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Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês. 

Prezado (a) Geiza lanelli 

geiza.gianelli@hsl.org.br 

telefone (11) 3394.5982 

Esta proposta comercial foi desenvolvida para atender as necessidades para sua empresa. 

Nossa equipe está preparada para receber seus serviços e podermos contar como nosso 

cliente. 

O Grupo DIRECTWEB®, possui toda a competência para atender os serviços com a melhor 

infraestrutura e profissionais qualificados, com vasta experiência. Além de realizar um 

atendimento com total exclusividade e suporte pró ativo, o que nos torna além de um 

fornecedor de sermos um parceiro pois tratamos suas dificuldades como as nossas. 

Acreditamos que estas condições credenciam o GRUPO DIRECTWEB® a receber seu projeto e 

prestar a melhor condição de serviço. Ficamos a sua inteira disposição para esclarecer 
quaisquer dúvidas. 

Atenciosamente, 

Marco Antonio Aulicino Luiz 

Diretoria 

marco@grupodirectweb.com.br 

Comercial: 5511 5105.8520 
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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

As informações contidas neste documento são de propriedade exclusivas da DIRECTWEB® 
TECNOLOGIA. Sua duplicação é permitida apenas para uso do cliente, não podendo ser 

utilizada como fonte de informações a terceiros. Os dados fornecidos ao Grupo DIRECTWEB® 
não serão divulgados, salvo em caso de autorização por escrito por parte do cliente. 

Ao Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês, se compromete a não divulgar as 

informações contidas neste documento, seja por parte ou em sua totalidade, por quaisquer 

meios ou veículos, sem a expressa autorização de nossa equipe e ou empresa. 

Este escrito contém dados confidenciais e estratégicos do Data Center e, por isso a Industria e 

ao Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês, se compromete a não os utilizar em 

hipótese alguma visando obter qualquer espécie de vantagem mercadológica para si ou para 

subsidiárias, parceiros ou correlatos no tocante as instituições do mesmo segmento 

empresarial. 
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SOBRE O GRUPO DIRECTWEB®, 

Estamos presentes no mercado de TI desde 1986, especializado em Infraestrutura em TI DATA 

CENTER, tem seu grande segmento no mercado de Saúde, onde realizou outsorcing e realiza 

gerenciamento em mais de 30 (trinta) unidades de Saúde, pública e privada. 

São as principais áreas de atuação: 

Área de atuação: 

O TI SAÚDE; 

O TI CORPORATIVO; 

O TI EDUCACIONAL; 

O TELECOM 

D Data Center e Outsourcing de gestão de infraestrutura em Saúde e 

Corporativo; 

D Conexões Fibra óptica e Backbone Internet; 

D Streaming; 

D Plataforma de E-learning (infra e conteúdo). 

Composição do Grupo: 

df!:!_c:to.pital 

1 I --- ~--
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INFRAESTRUTURA 

O Grupo DIRECTWEB'" está localizada estrategicamente em um condomínio na cidade de 

Tamboré, na grande São Paulo no DATA CENTER. 

O Nap do Brasil, que faz parte da rede internacional de NAPs (Network Access Points), operada 

pela Terremark Worldwide, que administra o Ponto de Troca de Tráfego IP multilateral mais 

importante da América Latina. 

Possuímos um cage para a implementação dos serviços de alta disponibilidade em um Data 
Center de classe mundial TIER Ili, com as certificações SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 e ISO 27001, 

oferecendo alta disponibilidade, com redundância N+l, que significa um altíssimo alcance de 

confiabilidade, nos diferenciando de outros provedores e com sistemas redundantes de 

energia elétrica, refrigeração, combate a incêndios e segurança, garantindo o funcionamento 

ininterrupto do Data Center por mais de 15 (quinze) dias sem paradas, mesmo em casos 

críticos, como racionamento de água e blackouts, com equipe operacional de Suporte 

24x7x365. 

O Grupo DIRECTWEB® possui Backbone Internet e ponto de troca de tráfego - Peering no Data 

Center, com alta capacidade de de banda lnterent dedicada, além de rotas redundantes em 

Fibra Óptica, com operadoras distintas, sendo circuito primário e redundânte com 

equipamentos das marcas Cisco e Juniper. 

