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Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CRIOGENIA, de um lado, doravante denominado(s) 
simplesmente CONTRATANTE(s), o(s) cliente(s) devidamente identicado(s) 
e qualicado(s) no TERMO DE ADESÃO fornecido com exclusividade pela 
CONTRATADA, e devidamente assinado em conjunto pelas partes, e de outro, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, a empresa 
CELLPRESERVE LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA LTDA., sociedade 
simples por cotas de responsabilidade limitada, com sede nesta cidade do Rio 
de Janeiro à Av. das Américas n°. 3434 bloco 2 / 104 – Centro Empresarial 
Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, CEP: 22640-102, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 
06.193.228/0001-21, neste ato representada por representante legal, 
resolvem, em comum acordo e na melhor forma do direito, rmarem o 
presente contrato, cujo objeto e condições seguem pactuados na forma das 
cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O OBJETO CONTRATUAL

Parágrafo segundo – A contratação dos serviços objeto deste presente 
contrato tem por nalidade a salvaguarda dos interesses do(s) 
CONTRATANTE(s) a benefício do nascituro, visando o futuro tratamento de 
eventuais doenças a partir da utilização do sangue de cordão umbilical 
armazenado, consoante às orientações cientícas atualmente existentes no 
campo da biologia celular aplicadas à medicina, a partir da utilização das 
células-tronco. Ficando certo que a responsabilidade e participação da 
CONTRATADA no processo se limitarão ao armazenamento do sangue de 
cordão umbilical captado sob o regime de criopreservação, obedecendo às 
regras impostas pela legislação vigente.

I. armazenamento – atividade através da qual a CONTRATADA irá 
armazenar e conservar o material biológico captado do cordão umbilical do 
neonato, após aceitação e aprovação das condições físico-químicas e 
biológicas do material, observadas as normas de biossegurança e das boas 
práticas de laboratório;

Parágrafo terceiro – Para o melhor entendimento e interpretação do presente  
contrato, cam as expressões técnicas cientícas aqui utilizadas assim 
denidas:

III. células-tronco – são células com capacidade de auto-replicação, isto é, 
com capacidade de gerar uma cópia idêntica a si mesma e com potencial de 
diferenciar-se em vários tecidos do organismo humano;

II. centro de processamento celular – estabelecimento que possui 
infraestrutura física, equipamentos, técnicas e recursos humanos, podendo 
ter como atribuições a captação e seleção de doadores, incluindo a triagem 
clínica e laboratorial, a coleta, identicação, transporte, avaliação, 
processamento, acondicionamento, armazenamento e disponibilização de 
células de origem humana ou Produtos de Terapias Avançadas para Uso 
Terapêutico, podendo ainda fornecer células ou Produtos de Terapias 
Avançadas para pesquisa, ensino, treinamento, controle de qualidade ou 
validação de processos;

O presente contrato tem por objeto a preservação das células-tronco extraídas 
do sangue do cordão umbilical, submetidas a temperaturas ultra-baixas 
através de congelamento progressivo necessário à paralisação do 
metabolismo celular, conservando assim as células por longo período. 
Constitui etapas do serviço: o processamento do sangue, a realização dos 
testes e análises, o congelamento e o armazenamento. A coleta do sangue do 
cordão umbilical fará parte do serviço prestado pela CONTRATADA somente 
quando o(s) CONTRATANTE(s) solicitar(em) que a coleta seja realizada por 
um prossional da CONTRATADA.  Também faz parte do contrato o envio das 
células armazenadas para os centros de tratamento a benefício do nascituro.

Parágrafo primeiro – Para os efeitos do presente contrato, ca estabelecido 
que o material biológico a ser armazenado pela CONTRATADA será objeto de 
captação futura, observadas as condições técnicas cientícas próprias, junto 
ao denominado cordão umbilical do nascituro.

IV. cordão umbilical – órgão humano semelhante a um cordão, que liga o feto 
à placenta e lhe assegura a nutrição por meio de vasos sanguíneos durante a 
gestação, o qual contém todas as células sanguíneas, inclusive as células-
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VII. nascituro – ser humano já concebido, cujo nascimento se espera como 
fato futuro;
VIII. neonato – criança recém-nascida, durante o primeiro mês após o 
nascimento; 
IX. quantidade de material coletado / armazenado – refere-se ao número de 
células coletadas e disponíveis para armazenamento, respectivamente. A 
quantidade de células é, em geral, o parâmetro utilizado pelos médicos para 
avaliar a qualidade do material e caberá a eles avaliar a indicação de sua 
utilização;
X. SCUPA – sangue de cordão umbilical e placentário para uso autólogo;
XI. viabilidade celular – estado de viabilidade da célula, sob o prisma do  
percentual de células vivas e aproveitáveis junto à população captada.

         CLÁUSULA SEGUNDA – AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA decorrentes deste contrato:

II. responsabilizar-se pela gestão da remessa do material coletado até suas 
instalações, quando eleita pelo(s) CONTRATANTE(s) e realizada pelos seus 
prepostos;
III.  receber em sua sede o material enviado pelo(s) CONTRATANTE(s), 
quando a captação for de responsabilidade deste(s), nos termos da 
CLÁUSULA OITAVA deste instrumento;

I. a coleta deverá ser efetuada por um prossional capacitado pela 
CONTRATADA, que utilizará o material de coleta e seguirá as informações 
técnicas fornecidas pela CONTRATADA, quando eleita pelo(s) 
CONTRATANTE(s) para tal m;

IV.  após o processamento da unidade e antes da criopreservação, vericar se 
8o SCUPA possui quantidade mínima de 5 x 10  (quinhentos milhões) de células 

6nucleadas totais viáveis, 1,25 x 10  (1 milhão duzentos e cinquenta mil) de 
+células CD34  viáveis e quaisquer outros critérios de aprovação denidos na 

legislação vigente;

IX. executar os testes de controle de qualidade, investigar a presença eventual 
de agentes contaminantes, quanticando o número total das células 
criopreservadas, revelando os resultados através do envio de cópias dos 
laudos ao(s) CONTRATANTE(s); 

XXI. liberar o material e a(s) respectiva(s) cópia(s) do(s) laudo(s) para outra 
unidade de armazenamento, em caso de rescisão do presente contrato por 
parte do(s) CONTRATANTE(s) que importe em transferência do material 
armazenado;

VI.  a CONTRATADA irá colher amostra do sangue da mãe para a realização de 
testes de detecção de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue: HIV 
tipo 1 e 2, Hepatites B e C, HTLV I e II, Sílis, Doença de Chagas, 
Toxoplasmose, Citomegalovírus, Eletroforese de Hemoglobina, além de 
Malária quando aplicável. A critério da CONTRATADA ou mediante alteração 
da legislação da ANVISA outros testes poderão ser realizados nesta amostra; 

