






















































































































































































































































































































































CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL E 

OUTRAS AVENÇAS – CONTRATO IRSSL Nº 1828 
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, 

 

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO         

SOCIAL IRSSL – UNIDADE HOSPITAL MENINO JESUS, associação sem fins econômicos ou lucrativos,             

com sede na Rua dos Ingleses, 258, Bairro Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP                    

01329-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.538.688/0003-02, neste ato representada nos termos de seus               

atos constitutivos por seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo assinados, doravante denominada apenas           

como CONTRATANTE, e, de outro lado,  

 

MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua              

Cubatão, número 86, conjunto 1202, bairro Vila Mariana, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,                 

CEP 04.013-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.519.353/0001-70, neste ato representada nos termos de               

seus atos constitutivos por seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo assinados, doravante denominada           

apenas como CONTRATADA.  

 
(CONTRATADA e CONTRATANTE doravante denominadas em conjunto como “Partes” e isoladamente           
como “Parte”). 
 

CONSIDERANDO QUE: 

 

A. A CONTRATADA atua na área de prestação de serviços de análise laboratoriais e afins conforme               

indicados no Anexo I deste Contrato; 

 

B. A CONTRATANTE deseja contratar tais serviços da CONTRATADA, que deseja prestá-los à            

CONTRATANTE; 

 
ASSIM SENDO, as Partes resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Análise               

Laboratorial e Outras Avenças, doravante denominado simplesmente "Contrato", que será regido pelas            

seguintes cláusulas e condições: 

 

O presente Contrato é composto também pelos seguintes Anexos, os quais, uma vez rubricados pelas               

Partes, passam a fazer parte integrante e indissociável do Contrato: 

Anexo I. Relação de Documentos de Habilitação da CONTRATADA;  

Anexo II. Proposta Técnica e Comercial, elaborada pela CONTRATADA e aceita pela          

CONTRATANTE, contendo orçamento e descrição dos serviços a serem prestados; 

Anexo III. Instruções de Preparo e Coleta. 
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1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Contrato a prestação dos serviços, pela CONTRATADA à CONTRATANTE,            

de análise laboratorial dos respectivos testes clínicos a serem disponibilizados pela CONTRATADA à             

CONTRATANTE para diagnóstico da COVID-19 (“Testes COVID-19”) (“Serviços”), conforme estabelecido          

no Anexo II e nos demais termos deste Contrato. 

1.2. Para fins de esclarecimento, pelo presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a (i) disponibilizar              

à CONTRATANTE, conforme detalhado na Cláusula 2.11, os kits que contém os insumos para testes               

COVID-19 e seus respectivos manuais em forma digital ou impressa com as instruções de preparo e coleta,                 

os quais integram o Anexo III deste Contrato, e (ii) realizar a análise laboratorial de referidos Testes                 

COVID-19 por meio de profissionais qualificados para realização de tal análise, de acordo com o POP                 

(Procedimento Operacional Padrão) descrito nos Anexos II e III. A CONTRATANTE será a única e exclusiva                

responsável pelo preparo e coleta dos Testes COVID-19 em relação aos seus profissionais, especialmente              

nos termos do Anexo III. 

1.3. Os Serviços serão prestados pela CONTRATADA em conformidade com os dados e informações             

fornecidos pela CONTRATANTE, com os procedimentos descritos neste Contrato e nos Anexos, com as              

normas legais em vigor, observando-se, ademais, as melhores técnicas disponíveis, cabendo à            

CONTRATADA destacar pessoal em número, renome e qualificação necessários à execução satisfatória do             

objeto do Contrato. 

1.4. A CONTRATADA declara, expressamente, ser legalmente habilitada para a prestação dos Serviços             

objeto deste Contrato, e que possui infraestrutura, materiais e mão-de-obra qualificada e experiência             

suficientes e adequadas para a realização das atividades pelas quais ora se obriga, estando apta à                

prestação dos Serviços, sob a forma e condições ora estabelecidas.  

1.5. O presente Contrato não estabelece qualquer relação de exclusividade entre as Partes, não sendo               

obrigação da CONTRATANTE contratar quaisquer serviços exclusivamente da CONTRATADA, inclusive          

àqueles relacionados aos Serviços objeto deste Contrato, podendo a CONTRATANTE, a seu critério,             

estabelecer quaisquer relações com terceiros, a qualquer tempo. Reconhece expressamente a           

CONTRATADA que, caso venha eventualmente a prestar serviços e/ou fornecer materiais unicamente para             

a CONTRATANTE, não poderá este fato ser interpretado como obrigação, ou mesmo existência de              

modalidade contratual firmada em bases exclusivas. 

 

 

2. DO PREÇO E PAGAMENTO  

2.1. Pelos Serviços estabelecidos no presente Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os            

valores descritos no Anexo II, os quais estão definidos de forma individualizada à R$ 95,00. O pagamento                 

será efetuado, tomando-se como base os Preços Unitários e a quantidade de serviços contratados, e para                
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isso, será emitida uma Nota Fiscal, a ser paga através de boleto bancário no valor total de R$ 47.500,00                   

(quarenta e sete mil e quinhentos reais), considerando a aquisição de 500 (quinhentos) testes. 

2.2. O pagamento do Preço será efetuado pela CONTRATANTE após a emissão da respectiva nota              

fiscal/fatura (“Nota Fiscal/Fatura”) e através do pagamento de um boleto com prazo de 15 (quinze) dias                

emitidos pela CONTRATADA, a contar da data de emissão da nota fiscal/fatura. A Nota Fiscal/Fatura               

deverá ser emitida pela CONTRATADA constando de forma discriminada os Preços Unitários e o Preço a                

ser pago. 

2.3. O não pagamento das importâncias devidas à CONTRATADA pela CONTRATANTE segundo os            

prazos previstos neste Contrato, sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento da importância em atraso             

acrescida de multa de 1% (um por cento) e, ainda, juros de mora à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,                      

incidentes a partir da data de vencimento até a data do efetivo pagamento, calculados pro rata die. 

