemas de gengiva, mini implantes, próteses, entre outros. 
 

  3.3 - Para reposição de brackets, aparelhos e acessórios perdidos e danificados, será 
cobrado o valor da tabela da ABO (Associação Brasileira de Odontologia). 

 
4) PARCELAS :  O contratante se compromete a pagar no dia...........de cada mês a quantia de 
R$...................(......................................................................................), pelo tratamento ortodôntico a 
ser realizado. O atraso no pagamento da parcela no dia acima especificado implicará na cobrança de 
multa de 2% (dois por cento) mais a correção diária de 0,03% (zero ponto três por cento) por dia de 
atraso. 
Parágrafo único: As prestações mensais a serem pagas constituem-se em títulos executivos 
extrajudiciais para cobrança dos valores inadimplentes. 
 
5) REAJUSTE: As parcelas serão corrigidas após 12 (doze) meses de vigência deste contrato,       
tomando por base o índice de variação do INPC(Índice Nacional de Preço ao Consumidor). 
 
6) SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO: O atendimento será suspenso se o CONTRATANTE 
atrasar a parcela por período superior a 20(vinte) dias. O atendimento será restabelecido 24 (vinte e 
quatro) horas após a comprovação do pagamento. 
 



7) RECISÃO: Se o atraso for superior a 90 (noventa) dias, o contrato será rescindido de pleno 
direito sem prejuízo da cobrança judicial dos referidos débitos, Também será motivo para rescisão 
contratual a falta injustificada por mais de 03 (três) meses às consultas periódicas para manutenção 
do tratamento ortodôntico, tendo em vista que o resultado do tratamento depende diretamente da 
freqüência e colaboração do paciente às consultas agendadas. 
Parágrafo segundo. Na hipótese de rescisão do presente contrato, seja por inadimplência seja por 
outro motivo ocasionado pelo CONTRATANTE ficará ele obrigado ao pagamento do valor de 
R$750,00 (setecentos e cinquemta reais) referente ao aparelho ortodôntico instalado. 
 
8) PRAZO: Irá perdurar até o término do tratamento ortodôntico  preventivo e/ou interceptativo do 

paciente, quando será emitido a respectiva alta, momento também que será elaborado a 
documentação radiológica final cujo ônus do pagamento será do paciente. 
 

9) OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Respeitar as cláusulas previstas neste instrumento, 
especialmente o pagamento pontual das parcelas, informar a seus beneficiários da necessidade de 
apresentação do documento de identidade, quando da utilização dos serviços odontológicos. 

    Parágrafo primeiro: O CONTRATANTE se compromete a seguir rigorosamente as orientações 
de uso e cuidados com o aparelho ortodôntico bem como as instruções constantes no livro "SAIBA 
COMO FAZER UM SORRISO FELIZ", que recebe junto com o presente contrato.     

Parágrafo segundo: Qualquer intervenção no organismo humano acarreta riscos ao paciente. 
Tenho ciência de que o tratamento a mim oferecido tem a finalidade de resguardar minha 
saúde, mas em alguns casos poderá ser infrutífero ou causar lesão. Concordo ainda que os 
profissionais que executaram o serviço não serão responsabilizados em caso de efetivação dos 
riscos, a menos que tenham concorrido com culpa.                      
 
10) FORO COMPETENTE: Fica eleito o foro da cidade de Florianópolis/SC, para dirimir 
quaisquer dúvidas referentes ao presente contrato, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem assim, inteiramente justos e contratados, assinam o presente em 2(duas) vias, de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 
 
Florianópolis, ............. de ............................................ de 200....... . 
 
 
_______________________________         __________________________________ 
    CONTRATADA             CONTRATANTE 
 
                
 _______________________________       ___________________________________ 

    TESTEMUNHA                   TESTEMUNHA 
 
 
 

Recebi nesta data o livro "SAIBA COMO FAZER UM SORRISO FELIZ", me comprometendo a 
seguir rigorosamente as instruções nele contidas, para o êxito de meu tratamento ortodôntico. 
  

 
 
_____________________________________ 
           CONTRATANTE 