XXIII. garantir que a amostra armazenada, em caso de transferência para outro 
depositário por iniciativa da CONTRATADA, seja encaminhada à entidade 
habilitada, assim como comunicar tal ocorrência ao(s) CONTRATANTE(s) com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  O custo desta transferência será de 
responsabilidade da CONTRATADA;

XIX. empregar tecnologia consagrada e difundida nos principais centros de 
criogenia do mundo capaz de assegurar rastreabilidade e conceder 
segurança a todo o processo desde a coleta até o congelamento;

XXIV. disponibilizar a amostra armazenada e laudo, em caso de transferência 
para outro depositário ou para ns de pesquisa por determinação do(s) 
CONTRATANTE(s) em um prazo máximo de 10 (dez) dias após a solicitação 
formal do(s) CONTRATANTE(s). A partir do recebimento da amostra pela 
pessoa indicada pelo(s) CONTRATANTE(s), a CONTRATADA cará eximida 
de qualquer responsabilidade decorrente da manipulação, criopreservação 
ou utilização do material biológico, bem como da nalidade que lhe será 
atribuída. O custo desta transferência será de responsabilidade do(s) 
CONTRATANTE(s);

O presente contrato vigerá a partir da sua assinatura, sendo considerado 
contrato de trato sucessivo nos termos da Lei, e se estenderá pelo prazo 
determinado de 12 (doze) meses, contados da data da coleta do material, 
prorrogáveis automaticamente por novos períodos de 12 (doze) meses, salvo 
na hipótese de manifestação inequívoca e escrita por parte do(s) 
CONTRATANTE(s) ou da CONTRATADA, enviada no prazo não inferior a 30 
(trinta) dias do término contratual, na qual que assinalada a intenção pela não 
renovação do contrato, sendo certo que na hipótese de rescisão motivada 
pela CONTRATADA, a mesma se obrigará a proceder da forma estabelecida 
na CLÁUSULA QUARTA parágrafo terceiro deste contrato.

Parágrafo primeiro – A renovação automática do contrato por novo período de 
12 (doze) meses, implicará na obrigação do(s) CONTRATANTE(s) e da 
CONTRATADA de observarem as condições estabelecidas neste contrato, 

XIV. desprezar o material inapto, respeitados os critérios técnicos para 
descarte de material biológico, após comunicação ao (s) CONTRATANTE (s), 
hipótese em que o contrato cará rescindido de pleno direito, desobrigando 
por completo as partes em todos os seus termos, salvo com relação a 
compromissos nanceiros não honrados;

XII. independentemente da decisão tomada, serão enviados os laudos 
referentes a todas as análises realizadas;
XIII. promover e manter o armazenamento do material apto, segundo as 
normas que regem a atividade e os parâmetros traçados pela ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

XVII. fornecer ao(s) CONTRATANTE(s) os laudos com os resultados dos testes 
mencionados nos itens anteriores no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
após o recebimento da certidão de nascimento do beneciário. Estes laudos 
também poderão, no futuro, serem fornecidos ao médico indicado pelo(s) 
CONTRATANTE(s), responsável pelo uso eventual do material criopreservado;

XX. garantir que a amostra armazenada não seja utilizada para quaisquer 
nalidades de pesquisa ou de ensaios laboratoriais enquanto vigente este 
contrato, estando entendido que os testes de que tratam os itens anteriores 
não se enquadram em nenhuma destas hipóteses;

X. caso o material coletado não atenda aos critérios estabelecidos pela 
legislação vigente para transplante convencional (exemplo: se for identicada 
a presença de microorganismo na unidade), mas possa ser processado e 
armazenado para outros ns, a CONTRATADA informará ao(s) 
CONTRATANTE(s) os resultados, quando deverá ser decidido ou não pelo 
armazenamento do SCUPA. Este protocolo é cumprido pela CONTRATADA 
sempre que encontrado todo e qualquer dado relevante;

XVIII. comunicar ao(s) CONTRATANTE(s) qualquer ocorrência que 
comprometa o material;

XI. no caso citado anteriormente, esta liberação excepcional exige uma 
avaliação que considere a relação risco-benefício do uso deste produto e a 
decisão pelo armazenamento ou descarte do material será realizada em 
conjunto com o Centro de Processamento Celular;

XXII. acatar as decisões do(s) CONTRATANTE(s) quanto à utilização, 
destinação ou descarte do material, manifestadas em conjunto ou 
separadamente por qualquer do(s) CONTRATANTE(s), caso haja mais de 01 
(um) CONTRATANTE, sem se envolver em questões relacionadas a conitos 
de interesses entre CONTRATANTE(s), porém a CONTRATADA tem como 
prioridade a conservação do material;

XXV. enviar as células armazenadas para os centros de tratamento a benefício 
do nascituro, após comunicação formal de qualquer um do(s) 
CONTRATANTE(s).  A CONTRATADA arcará com o custo de tal transferência, 
nos termos do caput da CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA.       

XV. realizar todos os procedimentos por equipe técnica treinada, submeter 
todos os equipamentos a manutenções preventivas e processar as células 
sempre em instalações adequadas, obedecendo aos critérios da legislação 
vigente;

CLÁUSULA TERCEIRA – O PRAZO CONTRATUAL

V. realizar todos os testes exigidos por lei, tais como: testes sorológicos na 
amostra de sangue materno, teste para detecção de hemoglobinas anormais, 
testes microbiológicos no sangue de cordão umbilical e quanticação de 

+células CD34  viáveis ou terceirizá-los e atestar a viabilidade ou não do 
material recebido; 

VII. + será colhida amostra do SCUPA para a quanticação das células CD34  
viáveis, que sugere o número de células-tronco viáveis presentes na bolsa 
após o processamento, teste de viabilidade celular, contagem do número total 
de células nucleadas e de eritroblastos, Eletroforese de Hemoglobina, testes 
para detecção de contaminação bacteriana (aeróbica e anaeróbica) e fúngica. 
A critério da CONTRATADA ou mediante alteração da legislação da ANVISA 
outros testes poderão ser realizados nesta amostra;
VIII.as amostras de células, plasma e DNA da CONTRATANTE-MÃE e do 
SCUPA serão armazenadas para testes futuros;

XVI. apresentar os documentos caso o(s) CONTRATANTE(s) solicite(m) que 
comprovem o cumprimento às exigências citadas no tópico anterior;

tronco originadas do feto;
V.   criopreservação – atividade de armazenar e preservar o material genético 
submetendo-o ao congelamento progressivo até atingir a temperatura que 
paralise suas funções metabólicas;
VI. entidade habilitada – pessoa jurídica devidamente autorizada pelos 
órgãos competentes, portadora de notório e reconhecido saber cientíco 
voltados para a captação, manipulação e criopreservação de material 
biológico, habilitada segundo as normas de biossegurança e das boas 
práticas de laboratório;
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Parágrafo primeiro – Além dos valores identicados no caput, o(s) 
CONTRATANTE(s) pagará(ão) ainda à CONTRATADA o valor correspondente 
à anuidade devida pelo armazenamento do material, cujo valor encontra-se 
identicado no campo “ANUIDADE BASE” do TERMO DE ADESÃO, e tornar-
se-á exigível 15 (quinze) dias após a data do parto, e na renovação automática 
do contrato a cada novo período de 12 (doze) meses a contar da data de 
aniversário do nascituro.