2.4. A CONTRATADA, quando habilitada a emitir Nota Fiscal eletrônica para cobrança da            

CONTRATANTE, fica desde já obrigada a enviar à esta, arquivo em formato “PDF” original, para o e-mail                 

gisele.soler@hmj.irssl.email e jaqueline.goncalves@hmj.irssl.email. 

2.5. Fica desde já ajustado entre as Partes que o(s) pagamento(s), da(s) respectivas Nota(s)             

Fiscal(is)/Fatura(s) emitida(s) pela CONTRATADA, ocorrerá(ão) na data do seu vencimento, de acordo com             

o prazo para pagamento previsto na Cláusula 2.2 deste Contrato, ou no primeiro dia útil subsequente, em                 

caso de feriado nacional ou municipal na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo). 

2.6. As despesas da CONTRATADA incorridas com viagens, estadia, alimentação e outras listadas no             

Anexo II, serão de responsabilidade da CONTRATANTE, que efetuará, após conferência e aprovação, o              

reembolso destas, no prazo de pagamento descrito na Cláusula 2.2 acima. A CONTRATADA, por sua vez,                

compromete-se a apresentar à CONTRATANTE nota de débito acompanhada de todos os comprovantes             

dos referidos gastos (“Reembolso de Despesas”).  

2.7. A CONTRATADA declara que o Preço e o Reembolso de Despesas representa a compensação              

integral pela prestação dos Serviços, cobrindo todos os seus custos diretos e indiretos incluindo, mas sem                

limitação mão-de-obra, lucros, administração, encargos sociais e fiscais (i.e. impostos, taxas e            

emolumentos, quer sejam federais, estaduais ou municipais, bem como todos os encargos trabalhistas e              

previdenciários relacionados ao objeto ora contratado).  

2.8. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais etc.) que sejam            

devidos em decorrência do presente Contrato ou em sua execução são de responsabilidade do contribuinte,               

conforme definido na norma tributária. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará e recolherá             

nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar à CONTRATADA, os tributos a que esteja obrigada pela                 

legislação vigente a reter, sendo certo que o Preço não sofrerá qualquer reajuste ou acréscimo para                

compensar o montante retido. 

2.9. Uma vez devidamente compensado(s) o(s) valor(es) da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) e nota(s) de            

débito e, portanto, o Preço e Reembolso de Despesas, a CONTRATADA outorgará imediatamente à              

CONTRATANTE plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais vir a exigir ou reclamar a                

qualquer tempo, em juízo ou fora dele.  
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2.10. A CONTRATADA é e será a única responsável pelo pagamento/remuneração/honorários de           

quaisquer de seus profissionais, bem como eventuais subcontratados que prestarão os Serviços, nada             

sendo devido pela CONTRATANTE neste sentido. 

2.11. Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, as Partes acordam que a CONTRATANTE             

contratará e a CONTRATADA realizará um número mínimo de análises laboratoriais de Testes COVID-19,              

conforme indicado seguir. 

2.11.1. A CONTRATANTE concorda em contratar o número de 500 (quinhentos) exames de            

análises laboratoriais de Testes COVID-19 que devem ser utilizados nos 3 (três) meses             

subsequentes à contratação, durante a vigência deste Contrato, conforme disposto no Anexo II ao              

presente Contrato.  

2.11.2. O não cumprimento da Quota Mínima Total de 500 (quinhentos) testes por parte da               

CONTRATANTE obriga a CONTRATANTE a realizar o pagamento, à CONTRATADA, da diferença            

entre a quantidade da Quota Mínima e a quantidade de análise laboratoriais solicitadas pela              

CONTRATANTE no período mencionado na Cláusula 2.11.1 acima, por meio da emissão da             

respectiva Nota Fiscal/Fatura ou outro meio, a qual fica desde já autorizada pela CONTRATANTE.              

Caso não seja utilizada a totalidade de testes contratados no período acima mencionado, os kits               

permanecerão de propriedade da CONTRATANTE, que poderá utilizá-los como bem entender, não            

cabendo mais à CONTRATADA a prestação de serviços de análise e emissão de resultados,              

portanto. 

2.11.3. A CONTRATADA está obrigada a realizar apenas a quantidade de 500 (quinhentos) análises              

laboratoriais de Testes COVID-19, no período de citado na cláusula 3.1, qual seja, 6 (seis) meses. 

2.11.4. Cumprirá à CONTRATANTE enviar à CONTRATADA, com no mínimo de 24h de            

antecedência, sua respectiva programação de indivíduos autorizados a teste, bem como respectivos            

dados solicitados pela CONTRATADA em planilha padronizada destinada a este fim, fornecida por             

ela à CONTRATANTE, também em tempo hábil. 

2.11.5. A CONTRATANTE compromete-se, ainda, a enviar à CONTRATADA, periodicamente e           

juntamente com a Programação, por escrito, o respectivo pedido contendo a quantidade de análises              

laboratoriais de Testes COVID-19 que deverão ser realizadas, que serão vinculadas à            

CONTRATANTE e estarão sujeitas à sua efetiva aceitação pela CONTRATADA, que poderá recusar,             

parcial ou totalmente, apenas em caso de amostras encaminhadas fora dos padrões estabelecidos             

previamente. A CONTRATADA não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos, a qualquer             

título, sofridos pela CONTRATANTE em razão de eventual recusa, parcial ou total, por parte da               

CONTRATADA. 

 

 

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

3.1. O presente Contrato vigerá por prazo determinado de 3 (três) meses a contar da data de assinatura                 

do presente instrumento, podendo ser renovado mediante a assinatura de Termo Aditivo, sem o que será                
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imediatamente rescindido, independentemente de notificação ou outra formalidade ao final do termo acima             

referido, não sendo admitida a renovação automática da vigência.  