• Instalações auditadas SAS70 Tipo li; 
• Instalações certificadas ISO 27.001; 
• 17.250 m2 de área total e 3.500 m2 de área para Colocation; 
• Localizado em Barueri, região metropolitana de São Paulo, em condomínio fechado; 

• Fácil acesso através do Rodoanel Maria Covas e principais rodovias do estado; 

• Câmeras de monitoração cobrem toda a instalação e perímetro; 

• Sistema de controle de acesso multinível; 

• Proximity cards; 

• Autenticação biométrica; 

• Equipe de segurança local 24x7; 
• Central de monitoração e controle de segurança física provida dos mais modernos sistemas 
disponíveis no mercado; 

• Sistemas de última geração para gestão predial e ambiental; 

DIRECTWEBe TECNOLOGIA 
Rua Samuel Morse 7 4 conj. 44 e 43 - Brooklin 
Cep 0457 6.060 
São Paulo, SP - Brasil 
wWVv.grupodirectweb.com.br 
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ENERGIA 

• Desenhado para exceder as especificações Tier Ili do Uptime lnstitute; 

• 99.982% - garantia de disponibilidade de energia; 

• Linhas de transmissão redundantes, provenientes de subestações de energia independentes 

fornecidas pela Eletropaulo; 

• Geradores em configuração redundante (N+l) alimentando um total de 6 MVA; 

• 90 mil litros de óleo diesel com autonomia de cinco dias à plena carga; 

• Oito fontes de alimentação redundante ininterrupta (UPS) com 500kVA cada, totalizando 4 
MVA redundante (2+1); 

• lncrementos de 05-AMP, AMP 10 ou 20 AC circuito amplificador de potência suportada; 

• lncrementos de DC 20 AMP - 48 Volts DC circuito de A & Balimentos; 

REFRIGERAÇÃO 

• Cinco chillers com condensação de ar, cada um com uma capacidade de 298 toneladas de 

refrigeração; 

• Bombas primárias e secundárias de água gelada, trabalhando em um sistema (2+1); 

• SLA de Temperatura= 21,52C ± 3,52C; 
• SLA de Umidade Relativa do ar= 50% ± 10%. 
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NOC Z4x7x365 

Os serviços do Grupo DIRECTWEB9 são gerenciados pelo Network Operation Center NOC, 24 

horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano com apoio da ferramenta de 

monitoramento ORION. 

✓ Supervisão e gerenciamento de toda a rede e seus equipamentos em Real-Time 

24x7x365; 

✓ Diagnóstico e solução dos problemas remotamente; 

✓ Registro e acompanhamento dos incidentes; 

✓ Acompanhamento do SLA (Service levei Agreement-Acordo de Níveis de Serviço) 

acordado com o cliente, acima de 99,8% (*); 

✓ Sistema de monitoramento ORION, que é entregue para todos os clientes 

acompanharem seus serviços com geração de relatórios em tempo real. 

No caso de alguma anormalidade, o cliente poderá entrar em contato com esta equipe ligando 

para o SAC - Serviço de Assistência ao Cliente - para registrar um chamado via (11) 3526.3120 
e 0800 ou suporte@grupodirectweb.com.br. 
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SLA DE DISPONIBILIDADE 

O acordo de Nível de Serviço (Service Levei Agreement - SLA), é um contrato entre um 

fornecedor de serviços e um cleinte que visa especificar qualidade e eficácia em termos 

mensusáveis. O Grupo DIRECTWEB", se compromete a atender aos itens de SLA com 

excelência, visando obter prlena disponibilidade. 

Todos os nossos equipamentos cotam com redundância, a fim de manter a infraestrutura 

sempre funcional. 

O DIRECTWEB® DATA CENTER, prevê a disponibilidade dos serviços contratados, conforme os 

seguintes tipos de SLA: 

INFRAESTRUTURA- 99,982% 

(energia elétrica, ar-condicionado e infraestrutura de rede) 

BACKBONE - 99,6% 

(Internet -saída nacional e internacional) 

HOSTING - 99,9% 

(comunicação com PDU e comunicação com o switch de acesso) 

COLOCATION - 99,8% 

(equipamentos de clientes) 

APLICAÇÃO - 99,5% 

(disponibilidade da aplicação utilizada na plataforma)* 

• Garantia de SLA contemplada apenas por aplicações homologadas pela DIRECTWEB® DATA 

CENTER. 

TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA 

Entre a abertura do chamado em nosso sistema de gerenciamento de incidentes e a resolução, 

a equipe da DIRECTWEB® DATA CENTER compromete-se em aplicar esforços imediatos tendo 

um tempo médio de até 01 (uma) hora(s). Considerenado a complexidade do problema poderá 
ser maior. 

DIRECTWEB® TECNOLOGIA 
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ANEXO 1 
TERMO DE ACEITE 
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Dados do Faluramento: 

Razão Social: Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês. 

CNP J: 09.538.688/00001-32 I.E. 

Endereço: Rua Peixoto Gomide, 316 

Cep: 01409-001 Cidade: São Paulo 

Responsável Pagamento: Email: 

Responsável Técnico: Email: 
Geiza lanelli geiza.gianelli@hsl.org.br 

Serviço a ser fornecido e Condições comerciais: 

Ambiente ORACLE 

Servidor SPARC SOLARIS 

Core: 4x 4.13 GHZ 
Memoria: 24 GB Ram 
Sistema Operacional: Solaris 

Descrição 

Licenças Oracle: 2x Standard Edition One Processar Perpetuai do 
cliente 

Armazenamento Banco de dados: 1TB SAS 15k. 
Armazenamento Banco de dados: 3.5TB SATA 7k. 

Ambiente MICROSOFT 
009 x Servidores Cloud com Windows TS 
001 x Servidor Cloud AD 
002 X Servidores Cloud (serviços adicionais Cross/ Bionexo) 
012 x licenças Windows Standard l core ( CLOUD J 

450 x Licenciamento TS Windows Remate Desktop Service SAL 

Banda Internet 
30MB Backbone Internet Data Center 

Backup 
24 fitas LTO 6 
Política de retenção 

e:> 6 Backups diferenciais diário: Retenção por 30 dias 

e:> 1. Backup full semanal: Retenção por 4 semanas 

e:> 1 Backup full mensal: Retenção por 12 meses 

Obs: 01 envio fita atualizada e retirada mensal da última fita. Entrega 
e retirada todo o dia l de cada mês 

DIRECIWEB® TECNOLOGIA 
Rua Samuel Morse 74 conj. 44 e 43- Brooklin 
Cep 0457 6.060 
São Paulo, SP - Brasil 
www .grupodirecfweb.com.br 
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I.M 

Estado SP 

Telefone: 
(11) 

Telefone: 
( 11 ) 339 4-5982 

Valor Total mensal R$ 

3.060,00 

720,00 
945,00 

6.300,00 
526,50 

1.053,00 
420,00 

14,625,00 

1.147,50 

1.248,00 
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Serviço a ser fornecido e Condições comerciais: 

Descrição 

Taxa de Instalação e transferencia: 

ORACLE: Migração de banco de dados: 

1. Configuração de sistema operacional; 
2. Instalação ORACLE em ambiente So[aris; 
3. Configuração de banco de dados; 
4. Mapeamento de TableSpace; 
5. Administração de banco de dados; 

MICROSOFT: 
6. Instalação e configuração de uma FARM TS em Broker 

Terminal Services; 
7. Configuração T asy em 008 Servidores Windows; 
8. Mapeamento e configuração de impressoras nos 

servidores de TS; 

Configuração de servidores TS RDP: 

1. Atualização ambiente; 
2. Acompanhamento na atualização do banco de 
dados TASY e aplicação; 
3. Monitorando de Performance do ambiente; 
4. Crescimento escalar sem a necessidade para 
parada do ambiente; 
5. Configuração de impressoras; 

Descrição 

20 {VINTE) HORAS MENSAIS, de Administração de aplicação 
de banco de dados e atualizações. 