Parágrafo sexto – A inadimplência do(s) CONTRATANTE(s)  não lhe isenta(m) 
da obrigação de pagar os valores devidos, mesmo que rescindindo o 
contrato, salvo se a CONTRATADA lhe(s) isentar do pagamento ou conferir 
algum desconto, sempre em caráter de liberalidade exclusiva da 

CONTRATADA em assim proceder. 

Parágrafo primeiro – A desistência por parte do(s) CONTRATANTE(s) poderá 
ocorrer a qualquer tempo e em qualquer hipótese, observadas as disposições 
do presente contrato.

Parágrafo quinto – A falta de pagamento dos valores originados do presente 
contrato poderá dar ensejo à rescisão automática do mesmo, a critério da 
CONTRATADA, caso o(s) CONTRATANTE(s) venha(m) permanecer em mora 
pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias contados do vencimento da parcela em 
atraso, hipótese em que poderá a CONTRATADA, a seu exclusivo critério, 
eliminar o material armazenado, sem qualquer espécie de reparação ao(s) 
CONTRATANTE(s), sem prejuízo da cobrança dos valores devidos.

Parágrafo terceiro – Na hipótese de impossibilidade da continuidade da 
atividade empresarial da CONTRATADA, seja por razões negociais, seja por 
força de razões alheias à sua vontade, esta cará obrigada e autorizada a 
transferir o material armazenado, assim como todos os dados a ele 
relacionados, para outros bancos de armazenamento legalmente habilitados, 
com a cessão total dos direitos e obrigações aqui pactuados, sem quaisquer 
ônus para o(s) CONTRATANTE(s). Portanto, ca a CONTRATADA obrigada a 
custear a transferência e o armazenamento junto ao banco que vier a receber o 
material, pelo prazo faltante para o encerramento da periodicidade 
contratada, assim como comunicar tal ocorrência ao(s) CONTRATANTE(s) 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

II. no caso de intenção de distratar o presente contrato, devolver o termo de 
distrato assinado por todos os CONTRATANTES na sede da CONTRATADA, 
dentro do prazo de até 30 (trinta) dias que anteceder a revalidação automática 
do contrato, sendo certo que tal prazo será prorrogado automaticamente por 
novos períodos de 30 (trinta) dias, até a devolução do distrato assinado ou a 
retirada do material armazenado para outra entidade habilitada, hipótese em 
que o(s) CONTRATANTE(s) se obrigará(ão) ao pagamento de 1/12 (um doze 
avos) da anuidade vigente pelo mês ou fração correspondente à prorrogação, 
exigível mensalmente. Nesta hipótese de prorrogação, a liberação do material 
ou a concretização do distrato cará condicionada ao pagamento de eventual 
débito. A não devolução do termo de distrato assinado por todos os 
CONTRATANTES na sede da CONTRATADA formalizando a intenção de 
distratar, mesmo que tenha havido pagamento dos débitos, implicará na 
continuidade do contrato com a permanência da cobrança de novas 
anuidades ou fração.

CLÁUSULA QUINTA – O PREÇO, A FORMA DE PAGAMENTO E AFINS

Parágrafo segundo – Fica assegurado ao(s) CONTRATANTE(s) o direito de 
optar por planos de pagamento antecipado com desconto das anuidades, 
conforme valores ofertados pela CONTRATADA no ato da contratação.
Parágrafo terceiro – O pagamento das anuidades correspondentes à 
renovação contratual por novo período de 12 (doze) meses, tornar-se-á 
exigível sempre na data correspondente ao aniversário do nascituro, 
acrescido de ISS. O pagamento deverá ser feito nas dependências da 
empresa ou por outra forma oferecida pela CONTRATADA. Ato contínuo, 
permanecem obrigados o(s) CONTRATANTE(s) a realizar os pagamentos de 
anuidade na forma deste contrato, ainda que a taxa referente à anuidade não 
seja encaminhada pela CONTRATADA ao(s) CONTRATANTE(s) no prazo de 
vencimento.

Parágrafo nono – Em caso de presença de microorganismos no sangue de 
cordão umbilical, diagnosticada após a realização dos exames laboratoriais, a 
CONTRATADA cará obrigada a restituir os valores contratados, mediante 
dedução de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), a título de cobertura dos 
serviços e exames realizados, sendo certo que, em caso de contratação de 
bolsa(s) adicional(is) do mesmo nascituro, os valores especicamente 
referentes à(s) mesma(s) serão devolvidos integralmente, sem qualquer 
retenção, salvo se o(s) CONTRATANTE(s) optar(em) pela continuidade da 
criopreservação mesmo diante de tais circunstâncias, hipótese em que o 
presente contrato será mantido em todos os seus termos.
Parágrafo décimo – Na hipótese de impossibilidade ou inviabilidade técnica 

Em contraprestação pelos serv iços de cr iopreservação,  o(s) 
CONTRATANTE(s) pagará(ão) à CONTRATADA, o valor identicado no campo 
“VALOR DO CONTRATO” do TERMO DE ADESÃO, destinado à cobertura das 
despesas de atendimento, consulta, administração, captação, manipulação, 
análises laboratoriais, estudos de viabilidade, congelamento do sangue de 
cordão umbilical e o transporte desenvolvido na região metropolitana do Rio 
de Janeiro, os quais serão pagos uma única vez, à vista ou parcelado, por 
ocasião da assinatura do TERMO DE ADESÃO.

I. a retirada e a transferência do material armazenado ou 

Parágrafo sétimo – Salvo nas circunstâncias ressalvadas nos parágrafos 
seguintes, em nenhuma outra hipótese ocorrerá devolução dos valores 
referidos nesta cláusula.