 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Além das demais obrigações previstas neste Contrato, nos documentos que o integram e na              

legislação a ele aplicável, são obrigações da CONTRATADA, sob pena de configuração de descumprimento              

contratual, as seguintes: 

a) prestar os Serviços nos termos previstos neste Contrato, dentro das melhores técnicas,            

mantendo, durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação exigidas para a sua               

prestação, conforme disposto no Anexo I, utilizando quando aplicável, máquinas e/ou equipamentos            

condizentes com a necessidade, isentos de vícios, defeitos, incorreções ou imperfeições. 

b) prestar os Serviços com profissionais qualificados e capazes, para garantir um processo            

eficiente e resultados eficazes e com a melhor qualidade possível, assumindo integralmente a             

responsabilidade pelos atos e/ou omissões praticadas por seus profissionais. 

c) responsabilizar-se diretamente pela permanente supervisão, controle, direção técnica e         

fiscalização de seus profissionais utilizados na execução deste Contrato, não cabendo à            

CONTRATANTE qualquer encargo administrativo, de horário, ou disciplinar. 

d) Atender as solicitações da CONTRATANTE por escrito e, periodicamente, ou sempre que            

solicitado pela CONTRATANTE, prestar informações sobre o andamento dos Serviços, observados os            

prazos expressamente previstos neste Contrato ou na lei. 

e) garantir a qualidade dos Serviços por ela executados, uma vez que a CONTRATANTE tenha              

cumprido todos os critérios técnicos e operacionais requeridos para preparo e coleta dos Testes              

COVID-19, especialmente conforme o Anexo III, bem como fornecido todos os dados e informações              

necessários para tanto em tempo hábil conforme termos deste contrato. Em caso de perda de amostras                

dos Testes COVID-19 após chegada confirmada pela CONTRATADA, a CONTRATADA arcará com            

todos os custos decorrentes, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, mediante notificação            

encaminhada pela CONTRATANTE neste sentido.  

f) notificar à CONTRATANTE, por escrito, caso encontre ou verifique qualquer discrepância, erro,            

ou omissão em quaisquer documentos, dados ou informações referentes/relacionados aos Serviços.  

g) prestar os Serviços em estrita observância a toda legislação, incluindo, mas não se limitando, às               

normas regulamentadoras e normas técnicas oficiais vigentes no país aplicáveis aos Serviços objeto do              

presente Contrato, cumprindo todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes           

relativas aos Serviços e obtendo todas as aprovações, autorizações e licenças necessárias à execução              

dos Serviços, inclusive ambientais, quando aplicável. 
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h) cumprir, sempre que destacar seus profissionais para a execução dos Serviços listados no             

Anexo II, toda a legislação trabalhista, inclusive os acordos e convenções coletivas, ainda que              

supervenientemente à celebração deste Contrato. 

i) nomear um coordenador/preposto encarregado de supervisionar, ordenar e orientar os Serviços,           

bem como fiscalizar sua correta prestação que será, também, o ponto de contato da CONTRATADA               

junto à CONTRATANTE para qualquer questão referente ao presente Contrato. 

j) enviar a totalidade dos kits de coleta neste contratados para o endereço da CONTRATANTE,              

responsabilizando-se pelos mesmos até sua entrega, bem como pelos seus custos, não havendo             

qualquer responsabilidade ou custo à CONTRATANTE nesse sentido. 

entregar os laudos com resultados dos exames em até 2 (dois) dias corridos, contados a partir do                 

recebimento das amostras.  

 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Além das demais obrigações previstas neste Contrato, nos documentos que o integram e na              

legislação a ele aplicável, são obrigações da CONTRATANTE, sob pena de configuração de             

descumprimento contratual, as seguintes: 

a) efetuar o pagamento do Preço, nos termos deste Contrato. 

b) realizar o preparo e a coleta dos Testes COVID-19 em relação aos seus profissionais e o envio                 

destes à CONTRATADA, conforme os respectivos manuais e nos termos do Anexo III, por meio de                

profissionais capacitados e habilitados, com as devidas qualificações necessárias e exigidas pela            

legislação aplicável, não cabendo à CONTRATADA qualquer responsabilidade neste sentido e ficando a             

CONTRATADA isenta, desde já, de qualquer responsabilidade. 

c) disponibilizar para a CONTRATADA todos os documentos, dados e informações para que as             

amostras fornecidas à CONTRATADA sejam de qualidade e elegíveis para os Testes COVID-19,             

podendo assim a CONTRATADA realizar a prestação dos Serviços nos termos deste Contrato. A              

CONTRATADA não se responsabiliza, em qualquer hipótese, (i) pelo preparo, coleta e envio dos Testes               

COVID-19 pela CONTRATANTE em desconformidade com os termos deste Contrato, especialmente o            

Anexo III, (ii) o não fornecimento, pela CONTRATANTE, dos documentos, dados e informações             

necessários para a prestação dos Serviços, bem como (iii) pelo uso que a CONTRATANTE fará dos                

resultados das análises laboratoriais dos Testes COVID-19. 

d) ser responsável pelo transporte e entrega das amostras colhidas dos Testes COVID-19 no             

endereço a ser informado pela CONTRATADA, inclusive custos e despesas, obedecendo as exigências             

contratuais e legais aplicáveis. O transporte deve estar de acordo com as normas da Anvisa e demais                 

legislações vigentes que regem o transporte de amostras biológicas, não sendo de responsabilidade da              

CONTRATADA a realização dos Serviços em amostras fora dos padrões de qualidade estabelecidos no              

escopo deste Contrato. 
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e) operacionalizar o preparo e a coleta das amostras da maneira que lhe for mais conveniente,               

observadas as exigências contratuais e legais aplicáveis, de modo a ser compatível com a operação da                

CONTRATADA, possibilitando assim o fornecimento de amostras de qualidade e elegíveis para            

testagem. A CONTRATADA não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, por preparo ou coletas             

inadequadas das amostras ou que não tenham sido realizadas de acordo com as exigências contratuais               

e legais aplicáveis. 