l. Administração de servidores; 
2. Configuração o Recovery Manager; 
3. Monitorando e Gerenciando a Memória; 
4. Performance Tunning; 
5. Gerenciamento de Desempenho; 
6. Monitorando e Gerenciando o Armazenamento; 
7. Gerenciamento de tableSpaces; 
8. Gerenciando Recursos: 
9. Movimentação de Dados; 
10. Gerenciamento de Backups DATAPUMP/ RMAN; 
1 l. Atualização e migração de versão; 
12. Atualização de patchs Oracle; 
13. Atualizações e acompanhamento de produtos de 
terceiros 

DIRECTWEB9 TECNOLOGIA 
Rua Samuel Morse 74 conj. 44 e 43-Brooklin 
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Valor Total taxa única R$ 

3.000,00 

400,00 

Valor Total mensal R$ 

5.000,00 
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Descrição 

2000 (dois mil) caixas postais contemplando 1,5GB de espaço 
para cada caixa e um total de 3TB. O armazenamento esta 
sendo cobrado no Armazenamento de dados Storage. 

Hospedagem site do Instituto de Responsabilidade Social Sírio 
libanês, contemplando: 
sistema operacional ( x ) Linux ( ) Windows 1 ) Solaris 
banco de dados: (x) MySQL ( ) SQL ( ) Orac/e 

Valor total mensal 

Valor total de ativação { taxa única) 

DIRECTWEB® TECNOLOGIA 
Rua Samuel Morse 74 conj. 44 e 43-Brooklin 
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Valor Total mensal R$ 

100,00 

20,00 

R$ 35.165.00 

R$ 3.400,00 
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CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

• Periodo de cobrança mensal; 
Mensalidade pos paga; 

• Dia do pagamento 15; 
Impostos inclusos; 
A ativação será cobrada após 1 O (dez) dias os serviços ativos; 
Qualquer alteração nesta proposta implicará na geração de nova proposta; 

• O início do faturamento será a partir da entrega do(s} serviço(s) contratado(s); 
Todas as informações referentes a dimensionamento são de total responsabilidade do CLIENTE; 
O período contratual será conforme estipulado neste Termo de Aceite e em caso de rescisão deverá ser feita 
mediante aviso-prévio de 60 (sessenta) dias antes do vencimento. 
Caso a rescisão ocorrer dentro do prazo estipulado neste Termo de Aceite. ocorrerá incidência de multa, conforme 
previsto em Condições Gerais; 
Carencia de 30 (trinta) dias para o primeiro pagamento; 
O CLIENTE, por meio deste Termo de Aceite, contrata pelo prazo 22 (dozeo) meses, mediante as condições 
comerciais e técnicas definidas neste Termo e prevista nas CONDIÇÕES GERAIS, o qual se encontra a disposição 
para consulta no site da CONTRATADA http://www.grupodirectweb.com.br/contratos/contrato_directweb.pdf , 
bem como no Cartório de Regisro de Títulos e Documentos Comarca de São Paulo, SP, sob o microfilme nº 2079490, 
cujo o teor o CLIENTE declara conhecer e concordar na sua totalidade. 
Os serviços serão prestados pela Contratada denominada aqui como Directweb Tecnologia em Informática EireH, 
Rua Samuel Morse,74 - conj 44 - Brooklin, Cep 04576 060, São Paulo, SP, CNPJ/MF: 05.934.897/0001-44, aqui 
representada pelo seu representande legal. 
O presente Instrumento de Condições Gerais e Termo de Aceite entre em vigor no data de assinatura deste termo, 
sendo a data de instalação dos equipamentos o marco inicial a contagem do prazo contraual estipulado acima e, 
a data da homologação da instalação, efetivada em até 24 (vinte e quatro) horas da instalação dos equipamentos, 
o marco inicial para a cobrança das mensalidades previstos na Cláusula 8 do Instrumento Contratual Condições 
gerais. 

• A rescisão ou término do convênio/contrato de gestão firmado entre a CONTRATANTE e a Administração 
Pública para a gestão e administração da Contratante, ensejará a imediata rescisão deste instrumento, sem 
direito a qualquer espécie de indenização para a Contratada, desde que apresentado o documento de 
rescisão, 

• Ativação do serviço em até 15 {quinze) dias úteis, sujeito a intercorrências técnicas. 

