Certificado de Conclusão
Identificação de envelope: 211A1D90F85146508A45900709DABAA6

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: IRSSL_Aditivo SaaS_21 09 18_Rev. 4.docx, IRSSL_Proposta_gcd_ch 2179690.pdf
Tipo de Documento: Contrato ou Aditivo de Cliente Direto Senior
Número do Chamado: 2179690
CNPJ: 09.538.688/0001-32
Razão Social: INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES
Origem do Envelope:
Qtde Págs Documento: 9

Assinaturas: 3

Remetente do envelope:

Qtde Págs Certificado: 5

Rubrica: 20

Jurídico Senior

Assinatura guiada: Ativado

Rua São Paulo, 825 - Victor Konder

Selo com ID do Envelope: Ativado

Blumenau, SC 89012-001

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

juridico.senior@senior.com.br
Endereço IP: 189.15.10.235

Rastreamento de registros
Status: Original
10/10/2018 07:57:01
Status: Original
10/10/2018 08:12:55

Eventos de Signatários

Portador: Gabriela Damiani

Local: DocuSign

gabriela.damiani@senior.com.br
Portador: Jurídico Senior

Local: DocuSign

gabriela.damiani@senior.com.br

Assinatura

Data/Hora

Jurídico Senior - Gabriela Damiani

Enviado: 10/10/2018 08:12:55

gabriela.damiani@senior.com.br

Visualizado: 10/10/2018 08:13:16

Senior Sistemas S.A.

Assinado: 10/10/2018 08:13:37

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta
Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
(Nenhuma)
carregada
Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: DS Electronic

Usando endereço IP: 189.15.10.235

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através do DocuSign
Eric Bertolotti

Enviado: 10/10/2018 08:13:40

eric.bertolotti@hsl.org.br

Visualizado: 17/10/2018 16:34:19

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinado: 22/10/2018 16:16:02

Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: DS Electronic

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.178.129.120

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 17/10/2018 16:34:19
ID: 0401ca08-2667-4382-a136-757350b44254
Clebio Campos Garcia

Enviado: 22/10/2018 16:16:05

clebio.garcia@hsl.org.br

Reenviado: 29/10/2018 17:34:32

Diretor Executivo

Visualizado: 22/11/2018 11:39:30

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
(Nenhuma)
Usando endereço IP: 189.51.7.83
Detalhes do provedor de assinatura:

Assinado: 22/11/2018 11:40:41

Tipo de assinatura: DS Electronic
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 22/11/2018 11:39:30
ID: ed8a014e-386c-4061-85e7-302f41a4df7d

Eventos de Signatários

Assinatura

Data/Hora

Gilvanio Ballmann

Enviado: 22/11/2018 11:40:44

Gilvanio.ballmann@senior.com.br

Visualizado: 26/11/2018 18:37:32

Controller

Assinado: 26/11/2018 18:37:50

Senior Sistemas S.A.

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta
carregada
(Nenhuma)
Usando endereço IP: 189.15.10.170
Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: DS Electronic
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através do DocuSign

Eventos de Signatários Presenciais

Assinatura

Data/Hora

Eventos de Editores

Status

Data/Hora

Eventos de Agentes

Status

Data/Hora

Eventos de Destinatários
Intermediários

Status

Data/Hora

Eventos de entrega certificados

Status

Data/Hora

Eventos de cópia

Status

Data/Hora

Eventos do tabelião

Assinatura

Data/Hora

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

22/11/2018 11:40:44

Entrega certificada

Segurança verificada

26/11/2018 18:37:32

Assinatura concluída

Segurança verificada

26/11/2018 18:37:50

Concluído

Segurança verificada

26/11/2018 18:37:50

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 30/08/2018 07:37:48
Partes concordam em: Eric Bertolotti, Clebio Campos Garcia

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS
ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA
Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura
A SENIOR fornecerá a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos
abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através
do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e
minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações
eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor,
confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.
Obtenção de cópias impressas
Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign
durante e imediatamente após a sessão de assinatura.
Revogação de seu consentimento
Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer
momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e
divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua
decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu
consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.
Consequências da revogação de consentimento
Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto
retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te
envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e
divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a
confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que
você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do
formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope
DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber
avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para
receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar
eletronicamente documentos enviados por nós.
Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente
A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos,
forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os
avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser
fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento Para mitigar o risco de
você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer

todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos
forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em
formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos
conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que
descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações
eletronicamente.
Para informar seu novo endereço de e-mail a SENIOR:
Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos
enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail
para o endereço juridico.senior@senior.com.br e informar, no corpo da mensagem: seu endereço
de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras
informações para mudar seu endereço de e-mail.
Adicionalmente, se você possuir uma conta Docusign, deverá notificar a DocuSign, Inc para
providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo
o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.
Para revogar o seu consentimento perante a SENIOR:
Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato
eletrônico, você poderá:
(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o
item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou
(ii) enviar uma mensagem de e-mail para juridico.senior@senior.com.br e informar, no corpo da
mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de
telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu
consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online,
as transações levarão um tempo maior para serem processadas.
Hardware e software necessários**:
(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®
(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas);
Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)
(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir
arquivos em PDF.
(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600
(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que
você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas
operacionais e navegadores não são suportadas.
Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais
eletronicamente:
Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a
outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique
se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar
eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente
divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você
o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos
e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por
favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.
Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:
(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA
RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE
ASSINATURA; e
(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la
para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a SENIOR conforme
descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos,
divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou
disponibilizados para mim por SENIOR durante o curso do meu relacionamento com você.