f) ser responsável pelo cadastro das amostras caso o indivíduo a ser testado não possua ou não                

possa, por qualquer motivo, realizar o cadastro de sua amostra e confirmar seu consentimento para a                

realização do Teste COVID-19. A CONTRATANTE também reconhece que o indivíduo terá lido e              

aceitado o termo de consentimento para a realização do Teste COVID-19 e, portanto, a CONTRATANTE               

arcará com qualquer ônus jurídico ou legal envolvido no indevido uso ou descumprimento deste item. 

g) ser responsável, caso o indivíduo testado não possua e-mail pessoal para receber os resultados              

do Teste COVID-19, pela entrega individual dos resultados aos respectivos indivíduos testados, através             

de médico designado, devidamente qualificado, obedecendo as melhores práticas regidas pela           

legislação vigente, cabendo, portanto, à mesma qualquer ônus jurídico ou legal decorrente do não              

cumprimento deste item. 

 

 

6. DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA 

6.1. Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força do presente Contrato, qualquer             

relação ou vínculo de natureza empregatícia, responsabilidade trabalhista entre a CONTRATANTE, ou            

relação de subordinação entre os profissionais da CONTRATADA com a CONTRATANTE, declarando a             

CONTRATADA que não há vínculo empregatício ou de subordinação entre os profissionais da             

CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

6.1.1. No caso de demanda que tenha origem no presente Contrato (“Demanda”), decorrente de             

reclamações trabalhistas movidas por profissionais da CONTRATADA, e na qual a CONTRATANTE            

venha a compor o polo passivo, a CONTRATADA compromete-se a tomar todas as medidas cabíveis               

para excluir a CONTRATANTE do polo passivo da respectiva Demanda. Eventuais despesas            

decorrentes destas Demandas serão reembolsadas pela CONTRATADA à CONTRATANTE, tais          

como, mas não exclusivamente, condenações, honorários advocatícios, fotocópias, despesas com          

autenticação, custas, emolumentos, depósitos judiciais, depósitos recursais e honorários periciais. 

6.1.2. A CONTRATANTE deverá apresentar todos os comprovantes de pagamentos, recibos e/ou           

notas fiscais para que as despesas mencionadas anteriormente sejam reembolsadas pela           

CONTRATADA. 

6.1.3. Eventuais valores remanescentes, após realizadas as devidas comprovações de quitação          

total ou exclusão da CONTRATANTE do polo passivo da ação, serão devolvidos no montante original               

à CONTRATADA. 
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7. DAS RESPONSABILIDADES, GARANTIAS E DECLARAÇÕES DAS PARTES  

7.1. Na celebração deste Contrato, cada Parte declara que possui experiência, plena capacidade e             

legitimidade para celebrar o presente Contrato, realizar todas as atividades aqui previstas e cumprir todas               

as obrigações ora assumidas de boa-fé e com lealdade, tendo tomado todas as medidas legais,               

administrativas e regulatórias para tanto, garantindo, ainda, que o cumprimento das obrigações de cada              

uma delas (i) não viola qualquer disposição contida em seus documentos societários; (ii) não viola qualquer                

lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais possa estar vinculada; (iii) não viola               

quaisquer outros acordos com outras pessoas ou entidades, incluindo direitos de exclusividade, bem como              

não viola direito de propriedade intelectual de titularidade terceiros; e (iv) não exige qualquer consentimento,               

ação ou autorização de qualquer natureza de terceiros. 

7.2. Cada Parte declara e garante que não se encontra compreendida em nenhuma causa que possa               

dar lugar a um conflito de interesses. 

7.3. Cada Parte declara que é economicamente independente e que não realizou investimentos            

consideráveis e específicos para o cumprimento das cláusulas e obrigações contidas neste Contrato. 

7.4. Cada Parte declara que detém, dentro de suas respectivas esferas de influência, todos os registros               

e licenças junto aos órgãos públicos e autoridades pertinentes, encontrando-se em situação de perfeita              

regularidade fiscal, ambiental, profissional e societária. 

7.5. Cada Parte compromete-se a: (i) cumprir todas as leis, regulamentos e códigos de conduta relativos               

à confidencialidade de informações; (ii) respeitar todas as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo             

aquelas relacionadas ao desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, assim como leis que            

proíbem o trabalho infantil, forçado e escravo, observadas as disposições da Consolidação das Leis do               

Trabalho; (iii) respeitar os direitos humanos dentro de sua esfera de influência; e (iv) proteger e preservar o                  

meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, executando seus              

respectivos objetos sociais em observância à legislação vigente no que tange à Política Nacional do Meio                

Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área                

ambiental e correlatas, inclusive com o adequado destino e tratamento de eventuais resíduos ambientais              

decorrentes do desenvolvimento de suas respectivas atividades, quando aplicável. 

7.6. Sem prejuízo das demais disposições contidas na presente cláusula, cada Parte declara e garante:              

(i) conhecer, para todos os fins e efeitos de Direito, todas as normas e condições de segurança aplicáveis                  

ao objeto deste Contrato; (ii) cumprir com todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, produzidas por                

qualquer autoridade governamental que tenha jurisdição sobre este Contrato, ainda que           

supervenientemente à celebração do presente Contrato; e (iii) proceder a todas e quaisquer etapas e atos                

adicionais necessários por lei e/ou requeridos pela CONTRATANTE para garantir a legalidade e             

regularidade da presente contratação. 

