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CONVÊNIO N° 6/2009

,

A

TERl\:10 DE CONV:ENIQ; QUE ENTRE SI
Ç'ELEBRAM, :Q TRI6UNAL
REGI()N~L'(ELEITORAL'
DE SANTA CATARlNA E , A
JUSTIÇA FED~L
pE PRIM$IRO, G~U,
EM SANTA CÀ;TARINA,
TENDO POR
-,
OBJETO ~ REAL~Ç~O
DE PE~CI~,
AY~~ÇAO,
INSPEÇ~OODONTOLOGIC~
E/OU
COMPOSIÇAO
.DE
J1;JN1;A
,
ODONTOLOGICA OFICIA~.
Processo Do 09/2002756.3
,

-..

..AUNIAO
FEDERAL, por int~édic;> da: JUS'f.IÇA
F :DERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA, com sede na Rua
.pJeSte Pai~a, i07, Centro, em Florianópolis -SC,"'in~crita.no
CNPJ sob n.o
05 427.319/00ql-U, repre~entadaneste ato pela Diretora; do Foro, JuízaFederal Eliana
P~ giarin Marinho, doravante d~ominada JUSTiÇA F~DE~;
e o TRIBUNAL
GIONÀ.L ~LEnQ~L
DE SANTA,CATARINA,
órgão do PoderJudiciárip da
Y ião; inscrito noCNPJ/MFsob ,o número 05.858.851/9001,.93, Com sede na Rua
Es, ev~s: .J~of, n. 68, nesta Capital, doravante denomittadô TRESC, neste ato
r esentado por seu Presiden~e,De~emb~gad(jr Cláudio Barreto Dutra, celebram Q
pr sente Convênio, êm conformidade com o art. 1 i6 da Lei.n~ 8.666,d~ 21. dej~ode
19 3,estipu1~doas cláusulas e condrçges que segu.em:' ..
,

CLAUSULA

.

PRIMEIRA -DO OBJETO
.

1. ,apresente ajuste tem como objeto a cooperação técnica recíproca entre o TRESC e
11 1ST~ÇAFEPERAL, Visando ao desenvoiVimento -de ~tividadesConjun~s, p~à
'r .~~ção de perícia, av~iação ou inspeção odontoiógica é/ou acoJ:nposição deJ,unta
O ontológica Qficial..
,

.~

'

CLAVSULASEGUNDA-DA~OBRIGAÇOESDOSCPNVENENTES
..Qs

Convene?tes

enc~t.es

ao

obrigam-seadispotri?illzar...o~
Quadro

de

suas

Secretanas,

profissionais
medI~t.e

contatos

re ectivasUtridadesOdontológicas,
c6m a seguintefinalidade:

da,~ea
preVIos

.-.

da

saúde

entre

as

=

, PODERJUDICIARlO
ruSTIÇAFEDl;':RAL DE SANTA CA T~A

,

RuaArciprestePaiva,107-Centro -Florian6polis/SC -Fon~: (48)32S1-2S0q-www.jt§ç.gov.!1r

2rU: TroCade conheciment~s
técniCQs
e específicos.
2t.1..2...
Composiçãode JuntaOdontológicaOficial, nos Cas9sexí~dos em lei
2~1.3. ~m.issão ~e laudos de" avaJiação em geral, não provenientes de Junta
qdontologlca Ofi~al.
,

A

CLAUSULATERCEIRA

S

-DA COMPETENCIA

1. Comp~te à ~eção ,d~ Atendi~ento Médico, de Enfermag~
., SC e a Seçao MedIca da JUSTIÇA FEDERAL -SEÇAO'
ACATARINA:

e bdonto]ógico
JJ)DIClARIA

.,

do
DE

.

3t 1.1. Coordenar

o presente Convênio, unotundo em regjstro próprio todas as
o 'rrências a ele relacionadas, tQmando as providências necessárias à re~larizaçãQ das
fi tas observadas.
..

3~1.~. ~dtriinistrat; OS procootinentos de supervisão~ apreSentação de re;latórios e
atallaçao.

,
,

.

3~l.3. Comunicar, especificadarnente,
ao Orgão Convenente,as atiVidades'a serem
dcsenvolvidaspelo(s)odontólogo (s) solicitado(s).
34".4.
Prestarto4a e qualquerinfonnação
pertinenteàsatividadesde que trata o presente
I
.
Çk>nvênio.

'

CLÁUSULA QVART A ~ DO PREÇO

4~!.O presenteConvê~ionão,implícaqualquerônuspara os COnvenentes.
].

i

.

CLÁUSULA

QUINTA -DO PRAZO DE VIG~NCiA~

~.~" o presente Convênio terá vigência por 24 (vinte e quatro) meses prqrrogáveis,
.1c.1ando-seem 03/04/2009, findando-se em 02/04/Z0.11, sendo facultado aos
nvenentes denUPcciá,..lo
a q:ualquertempo, mediante prévia comUnicação escrita; com
~tece4ência. de 10 (dez) dias, sem que. o uso .dessafaculdade implique, por ~i só,
itldenizaçãode qualquer natureza.'
.,
,

'
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:RuaArcipreste Paiva,~Q7 -Centro-FlorianópolislSC

CLÁÚSULA

-Fon~: (48)325.1..,.2500-www.ifsc.goy.!1;r

SEXTA -DO FORO'

6.t. Para dirimir quaisqUer.dúvida~
ou questõesoriundasdesteajqste,elegemaspartes
,
o Foro da Justiça F~eral- SeçãoJudiciária do Estadode SantaCatanna, Subseção
..'JUdici4ria

de Florianópolis.

E, por estarem as partes justa~ e acordàdas,fin1lam o presente instrumento em 03 (três)

vias de igual teor e fon1la.
,

Florianópolis, 26'de marçó de 2009.
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