V.  inadimplência – observada a regra do parágrafo quinto desta cláusula.

Parágrafo quarto – Em caso de não renovação do contrato por decisão do(s) 
CONTRATANTE(s), seja pela intenção de transferir o material armazenado ou 
intenção de distratar o presente contrato, o(s) CONTRATANTE(s) terão que 
providenciar:

Parágrafo oitavo – Na hipótese de desistência imotivada por parte do(s) 
CONTRATANTE(s), manifestada antes do parto, ou a não comunicação da 
data e horário do parto respeitando a antecedência mínima, a CONTRATADA 
cará obrigada a restituir os valores contratados, mediante dedução do 
percentual de 10% (dez por cento) a título de compensação e cobertura dos 
serviços realizados.

Parágrafo quarto – No que se refere aos custos do transporte desenvolvido 
fora da região metropolitana do Rio de Janeiro, estes serão informados 
previamente ao(s) CONTRATANTE(s) no campo “TAXA de TRANSPORTE” no 
TERMO DE ADESÃO, hipótese em que o(s) CONTRATANTE(s) cará(ão) 
obrigado(s) a restituir à CONTRATADA os referidos valores de forma integral e 
à vista, mesmo na hipótese de rescisão contratual, independentemente de sua 
causa ou motivação, caso a despesa já tenha sido realizada pela 
CONTRATADA.

Parágrafo sexto – Os pagamentos descritos nesta cláusula deverão ser 
efetuados na sede da CONTRATADA ou em outro local ou forma por ela 
indicados, sempre nos prazos e condições pactuadas, sujeitos aos seguintes 
acréscimos e penalidades caso ocorra mora: multa de 2% (dois por cento), 
juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração e correção monetária pela 
variação positiva do IGPM/FGV ou outro índice equivalente que vier a substituí-
lo. Caso o atraso venha a ser superior a 50 (cinquenta) dias, ca assegurado à 
CONTRATADA o direito de levar os títulos em aberto a protesto e ainda tomar 
as demais providências cabíveis.

Parágrafo segundo – A inviabilidade técnica do sangue de cordão umbilical 
para armazenamento, quando diagnosticada, será comunicada e esclarecida 
ao(s) CONTRATANTE(s) pela equipe técnica da CONTRATADA.  A 
CONTRATADA  se  reserva o direito de decidir pelo não processamento e 
armazenamento caso o SCUPA coletado tenha o número de células 

8nucleadas totais iniciais inferior a 1,5 x 10   (cento e cinquenta milhões).

Parágrafo quinto – Pagará(ão) ainda o(s) CONTRATANTE(s), por ocasião da 
solicitação da retirada do sangue de cordão umbilical para ns de 
transferência para outro banco de células-tronco ou para um centro de 
pesquisa, uma taxa referente à preparação do material para transporte, 
equivalente ao valor de 01 (uma) anuidade vigente por ocasião da solicitação, 
nos termos do parágrafo primeiro da CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA. 

quando aplicáveis, pelo novo período determinado. 

Parágrafo terceiro – Este contrato só será considerado rescindido através da 
formalização de um termo de distrato por escrito, assinado por todos os 
CONTRATANTES e entregue à CONTRATADA.  

Parágrafo segundo – A retirada do material coletado da maternidade pela 
CONTRATADA ou a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido ou o pagamento de um sinal do valor do contrato por um do(s) 
CONTRATANTE(s) é considerada a declaração expressa pelo(s) 
CONTRATANTE(s) da concordância com os termos e condições previstos 
neste contrato, mesmo que o Termo de Adesão ainda não tenha sido devolvido 
assinado pelo(s) CONTRATANTE(s).

                   CLÁUSULA QUARTA – A RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
I. desistência do(s) CONTRATANTE(s);
II.  impossibilidade ou inviabilidade técnica do sangue de cordão umbilical 
para armazenamento;
III. transferência do sangue de cordão umbilical para outro banco de células-
tronco, por solicitação do(s) CONTRATANTE(s) ou por decisão da 
CONTRATADA, nas hipóteses denidas no parágrafo terceiro desta cláusula;
IV. retirada do sangue de cordão umbilical para utilização;
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Parágrafo décimo-quinto – Em quaisquer das hipóteses anteriores, caso o(s) 
CONTRATANTE(s) tenha(m) optado pela não continuidade e os valores 
contratados ainda não tenham sido pagos pelo(s) CONTRATANTE(s), 
cará(ão) o(s) mesmo(s) obrigado(s) a pagar à CONTRATADA os valores de 
retenção, estabelecidos nos parágrafos anteriores, nas mesmas condições e 
prazos de pagamento pactuados por ocasião da contratação.

Parágrafo décimo-oitavo – O co-obrigado identicado no TERMO DE 
ADESÃO, caso haja, declara assumir, em solidariedade com o(s) 
CONTRATANTE(s), todas as obrigações nanceiras descritas e identicadas 
nas cláusulas acima.  

I.  criopreservação de bolsa adicional;

do sangue de cordão umbilical para armazenamento, pois não atendem o item 
IV da Cláusula Segunda, a CONTRATADA cará obrigada a restituir ao(s) 
CONTRATANTE(s) os valores contratados mediante dedução de R$ 1.200,00 
(hum mil e duzentos reais) a título de cobertura dos serviços e exames 
realizados, salvo se o(s) CONTRATANTE(s) optar(em) pela continuidade da 
criopreservação mesmo diante de tais circunstâncias, hipótese em que o 
presente contrato será mantido em todos os seus termos. 

Parágrafo décimo-segundo – Em caso de desistência imotivada do(s) 
CONTRATANTE(s) após a coleta, não haverá qualquer espécie de restituição, 
permanecendo o(s) CONTRATANTE(s) obrigado(s) ao pagamento dos 
valores contratados. 
Parágrafo décimo-terceiro – Não haverá restituição parcial ou total dos 
valores pagos a título de anuidade para as hipóteses de interrupção da 
criopreservação no curso do ano contratado, seja por motivo de requisição do 
material para utilização, por motivo de descarte do material ou por motivo de 
transferência para outra entidade credenciada de criopreservação, por 
solicitação do(s) CONTRATANTE(s), salvo no caso de contratação dos 
“PLANOS DE LONGO PRAZO” referidos no TERMO DE ADESÃO ou em 
instrumentos aditivos, hipótese em que serão devolvidos os valores pagos a 
título de anuidade antecipada, proporcionalmente ao número de anos 
completos faltantes para o término do plano.
Parágrafo décimo-quarto – Os valores objeto de devolução serão restituídos 
pela CONTRATADA ao(s) CONTRATANTE(s) em seus valores históricos, sem 
juros ou atualização monetária, com abatimento dos valores retidos, denidos 
nos parágrafos anteriores, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da 
devolução do distrato assinado pelo(s) CONTRATANTE(s).  A CONTRATADA, 
a seu exclusivo critério, poderá considerar a devolução dos valores previstos 
nos parágrafos anteriores como a formalização da rescisão contratual, sem a 
necessidade de noticação expressa.   