 

 

8. DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 
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8.1. As Partes acordam que as disposições deste Contrato e todas as negociações relacionadas a ele               

são estritamente confidenciais. Obrigam-se as Partes por si e por seus profissionais, incluindo             

administradores, funcionários, representantes, prepostos ou eventuais subcontratados e/ou prestadores de          

serviço, a manter e fazer com que todos os envolvidos na execução do objeto deste Contrato mantenham o                  

mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer informações trocadas entre as Partes, no âmbito deste               

Contrato, informações estas que poderão incluir dados, materiais, pormenores, informações, documentos,           

especificações técnicas e comerciais, planilhas de custo e processos entregues por uma Parte à outra Parte                

transmitidas por qualquer meio, inclusive oral, escrito, reuniões, mecânico, eletrônico, magnético ou            

informatizado (“Informações Confidenciais”). 

8.2. Nenhuma das Partes fará qualquer comunicado ou divulgação relativamente aos termos deste            

Contrato para terceiros sem o consentimento expresso e por escrito da outra parte, exceto se: 

a) em relação àquelas informações que sejam de domínio público quando da assinatura do Contrato; 

b) informações que eram conhecidas antes da assinatura deste Contrato, desde que a(s) Parte(s)              

possua(m) efetivo conhecimento de que tais informações não se encontram sujeitas a qualquer             

obrigação legal ou contratual de confidencialidade; 

c) informações que, embora confidenciais na data de assinatura do Contrato, venham a ser de               

conhecimento público durante a sua vigência, sem culpa ou dolo de quaisquer das Partes ou de                

terceiro que tenha se obrigado a manter tais Informações Confidenciais; ou 

d) informações sob as quais recaia obrigação legal, regulatória e/ou judicial de divulgação, hipótese              

em que as Informações Confidenciais devem ser fornecidas exclusivamente para aquelas pessoas            

que, em virtude de tal obrigação devam recebê-las, hipótese em que as Informações Confidenciais              

devem ser fornecidas exclusivamente para aquelas pessoas que, em virtude de tal obrigação legal,              

regulamentar ou decisão judicial, devam recebê-las. 

8.3. O dever de confidencialidade ora assumido perdurará durante todo o período de vigência do              

Contrato e sobreviverá por mais 05 (cinco) anos a contar de seu término, qualquer que seja a causa.  

8.4. A Parte que tiver recebido qualquer ordem de autoridade judicial ou administrativa determinando a              

revelação de Informação Confidencial deverá notificar a Parte contrária em tempo hábil para que essa               

possa tomar as medidas cabíveis para obstar tal ordem. Não obstante, a Parte que tiver recebido a                 

notificação estará livre para satisfazer a ordem judicial, se limitando a manifestar-se somente em relação à                

parte da Informação Confidencial a que a ordem judicial disser respeito, caso findo o prazo para                

cumprimento da ordem judicial, a Parte que terá informação revelada não tiver obtido sucesso na tentativa                

de obstar tal ordem. 

8.5. As Partes reconhecem que os Serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE           

implicarão operações de tratamento de “dados pessoais” e de “dados pessoais sensíveis” de profissionais              

e/ou pacientes da CONTRATANTE (“Dados Pessoais”), o que deverá ser realizado de acordo com a               

legislação brasileira vigente aplicável. Para fins deste Contrato, os Dados Pessoais serão considerados             

Informações Confidenciais. 
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8.6. O tratamento de Dados Pessoais a ser realizado pela CONTRATADA está limitado às finalidades              

previstas nos Serviços cobertos por este Contrato. É vedado, salvo o disposto neste Contrato, o tratamento                

de Dados Pessoais sem autorização da CONTRATANTE e de seus profissionais e/ou pacientes para              

finalidades diferentes das expressamente determinadas neste Contrato.  

8.7. A CONTRATADA não será responsabilizada, sob forma alguma, por eventuais omissões ou erros             

cometidos pela CONTRATANTE na coleta ou compartilhamento com a CONTRATADA dos Dados            

Pessoais, principalmente se referidos Dados Pessoais forem coletados em desacordo com a legislação             

vigente, bem como por perdas consequenciais ou decorrentes do uso, direto ou indireto, por parte da                

CONTRATANTE dos Dados Pessoais. 

8.8. A CONTRATADA se compromete a adotar mecanismos e procedimentos de segurança da            

informação, com relação a seus próprios sistemas, compatíveis com as melhores práticas de mercado. A               

CONTRATADA não será responsabilizada, de forma alguma, por falhas nos sistemas de informação ou por               

incidentes de segurança cibernética que ocorram nos sistemas e no ambiente de tecnologia da informação               

da CONTRATANTE, e que porventura possam afetar os Dados Pessoais. 

8.9. A CONTRATADA não poderá ser punida caso tais informações sejam exigidas por requisição de              

autoridades competentes ou por determinação judicial, hipótese em que deverá notificar previamente a             

CONTRATANTE acerca da existência e do conteúdo da ordem/requisição correspondente, em tempo            

razoável para que a CONTRATANTE possa, caso deseje, apresentar suas medidas ou contrarrazões             

perante o juízo ou autoridade competente, sendo certo que a CONTRATADA se compromete a cumprir a                

ordem legal estritamente nos limites do que lhe for requisitado. 

8.10 A CONTRATANTE declara e garante que a coleta e uso dos Dados Pessoais a serem tratados pela                 

CONTRATADA estarão em total conformidade com a legislação aplicável. 

 

 

 

9. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO ANTECIPADA E FORÇA MAIOR 

9.1. O presente Contrato poderá ser resilido, de forma unilateral e independentemente de justo motivo,              

mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus para as                 

partes contratantes ou poderá ser rescindido, imediatamente e de pleno direito, mediante envio de simples               

notificação, na ocorrência das seguintes hipóteses: 

a) por qualquer das Partes, em caso de liquidação judicial, falência, recuperação judicial ou             

notória insolvência da Parte contrária; 

b) por qualquer das Partes, em razão do descumprimento de qualquer das obrigações            

estabelecidas neste Contrato pela outra Parte, não sanado no prazo de 30 (trinta) dias corridos               

contados do recebimento, pela Parte inadimplente, de notificação por escrito relatando tal            

descumprimento, ou, quando não for possível a reparação, imediatamente; 

c) pela CONTRATANTE no caso de ajuizamento de qualquer reclamação trabalhista ou           

indenizatória de profissional da CONTRATADA em face da CONTRATANTE, caso a CONTRATADA            
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deixe de requerer a exclusão da CONTRATANTE do polo passivo na referida reclamação trabalhista              

e/ou deixe de empregar seus melhores esforços para a completa isenção da CONTRATANTE de              

qualquer responsabilidade; 

d) por qualquer das Partes, por cometimento de atos pela outra Parte que afetem ou possam               

afetar negativamente a reputação de tal Parte; 

e) pela CONTRATANTE, no caso de encerramento definitivo de suas atividades; 

f) havendo rescisão e/ou término do prazo de vigência do contrato de gestão firmado              

entre a Secretaria Municipal de Saúde e a CONTRATANTE para gestão do Hospital Menino Jesus               

sem qualquer ônus às partes contratantes; 

g) por quaisquer das Partes, no de caso de greves e qualquer evento de caso fortuito e força                 

maior nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro que impeça a continuidade do objeto                

contratado ou suspenda a execução do seu objeto em período superior a 30 (trinta) dias (“Evento de                 

Força Maior”). 

9.2. A rescisão do Contrato em decorrência de qualquer das hipóteses das alíneas “a”, “e”, “f” e “g”, da                  

Cláusula anterior, não implicará em multa ou indenização às Partes. 

9.3. Sem prejuízo das penalidades contratualmente previstas neste Contrato, na ocorrência de rescisão            

contratual pelas hipóteses previstas nas alíneas “b” a “d” da Cláusula 9.1, a Parte inadimplente estará                

obrigada a ressarcir a outra Parte das perdas e danos a que der causa. 

9.4. Observado o quanto disposto na Cláusula 9.1, alínea “g”, mediante a ocorrência de um Evento de                

Força Maior, a Parte afetada deverá notificar imediatamente a outra Parte por escrito com o máximo de                 

detalhamento possível e deverá informar prontamente a outra Parte de quaisquer previsões de             

repercussões futuras.  

9.5. Em todas as hipóteses de término ou rescisão do Contrato previstos nesta Cláusula, todas as               

obrigações das Partes após a efetiva rescisão com o cumprimento de todas as obrigações decorrentes de                

tal fato pela(s) Parte(s) correspondente(s) serão consideradas rescindidas, ressalvado que as obrigações de             

confidencialidade e indenização sobreviverão à rescisão ou término do Contrato pelo prazo estabelecido             

entre as Partes e que a obrigação relativa à Quota Mínima conforme a Cláusula 2.11 será aplicável para o                   

período em questão. 

 

 

10. DA INTEGRIDADE NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS  

10.1 As Partes declaram possuir seus próprios códigos de ética e de conduta e políticas anticorrupção e                

se comprometem a observar e garantir que seus respectivos colaboradores respeitem tais documentos.  

10.2. As Partes, por si e por seus profissionais, se obrigam a conduzir seus negócios de forma íntegra e                  

em conformidade com a legislação aplicável, em especial, quanto à legislação anticorrupção aplicável,             

incluindo mas não se limitando à Lei 12.846/2013, à Lei nº 9.613/98, ao Foreign Corrupt Practices Act –                  

FCPA e ao UK Bribery Act – UKBA. Nesse sentido, sob pena de violar as obrigações assumidas neste                  

Contrato, as Partes se comprometem a: (i) abster-se de praticar atos de corrupção no interesse ou para                 
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benefício, exclusivo ou não, das Partes, em especial não autorizar, prometer, oferecer ou dar, direta ou                

indiretamente, qualquer vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles              

relacionadas ou ainda a quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de               

obter benefícios indevidos, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente; e (ii) manter              

mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e              

a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,                   

lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas. 

10.3. Salvo casos de conhecimento público na data da assinatura deste Contrato, caso uma Parte tome               

conhecimento de qualquer violação às obrigações impostas nas cláusulas acima, deverá informar à outra              

Parte imediatamente, nos termos da legislação aplicável e Contratos vigentes.  

10.4. A CONTRATADA declara que, na data de assinatura deste Contrato, seus sócios, associados,             

acionistas, administradores ou dirigentes não se configuram como Pessoa Politicamente Exposta ("PPE"),            

tampouco Pessoa Vinculada a PPE, nos termos da Lei nº 9.613/98 e da Resolução nº 29 do Conselho de                   

Controle de Atividades Financeiras (COAF). 

10.5. A CONTRATADA declara que: (i) não possui, em seu quadro de sócios, nenhum representante               

enquadrado como funcionário público ou empregado de entidade pública, de entidade controlada por             

entidade pública ou de partido político; (ii) seus administradores e/ ou gerentes não se tornarão funcionário                

público ou empregado de entidade pública, de entidade controlada por entidade pública ou de partido               

político; e (iii) qualquer nomeação que acarrete em alteração nos itens (i) e (ii) acima será imediatamente                 

comunicada à CONTRATANTE, podendo tal nomeação resultar na rescisão do contrato de pleno direito              

pela CONTRATANTE. 

10.5.1. Considera-se funcionário público quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça           

cargo, emprego ou função em órgão da administração pública direta, sociedade de economia mista,              

empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. 

 

 

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Cessão. As Partes não poderão, a qualquer tempo e título, ceder ou transferir a terceiros, no todo                 

ou em parte, sem a prévia e expressa anuência, por escrito, da outra Parte, os direitos, poderes, faculdades                  

e as obrigações previstas no presente Contrato. Será nula a cessão efetuada em desacordo com esta                

Cláusula, não produzindo tal cessão quaisquer efeitos. 