Parágrafo décimo-sexto – Em caso de renovação automática do prazo 
contratual, o valor da anuidade contratada será reajustado com base na 
variação positiva do IGPM/FGV, ou de outro índice equivalente que vier a 
substituí-lo, no caso de extinção daquele indicativo dos índices de inação. 
Este valor será exigido do(s) CONTRATANTE(s), nos moldes do sistema de 
cobrança adotado pela CONTRATADA, sujeito sucessivamente e 
proporcionalmente aos prazos e às penalidades contratados.

                   CLÁUSULA SEXTA – CONTRATAÇÕES ESPECIAIS

Para os efeitos deste contrato, serão consideradas CONTRATAÇÕES 
ESPECIAIS as seguintes hipóteses:

Parágrafo décimo-primeiro – Na hipótese de aborto do nascituro, os valores 
contratados serão restituídos integralmente, sem qualquer dedução.

Parágrafo décimo-sétimo – Este contrato foi rmado levando em 
consideração a atual conjuntura econômica, inclusive internacional, sendo 
certo que o equilíbrio nanceiro necessário ao seu cumprimento somente 
pode ser atingido se mantidas as circunstâncias correntes. Desta forma, 
qualquer alteração da conjuntura econômica ou alteração substancial de 
preços praticados por fornecedores da CONTRATADA poderá acarretar a 
inexequibilidade deste contrato nos termos ora ajustados. Nesta hipótese, as 
partes negociarão novas bases para a manutenção do contrato, ou, caso não 
seja alcançada a justa composição, o contrato prosseguirá até o nal do prazo 
determinado e não se prorrogará automaticamente, hipótese em que o 
material será descartado pela CONTRATADA ou transferido para outra 
unidade de criopreservação por solicitação e a custa do(s) CONTRATANTE(s), 
não sendo devida, nesta hipótese, qualquer indenização de parte a parte.

V.  honrar PONTUALMENTE os pagamentos objeto do presente contrato.

II. enviar o material para a sede da CONTRATADA no prazo máximo de 12 
(doze) horas após o parto quando a captação não for feita pelos prepostos da 
CONTRATADA, respeitando as normas técnicas da CONTRATADA.

Parágrafo terceiro - Em caso de gestação gemelar, será necessariamente 
rmado 1 (um) contrato para cada um dos nascituros, independentemente da 
existência de exames clínicos e de imagens que apontem para a gestação de 
gêmeos idênticos, considerando que há relatos cientícos que demonstram 
divergência entre os exames pré-natais e a análise genética após o 
nascimento.  

Parágrafo primeiro - Considera-se criopreservação de “bolsa adicional”, o 
armazenamento de sangue do cordão umbilical do mesmo nascituro, numa 2ª 
(segunda) bolsa de armazenamento de material para criopreservação.

X. fornecer à CONTRATADA, antes do parto, os exames laboratoriais 
realizados na gestação bem como responder às perguntas referentes à 
condição física e clínica da mãe no momento do parto.

III. fornecer em até 90 (noventa) dias após o Registro de Nascimento, uma 
cópia simples da certidão de nascimento do recém-nascido para ns de 
cadastramento junto à CONTRATADA.

XI. quando solicitado pela maternidade, conrmar que a CONTRATADA terá 
acesso às dependências da mesma.

   CLÁUSULA SÉTIMA – AS OBRIGAÇÕES DO(s) CONTRATANTE(s)

IV. responder pelas decisões relacionadas à utilização, destinação ou 
descarte do material.

VII.  contatar o Setor de Coleta da CONTRATADA exclusivamente por ligação 
telefônica, para ns de informar a data e horário do parto programado em 
prazo não inferior a 72 (setenta e duas) horas da realização do mesmo e, no dia 
do parto, ligar com antecedência mínima de 3 (três) horas para partos na 
região metropolitana do Rio de Janeiro e 5 (cinco) horas para partos fora da 
região metropolitana do Rio de Janeiro, para a informação/conrmação do 
local exato que ocorrerá o parto. A CONTRATADA irá organizar o envio do 
enfermeiro para a maternidade e informará o nome deste para a gestante. 
Sendo certo, na hipótese de parto normal ou antecipado, a comunicação 
pelo(s) CONTRATANTE(s) deverá ser feita tão logo a gestante venha tomar 
conhecimento da necessidade de se deslocar para a maternidade.  A 
CONTRATADA não se responsabilizará pela impossibilidade de coletar ao ser 
avisada num prazo inferior ao estipulado nesta cláusula mesmo nos casos de 
parto normal ou antecipado, por não conseguir providenciar um enfermeiro a 
tempo de realizar a coleta.

Em decorrência deste contrato o(s) CONTRATANTE(s) se obriga(m) a:

VI. informar de imediato e por escrito à CONTRATADA toda e qualquer 
alteração das informações passadas no TERMO DE ADESÃO que importe em 
modicação dos dados fornecidos, isentando a CONTRATADA de toda e 
qualquer responsabilidade por decisões unilaterais que vier a tomar em razão 
da impossibilidade de comunicação com o(s) CONTRATANTE(s). O não 
cumprimento deste item implicará na total renúncia por parte do(s) 
CONTRATANTE(s) no tocante à necessidade de ser previamente intimada 
acerca de quaisquer questões referentes ao contrato celebrado, inclusive no 
que se refere à comunicação/noticação de inadimplência contratual. 

Parágrafo segundo - Na hipótese de armazenamento de 2 (duas) ou mais 
bolsas do mesmo nascituro, será devido pelo(s) CONTRATANTE(s), no que se 
refere a cada bolsa adicional, o valor correspondente ao campo “VALOR DE 

CADA BOLSA ADICIONAL” do TERMO DE ADESÃO. A opção pelo 
armazenamento de 2 (duas) bolsas ou mais, cuja contratação será 
manifestada pelo(s) CONTRATANTE(s) junto ao TERMO DE ADESÃO, ca 
condicionada à viabilidade técnica, especialmente quanto à quantidade 
mínima de 8 x 10⁸ (oitocentos milhões) de celúlas nucleadas totais viáveis para 
serem divididas entre as bolsas. Executado o armazenamento da(s) bolsa(s) 
adicional(is), o(s) CONTRATANTE(s) cará(ão) obrigado(s) ao pagamento 
integral e à vista dos valores a ela(s) vinculados no prazo de até 30 (trinta) dias 
após o armazenamento.

IX. permitir que o Setor de Acompanhamento à Gestante da CONTRATADA 
entre em contato com a gestante a m de ser informada a respeito do 
andamento da gestação.