11.2. Não exclusividade. As Partes reconhecem expressamente e concordam que a contratação objeto            

do Contrato não caracteriza compromisso de exclusividade por parte da CONTRATANTE, que se reserva o               

direito de contratar com terceiros, simultaneamente ou não, outros serviços, de objeto idêntico ao previsto               

no Contrato.  
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11.3. Efeito Vinculativo. O presente Contrato e suas obrigações são estabelecidos em caráter            

incondicional, irrevogável e irretratável, vinculando as respectivas Partes, seus herdeiros e sucessores a             

qualquer título, sendo certo, outrossim, que qualquer alteração ao presente Contrato só será válida se feita                

mediante aditamento assinado pelas Partes. 

11.4. Propriedade Intelectual. Fica vedada às Partes a utilização do nome, logotipos, material publicitário             

ou identidade visual da Parte contrária em quaisquer meios de comunicação, ainda que apenas como               

referência a Serviços prestados, sem prévia autorização por escrito, pelo representante legal de cada Parte. 

11.5. Alteração. Nenhuma renúncia, rescisão ou quitação referente ao Contrato ou seus Anexos vinculará             

qualquer das Partes a menos que declarada de forma expressa e por escrito, mediante aditivo contratual.                

Nenhuma renúncia, de qualquer das Partes, a quaisquer termos, poderes, faculdades, direitos ou             

disposições do presente Contrato ou seus Anexos, bem como nenhuma tolerância a qualquer             

inadimplemento de tais termos, poderes, faculdades, direitos ou disposições afetará o direito das Partes de,               

subsequentemente, executar seus respectivos direitos. 

11.6. Tolerância. Qualquer omissão ou tolerância de qualquer das Partes em exigir o estrito cumprimento              

das obrigações ora contratadas ou em exercer qualquer direito decorrente do Contrato não constituirá              

novação ou renúncia, nem afetará seu direito de exercê-lo a qualquer tempo. 

11.7. Autonomia das Disposições. Caso venha a ser decretada a nulidade de determinada cláusula,             

condição ou obrigação deste Contrato e/ou dos Anexos a ele pertencentes, tal nulidade somente afetará a                

referida cláusula, condição ou obrigação, conforme o caso, permanecendo todas as demais em pleno vigor               

e produzindo os respectivos efeitos de direito. 

11.8. Acordo Integral. O presente Contrato e seus Anexos constituem o acordo integral entre as Partes,               

prevalecendo sobre qualquer outro acordo anteriormente firmado por estas, orais ou escritos, que verse              

sobre o mesmo assunto, os quais são considerados cancelados.  

11.9. Contradição. Havendo contradição ou divergência entre os termos, condições e disposições           

constantes dos Anexos com quaisquer termos, condições e disposições constantes do Contrato,           

prevalecerá o disposto no Contrato. Caso haja contradição entre os termos, condições e disposições              

constantes nos Anexos prevalecerá o que estiver contido no Anexo mais recente. 

11.10. Comunicação. Todas as comunicações e notificações entre as Partes deverão ser feitas por escrito              

e enviadas através de correspondência com Aviso de Recebimento (AR) para os endereços indicados no               

preâmbulo ou via correio eletrônico através de E-mail Válido (EV) no Portal de Assinatura Digital. 

11.11. Título Executivo. As Partes conferem ao presente Contrato ampla força de título executivo,             

especialmente, mas não se limitando, para a cobrança das obrigações de fazer dispostas em seus termos. 

11.12. Lei Aplicável e Foro. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República                 

Federativa do Brasil. As Partes elegem o foro da Comarca da Cidade de São Paulo (SP), com exclusão de                   

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todos e quaisquer conflitos oriundos do Contrato. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as Partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual                   

teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que igualmente assinam. 
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São Paulo, SP, 27 de julho de 2020. 

 

 

___________________________________________________ 

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO-LIBANÊS – ORGANIZAÇÃO SOCIAL IRSSL – 

UNIDADE HOSPITAL MENINO JESUS 

 

___________________________________________________ 

MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA S.A. 
 

 

Testemunhas: 
 

__________________________ __________________________ 
Nome: Nome: 
RG: 
CPF: 

RG: 
CPF: 
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ANEXO I 
Relação de Documentos de Habilitação da CONTRATADA 

 
1. Este Anexo é composto pelos documentos e certidões que, juntas, habilitam a Mendelics e a realizar os                                   
procedimentos envolvidos no serviço proposto. 
 
 
2. Os documentos são os seguintes: 

(a) Alvará Sanitário; 
(b) Alvará de Funcionamento/Localização; 
(c) Certificado de Responsabilidade Técnica - CREMESP; 
(d) Cartão CNPJ; 
(e) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

 
3. Os anexos descritos são parte integrante e indissolúvel deste contrato. 
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ANEXO II 
Proposta Técnica e Comercial da CONTRATADA 

 
1. Este Anexo é composto pela proposta Técnica e Comercial contendo orçamento e descrição dos serviços a 
serem prestados. 
 
2. O documento é  o seguinte: 
(a) Orçamento (Técnico Comercial)  ENS20-00101. 
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ANEXO III 
Instruções de Preparo e Coleta da CONTRATADA 

 
1. Este Anexo é composto pelo arquivo oficial elaborada pela CONTRATADA contendo instruções referente 
ao preparo, coleta e envio das amostras 
2. Os documentos são os seguintes: 
(a) CVD-DOC0010 Instruções de Preparo, Coleta e Envio PareCovid 
 
3. O anexo descrito são parte integrante e indissolúvel deste contrato. 
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Certificado de Conclusão
Identificação de envelope: 30FEB11FAC844A2DA8156369817A0E4E Status: Concluído

Assunto: Please DocuSign: Minuta Contratual - Mendelics - HRJ - Rev. 19.08.pdf, Minuta Contratual - Mend...

Origem do Envelope: 

Qtde Págs Documento: 78 Assinaturas: 6 Remetente do envelope: 

Qtde Págs Certificado: 5 Rubrica: 0 Ana Carolina Covaski

Assinatura guiada: Ativado

Selo com ID do Envelope: Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

ana.covaski@mendelics.com.br

Endereço IP: 200.207.180.133

Rastreamento de registros
Status: Original

             19/08/2020 14:46:30

Portador: Ana Carolina Covaski

             ana.covaski@mendelics.com.br

Local: DocuSign

Eventos de Signatários Assinatura Data/Hora
Ana Carolina Covaski

ana.covaski@mendelics.com.br

Mendelics Genomica LTDA

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma) Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.207.180.133

Enviado: 19/08/2020 14:51:15

Visualizado: 19/08/2020 14:51:43 

Assinado: 19/08/2020 14:52:28

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

Taciana de Almeida Guedes

Taciana.aguedes@hsl.org.br

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

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.62.151.148

Enviado: 19/08/2020 14:52:30

Reenviado: 24/08/2020 07:50:04

Visualizado: 24/08/2020 08:14:38 

Assinado: 24/08/2020 08:16:17

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 24/08/2020 08:14:38
      ID: a7159088-273d-4d4f-9d85-b17d332d7b7c

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
Bruna Candido

bruna.scandido@hsl.org.br

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

Copiado Enviado: 24/08/2020 08:16:19

Visualizado: 24/08/2020 08:16:47 

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

Eventos com testemunhas Assinatura Data/Hora



Eventos do tabelião Assinatura Data/Hora

Eventos de resumo do envelope Status Carimbo de data/hora
Envelope enviado Com hash/criptografado 24/08/2020 08:16:19

Entrega certificada Segurança verificada 24/08/2020 08:16:19

Assinatura concluída Segurança verificada 24/08/2020 08:16:19

Concluído Segurança verificada 24/08/2020 08:16:19

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, Mendelics Genomica LTDA (we, us or Company) may be required by law to 
provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and 
conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign 
system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this 
information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature 
Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to 
use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign 
system. 

 
Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 
to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 
elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 
procedure described below. 

 
Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 
electronically is described below. 

 
Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 
from us. 

 
All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 
electronically from us. 

 
How to contact Mendelics Genomica LTDA:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 
receive notices and disclosures electronically as follows: 
To contact us by email send messages to: ana.covaski@mendelics.com.br 

 
To advise Mendelics Genomica LTDA of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 
electronically to you, you must send an email message to us at ana.covaski@mendelics.com.br 
and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 
address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 
account preferences.  

 
To request paper copies from Mendelics Genomica LTDA  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 
by us to you electronically, you must send us an email to ana.covaski@mendelics.com.br and in 
the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 
telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 
To withdraw your consent with Mendelics Genomica LTDA  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 
format you may: 



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to ana.covaski@mendelics.com.br and in the body of such request you must 
state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 
information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 
online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 
Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 
current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-
signing-system-requirements.  

 
Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 
your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 
where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 
herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 
clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 
that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 
 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 
reference and access; and 

 Until or unless you notify Mendelics Genomica LTDA as described above, you consent 
to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 
acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 
available to you by Mendelics Genomica LTDA during the course of your relationship 
with Mendelics Genomica LTDA. 
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Origem do Envelope: 

Qtde Págs Documento: 27 Assinaturas: 1 Remetente do envelope: 

Qtde Págs Certificado: 5 Rubrica: 54 Ana Carolina Covaski

Assinatura guiada: Ativado

Selo com ID do Envelope: Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

ana.covaski@mendelics.com.br

Endereço IP: 200.207.180.133

Rastreamento de registros
Status: Original

             13/08/2020 13:41:25

Portador: Ana Carolina Covaski

             ana.covaski@mendelics.com.br

Local: DocuSign

Eventos de Signatários Assinatura Data/Hora
Bruna Candido

bruna.scandido@hsl.org.br

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

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.239.183.130

Enviado: 13/08/2020 13:50:35

Visualizado: 14/08/2020 04:25:03 

Assinado: 14/08/2020 04:26:10

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 14/08/2020 04:25:03
      ID: bf15b93a-9142-4323-87e5-e495a648cf72

Carolina Lastra

lastra.carolina@hsl.org.br

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

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.200.64.70

Enviado: 13/08/2020 13:50:35

Visualizado: 19/08/2020 11:00:00 

Assinado: 19/08/2020 11:00:24

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 19/08/2020 11:00:00
      ID: 9d9a1d53-94f7-4b28-b27b-84b4a9e29349

Caroline de Azevedo David

caroline.adavid@hsl.org.br

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

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.39.222.140

Enviado: 13/08/2020 13:50:35

Visualizado: 14/08/2020 06:45:51 

Assinado: 14/08/2020 07:20:18

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 14/08/2020 06:45:51
      ID: 9b436e1c-d936-40db-9eff-d018dec38c6a

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 com testemunhas Assinatura Data/Hora

Eventos do tabelião Assinatura Data/Hora

Eventos de resumo do envelope Status Carimbo de data/hora
Envelope enviado Com hash/criptografado 13/08/2020 13:50:35

Entrega certificada Segurança verificada 19/08/2020 11:00:00

Assinatura concluída Segurança verificada 19/08/2020 11:00:24

Concluído Segurança verificada 19/08/2020 11:00:24

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
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From time to time, Mendelics Genomica LTDA (we, us or Company) may be required by law to 
provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and 
conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign 
system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this 
information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature 
Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to 
use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign 
system. 

 
Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 
to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 
elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 
procedure described below. 

 
Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 
electronically is described below. 

 
Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 
from us. 

 
All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 
electronically from us. 

 
How to contact Mendelics Genomica LTDA:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 
receive notices and disclosures electronically as follows: 
To contact us by email send messages to: ana.covaski@mendelics.com.br 

 
To advise Mendelics Genomica LTDA of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 
electronically to you, you must send an email message to us at ana.covaski@mendelics.com.br 
and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 
address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 
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To request paper copies from Mendelics Genomica LTDA  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 
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To withdraw your consent with Mendelics Genomica LTDA  
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information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 
online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 
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where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 
herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 
clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 
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that: 
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