VIII. comunicar formalmente à CONTRATADA a intenção de não dar 
prosseguimento à criopreservação, nas hipóteses de comprometimento do 
sangue, seja pela presença de microorganismos ou pela quantidade de 
células viáveis insucientes, no prazo de até 10 (dez) dias contados do 
recebimento de tal(is) informação(ões), sendo certo que a ausência de tal 
comunicação, será interpretada pela CONTRATADA como desejo do(s) 
CONTRATANTE(s) pela manutenção do contrato.

XII. comunicar, formalmente e por escrito à CONTRATADA, qualquer 

II.  criopreservação de bolsas de gemelares;

Parágrafo quarto – Executada a criopreservação do sangue dos gemelares, 
o(s) CONTRATANTE(s) permanecerá(ão) com a obrigação de pagar para 
cada um dos gêmeos, os valores a que se referem o caput e o parágrafo 
primeiro da CLÁUSULA QUINTA. 

I. zelar pelo cumprimento das normas de captação do material, quando 
realizado por prossionais do(s) CONTRATANTE(s), estranhos à 
CONTRATADA.
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Parágrafo sétimo – A CONTRATADA não poderá ser responsabilizada pela 
decisão da maternidade em não permitir a coleta e/ou entrada do prossional 
que irá realizar a coleta. 

Parágrafo primeiro – O material será coletado por ocasião do parto e ocorrerá 
sem nenhum prejuízo à saúde da mãe e do nascituro, sob a responsabilidade 
exclusiva do prossional eleito para a captação, seja este prossional da 
equipe técnica da CONTRATADA ou indicado pelo(s) CONTRATANTE(s).

Parágrafo oitavo – A CONTRATADA não poderá ser responsabilizada pela 
decisão do enfermeiro ou obstetra em não realizar a coleta por seguir a 
legislação da ANVISA que impede a coleta nas situações de parto com alguma 
anormalidade, sofrimento fetal grave, presença de evidências clínicas, 
durante a gestação ou trabalho de parto, de processo infeccioso ou doença 
que possa interferir na vitalidade placentária, dentre outros.
Parágrafo nono – A CONTRATADA não poderá ser responsabilizada pela 
determinação do enfermeiro ou obstetra em não realizar a coleta caso, durante 
o procedimento do parto, o mesmo avalie que o cordão umbilical não 
fornecerá o volume mínimo suciente para o armazenamento objeto do 
presente contrato, tendo o responsável pelo procedimento de coleta, absoluta 
autonomia para julgar e decidir quanto à viabilidade da realização do 
procedimento. 

A captação e o preparo para transporte do material a ser armazenado, se 
efetuados pela equipe técnica da CONTRATADA, cará sob responsabilidade 
integral da mesma.

Parágrafo segundo – Fica assegurado ao(s) CONTRATANTE(s) o direito de 
indicar prossional habilitado de sua conança para a captação do material a 
ser armazenado, mediante prévia e inequívoca comunicação à 
CONTRATADA, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes 
do parto, informando os dados do prossional, para que sejam dadas 
orientações quanto às normas técnicas pré-estabelecidas pela CONTRATADA 
nas “Instruções para Recebimento, Conservação e Utilização do Kit de Coleta 
para Partos Emergenciais” e a exclusiva utilização do material de coleta 
personalizado a ser retirado na sede da CONTRATADA.

modicação na relação jurídica existente entre os CONTRATANTES, que 
possa afetar a representação legal do nascituro em relação a este contrato, 
encaminhando cópia do documento ocial que determinar tal modicação, 
bem como a indicação de qual dos CONTRATANTES será o responsável legal 
pelo presente contrato junto à CONTRATADA, sob pena de, em assim não 
procedendo, desobrigar a CONTRATADA de qualquer responsabilidade 
oriunda de determinação de qualquer dos CONTRATANTES.

Parágrafo terceiro – Na hipótese do(s) CONTRATANTE(s) residir(em) fora do 
local da sede ou lial da CONTRATADA, o(s) CONTRATANTE(s) deverá(ao) 
eleger um prossional habilitado para realizar a coleta, que poderá ser o 
próprio obstetra ou prossional de sua equipe, hipótese em que a captação 
será executada de acordo com as normas técnicas pré-estabelecidas pela 
CONTRATADA nas “Instruções para Recebimento, Conservação e Utilização 
do Kit de Coleta para Partos Emergenciais” e com exclusiva utilização do 
material de coleta personalizado a ser retirado na sede da CONTRATADA.

Parágrafo quinto – Quando a captação for realizada por prossional eleito 
pelo(s) CONTRATANTE(s), a responsabilidade da CONTRATADA somente 
será observada a partir do recebimento do material em sua sede, 
oportunidade em que promoverá a realização dos testes necessários à 
comprovação da regularidade do transporte e da ecácia da coleta do 
material para o m a que se destina, podendo recusar o material em caso de 
constatação de irregularidade na captação ou no acondicionamento.

       CLÁUSULA OITAVA – A CAPTAÇÃO E REMESSA DO MATERIAL

Parágrafo quarto – Caso a coleta não seja realizada por qualquer motivo, o(s) 
CONTRATANTE(s) se obriga(m) a restituir à CONTRATADA o kit de coleta 
eventualmente recebido, em perfeito estado de uso e conservação no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após o parto, na sede da CONTRATADA.  Caso o kit 
de coleta não seja devolvido dentro deste prazo e em perfeito estado de uso, 
o(s) CONTRATANTE(s) ca(m) obrigado(s) ao pagamento do valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais) à CONTRATADA. 

Parágrafo sexto – A maternidade ou outro estabelecimento de saúde em que 
for coletado o sangue de cordão umbilical e placentário para uso autólogo não 
tem qualquer responsabilidade pela coleta, armazenamento ou envio do 
material.

Parágrafo quinto – A CONTRATADA responderá pelos danos que vier a dar 
causa, obrigando-se a reparar os prejuízos de natureza material e moral 
comprovadamente sofridos pelo(s) CONTRATANTE(s), desde que 
demonstrado inequivocamente e cumulativamente as seguintes hipóteses:

Considerando que o objeto do presente contrato envolve apenas a prestação 
de serviços de CRIOGENIA pela CONTRATADA ao(s) CONTRATANTE(s), não 
serão objeto de responsabilidade da CONTRATADA os resultados cientícos, 
clínicos ou terapêuticos provenientes do uso do material regularmente 
armazenado, cando certo ainda que o contrato não abrange aspectos 
relacionados à ecácia e quantidade do material coletado e armazenado para 
o tratamento de doenças, disfunções ou anomalias, sobretudo em função do 
prazo de armazenamento, na medida em que até o momento não se tem 
conhecimento cientíco acerca da durabilidade e validade das células-tronco 
para o m a que se destinam, embora seja do conhecimento da comunidade 
cientíca internacional que o armazenamento ecaz das células-tronco pode 
ser mantido por longo período. 

II -  que a utilização do SCUPA seja única alternativa para a integridade do 
beneciário;
III  que por ocasião da ut i l ização do SCUPA, a medicina seja -
comprovadamente capaz de obter uma solução cientíca para o problema do 
beneciário a partir do tratamento recomendado.

Parágrafo segundo – O(s) CONTRATANTE(s) está(ao) ciente(s) que a 
amostra será submetida a testes de cultura bacteriana e fúngica, já que 
segundo estatísticas internacionais existe uma remota possibilidade de 
contaminação do sangue, apesar da coleta ser realizada por prossionais 
capacitados para este procedimento e em condições que previnam a 
contaminação (utilização de material estéril em sala de centro obstétrico). A 
CONTRATADA não se responsabilizará pela eventual impossibilidade de 
armazenamento do mater ial  biológico, seja pela presença de 
microorganismos, número insuciente de células viáveis, volume insuciente 
ou da impossibilidade técnica de coleta do material biológico. A 
CONTRATADA não se responsabilizará pela não obtenção do número mínimo 
de células nucleadas totais e células CD34+ viáveis, nos termos da legislação 
em vigor, por fatores alheios à sua atuação, devendo-se este fato a motivos 
diversos, incluindo, mas não se limitando àqueles relacionados às 
características siológicas/anatômicas do cordão umbilical e da placenta de 
cada indivíduo, idade gestacional, possíveis características do parto 
(exemplo: parto humanizado), decisão do obstetra em aguardar para fazer o 
clampeamento do cordão umbilical ou em não autorizar / interromper a coleta, 
dentre outros.

Para todos os efeitos legais, as informações cadastrais referentes ao(s) 
CONTRATANTE(s), ao neonato e ao material coletado, serão tratadas de 
forma sigilosa pela CONTRATADA, garantindo o anonimato dos envolvidos, 

salvo em caso de autorização expressa em sentido contrário.

Parágrafo terceiro – Ficam também excluídas da responsabilidade da 
CONTRATADA, eventuais ocorrências relacionadas a caso fortuito ou força 
maior, assim entendidos os acontecimentos naturais, derivados da força da 
natureza ou ainda os acontecimentos decorrentes de fatores humanos, como 
por exemplo: a ação das autoridades, a revolução, o furto ou roubo, a 
insuciência de tempo entre o aviso à CONTRATADA e a ocorrência do parto, 
etc, que venham a inviabilizar a coleta, o transporte, a preparação e a 
armazenagem do material biológico.

        CLÁUSULA DÉCIMA – A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

Parágrafo quarto – Para efeitos de redução dos riscos das hipóteses previstas 
no parágrafo anterior, esclarece a CONTRATADA que sua sede encontra-se 
instalada em condomínio provido de segurança particular, possuindo a 
unidade autônoma da CONTRATADA controle de acesso por meio eletrônico, 
sendo que ambos, CONTRATADA e CONDOMÍNIO, tiveram seus Sistemas de 
Gestão da Qualidade certicados pela Norma Internacional ISO 9001.   

Parágrafo sexto – Comprovada a culpa da CONTRATADA e o dano sofrido 
pelo(s) CONTRATANTE(s), nos termos do parágrafo anterior, a CONTRATADA 
promoverá a devolução simples ao(s) CONTRATANTE(s) de todos os valores 
contratuais já efetivamente pagos e indenizará com multa de caráter 
compensatório. APENAS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ANTERIOR SERÁ 
DEVIDO UMA MULTA DE CARÁTER COMPENSATÓRIO, SENDO O VALOR 
DESTA LIMITADO AO TETO MÁXIMO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A 
SER DIVIDIDO ENTRE TODOS OS CONTRATANTES.

Parágrafo primeiro – Caso o material venha a ser enviado à CONTRATADA ou 
enviado para outra entidade habilitada, por terceiros que não seus prepostos, 
a mesma não responderá por quaisquer obrigações decorrentes de avarias ou 
inecácia do mesmo, correndo por conta única e exclusiva do(s) 
CONTRATANTE(s) os riscos por quaisquer atrasos na entrega ou avarias nos 
materiais e documentos enviados. 

                         CLÁUSULA NONA – O SIGILO CONTRATUAL

I - que a eventual ação culposa da CONTRATADA tenha sido determinante 
para dano sofrido; 
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Parágrafo décimo – O(s) CONTRATANTE(s) tem(êm) ciência e declara(m) a 
total isenção de responsabilidade e obrigação da CONTRATADA, de seus 
colaboradores, diretores, executivos, prepostos, bem como de terceiros por 
ela contratados quanto a futuros resultados clínicos ou terapêuticos 
decorrentes da utilização do SCUPA armazenado. O(s) CONTRATANTE(s) 
reconhece(m) ainda, que o escopo deste contrato não envolve qualquer 
garantia quanto: à conveniência e/ou quantidade do material coletado e 
armazenado para o tratamento de alguma doença; ao sucesso de tratamento 
de doenças, traumas ou lesões, via utilização da SCUPA do nascituro; as 
vantagens do transplante ou infusão de células oriundas do sangue do cordão 
umbilical e placentário do nascituro sobre outros tipos de tratamento que 
utilizem células oriundas de outros tecidos

Parágrafo primeiro – Fica também assegurado ao(s) CONTRATANTE(s) o 
direito de solicitar a amostra armazenada para ns de transferência para outro 
banco habilitado ou para ns de pesquisa cientíca, cando nestas hipóteses 
sob a responsabilidade e custo do(s) CONTRATANTE(s) a preparação, o 
transporte e a entrega do referido material.

                
            CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fazem parte integrante do presente contrato as seguintes disposições nais:
I. o prontuário hospitalar da mãe e do nascituro poderão ser consultados a 
qualquer momento pela equipe médica da CONTRATADA, para obtenção de 
dados clínicos e histórico médico necessários;

Ao(s) CONTRATANTE(s) ca desde já assegurado o direito de requisitar a 
amostra armazenada para ns de tratamento médico. Tendo em vista a 
natureza do material armazenado, o(s) CONTRATANTE(s) somente 
poderá(ão) requisitar o material em estado de criopreservação para ser 
encaminhado à entidade habilitada para ns comprovadamente de 
tratamento ou prevenção de alguma patologia, requisição esta que deverá vir 
instruída com uma solicitação escrita e assinada por um prossional médico 
habilitado. Na hipótese do tratamento ser no próprio nascituro, a 
CONTRATADA arcará com todas as despesas pela preparação, transporte e 
entrega do material no local previamente indicado pelo(s) CONTRATANTE(s), 
seja no Brasil ou no exterior, o que será feito uma única vez e de acordo com os 
meios de remessa eleitos com exclusividade pela CONTRATADA.    

Parágrafo terceiro – Na hipótese de uso autólogo da amostra armazenada por 
indicação terapêutica e recomendação médica, a CONTRATADA arcará não 
somente com os custos da remessa do SCUPA, conforme estabelecido no 
caput desta cláusula, como também disponibilizará um prossional de saúde 
para o acompanhamento do procedimento de infusão do material, desde que 
realizado no território nacional, por meio de equipe própria ou contratada, 
mediante solicitação pelo(s) CONTRATANTE(s) e autorização do(s) médico(s) 
responsável(is) pelo tratamento do nascituro, entendendo-se como 
procedimento de infusão a transfusão do sangue do cordão umbilical para o 
organismo do nascituro, excluindo-se da responsabilidade da CONTRATADA 
os procedimentos e custos com internação hospitalar no antes, no per e no 
pós transplante autólogo.

Parágrafo oitavo – Na hipótese da coleta deixar de ser realizada por culpa 
comprovada da CONTRATADA, será restituído aos CONTRATANTES todo o 
valor já recebido pela CONTRATADA até a data do parto, cando dispensado 
qualquer pagamento futuro que ainda fosse devido e será rescindido o 
contrato de pleno direito.

Parágrafo quarto – Na hipótese de uso não-autólogo, isto é, receptor diferente 
do nascituro, as despesas relacionadas no caput desta cláusula e no c
parágrafo anterior serão arcadas pelo(s) CONTRATANTE(s). A CONTRATADA 
não se responsabilizará por questões de viabilidade, e compatibilidade entre o 
SCUPA e o receptor diferente do nascituro.  
Parágrafo quinto – Na hipótese de envio do SCUPA para o exterior o(s) 
CONTRATANTE(s) será(ão) responsável(is) por quaisquer licenças e 
autorizações para o envio do material.

(exemplo: bolsa adicional), as despesas da remessa do material do segundo 

envio carão sob exclusiva responsabilidade do(s) CONTRATANTE(s).

Parágrafo nono – Responderá também a CONTRATADA pelos danos que 
vierem a ser causados por seus empregados, na forma da lei e observadas as 
mesmas condições estabelecidas nos parágrafos anteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – A  RETIRADA  DO 
MATERIAL  PELO(s)  CONTRATANTE(s)

Parágrafo segundo – O direito de requisitar ou dispor do material 
armazenado, por convenção da(s) parte(s) CONTRATANTE(s), será exercido 
em conjunto ou separadamente, pelo(s) próprio(s) CONTRATANTE(s), pelo 
próprio nascituro após a sua maioridade, ou na ausência ou impossibilidade 
legal destes, por quem a lei ou eventual decisão judicial determinar. 

Parágrafo sexto – A partir da segunda requisição de material armazenado

Parágrafo sétimo – Na hipótese de perda do sangue armazenado por culpa 
da CONTRATADA fora das hipóteses descritas no parágrafo terceiro desta 
cláusula, e desde que tal perda não venha a causar danos ao(s) 
CONTRATANTE(s), nos termos já denidos no parágrafo quinto desta 
cláusula, a CONTRATADA cará obrigada à devolução simples ao(s) 
CONTRATANTE(s) de todos os valores contratuais já efetivamente pagos.

Parágrafo único – A tolerância a qualquer violação do presente contrato não 
implicará em concordância com qualquer violação outra ou subseqüente, 
nem será interpretada como novação objetiva ou alteração deste instrumento, 
mas mera liberalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – CÓPIA E REGISTRO

IX. a CONTRATADA ca autorizada a coletar, congelar e armazenar a unidade 
de SCUPA, caso sejam atendidos os critérios determinados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária.

IV. o(s) CONTRATANTE(s) poderá(ão) doar à CONTRATADA o material 
armazenado caso não mais haja interesse no armazenamento, cando 
autorizada a utilização do material em projetos de pesquisa ou para realização 
de testes de controle de qualidade, conforme legislação vigente, sendo 
vedada a exploração comercial do material;

VII. a doação do material é livre e voluntária;
VIII. o sangue de cordão umbilical e placentário para uso autólogo – SCUPA 
deverá ser coletado após a secção do cordão umbilical não trazendo, 
portanto, nenhum prejuízo à mãe e ao(à) lho(a);

II. as comunicações e manifestações previstas no presente contrato serão 
sempre feitas por escrito e de forma inequívoca;

O presente contrato está devidamente registrado no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos indicado no TERMO DE ADESÃO e nas vias emitidas 
pela CONTRATADA após o registro, cuja cópia será prontamente entregue 
ao(s) CONTRATANTE(s) por ocasião da celebração do contrato por meio da 
assinatura do TERMO DE ADESÃO, podendo ainda o(s) CONTRATANTE(s) 
obter(em) certidão do registro junto ao aludido cartório.    

V. em caso de doação do material pelo(s) CONTRATANTE(s) à 
CONTRATADA, esta ca autorizada a descartar o aludido material caso não 
sejam atendidos os critérios de viabilidade para o armazenamento ou 
pesquisa;

III. o presente contrato obriga a(s) parte(s) CONTRATANTE(s), seus herdeiros 
ou sucessores às cláusulas descritas. Alcançando o nascituro a maioridade 
civil, esse também passará a gurar como CONTRATANTE do presente 
contrato, ao lado dos atuais CONTRATANTE(s) que se obriga(m) a dar ciência 
dos seus termos ao mesmo;

Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

                         CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – O FORO

VI.  nenhuma remuneração, compensação material ou nanceira, ou privilégio 
pela doação do material será devida ao(s) CONTRATANTE(s) ou à 
CONTRATADA;

Parágrafo primeiro – O TERMO DE ADESÃO poderá ser armazenado 
digitalmente pela CONTRATADA.

XI. arma(m) o(s) CONTRATANTE(s) que todas as informações recebidas 
foram compreendidas, bem como todas as dúvidas foram esclarecidas pela 
CONTRATADA.

X. o(s) CONTRATANTE(s) foi(foram) informado(s) e está(ão) ciente(s) da 
possibilidade de contaminação do SCUPA por microrganismos no momento 
do parto, e que tal fato é independentemente da atuação da CONTRATADA;

Parágrafo segundo – O TERMO DE ADESÃO é parte integrante do presente 
contrato e no momento do aceite pelo(s) CONTRATANTE(s) é realizada a 
entrega da via do(s) CONTRATANTE(s), não sendo possível, sob qualquer 
hipótese, reclamações futuras pelo(s) CONTRATANTE(s) acerca do seu não 
recebimento ou desconhecimento das cláusulas aqui estabelecidas. 
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