Valores Aclicionois: 
SPARC-
Memoria: R$ 40,00 (por J GB); 
Core: R$ 500,00 /por l core) 

STORAGE: 
Armazenamento Banco de dados disco SAS 15K: R$ 0,72 (por l GB); 
Armazenamento dados disco SATA 7K: R$ 0,27 (por 1 GB); 

LICENÇAS: 
Windows Remote Desktop Service SAL: R$ 32,50 (por licença); 
Windows Server Standard l core {CLOUD) : R$ 35,00 (por core); 

SERVIDORES CLQUD' 
Servidor Cloud TS (4vCPU, 16GB de memória) R$ 715,68 (por Servidor Cloud) 
Servidor Cloud AD (4vCPU, 08GB de memória) R$ 52650 (por Servidor Cloud) 

SUSTENTAÇÃO BANCO DE DADOS ORACLE: 
R$ 250,00 {por hora); 

BACKUP FITA LTQ&: 
R$ 52,00 {por fita LT06J: 

BANDA INTERNET DATA CENTER: 
R$ 38,25 (por MB no Banckbone Data Center); 

CAIXA POSTAL: 
R$ O, 18 (por caixa postal sem espaço em disco); 

Obs: As licenças ORACLEs, são de inteira responsabilidade legal, comercial e financeira da atualização anual, do cliente, ficando isento a 
DIRECTWEB, sob qualquer problema sobre estas perante a ORACLE. 
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Assinaturas autorizadas - Represenlanle(s) legal(is) ( rubricar todas as vias). 

São Paulo, 13 de dezembro de 2017 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual forma e teor, para um só efeito na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo 
assinadas e qualificadas. 

DIRECTWEB 

Nome: 

e,, retor Cargo: 
: c:RG1 .l'l 

RG: 

Assinatura: 

Cargo: 

RG: 

Assinatura: 

DIRECIWEB~ TECNOLOGIA 
Rua Samuel Morse 7 4 conj. 44 e 43 - Brooklin 
Cep 0457 6.060 
São Paulo, SP - Brasil 

Cargo: 

RG: 

Assinatura: 

CLIENTE 

• ·ia 
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díraotsat 
São Paulo, 25 de Junho de 2018 

Carta de entrega de Telecomunicação 

A/C 
O.S.I.R.S SIRIO LIBANES 

Prezado cliente, 

Segue abaixo as informações do circuito secundário da DirectSat disponível para uso. 

Cliente: O.S.I.R.S SIRIO LIBANES 

Unidade: Matriz 

Sigla: HSL 

Endereço: Rua Adma Jafet, 91 - São Paulo/SP 

Equipamento: Mikrotik RB750r2 hEX 
S/N: 63BD05B99D3F/542 
Patrimônio: 000034 

Ether1: Link Principal (Fibra) 
Ether2: Link Secundário (Fibra) 
Ether3: LAN Unidade 

Rede: 10.41.0.14 /30 
Gateway: 10.41.0.13 
DNS: 186.192.160.3 / 186.192.160.5 

Banda: 1 0Mbps 

Qualquer dúvida ou problema favor entrar em contato com nosso Suporte através do número í.111 
5105-8520 ou e-mail redes@directsat.com.br, após se identificar com o seu CNPJ terá a opção ao 
nosso menu de serviços. 
Em caso de dúvidas, permanecemos à disposição! 

Atenciosamente, 

ríi6'~6?~ 
RG: //:&//d 
Rua Samuel Morse, 74 - Conj 43/44 1 Cidade Monsões 
São Paulo, SP ! Brasil 
Cep 07546-060 
T, + 55 (11) 5105-8520 
www directweb,_çpm br 
redes@directsat.com.br 
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díractsat 
São Paulo, 25 de Junho de 2018 

Carta de entrega de Telecomunicação 

A/C 
O.S.I.R.S SIRIO LIBANES 

Prezado cliente, 

Segue abaixo as informações do circuito secundário da DirectSat disponível para uso. 

Cliente: O.S.I.R.S SIRIO LIBANES 

Unidade: Hospital Municipal Infantil Menino Jesus 

Sigla: HMJ 

Endereço: Rua dos Ingleses, 258 - São Paulo/SP 

Equipamento: Mikrotik RB750r2 GL 
S/N: 2E1B01A2473D/120 
Património: 000058 

Ether1: Link Principal (Fibra) 
Ether2: Link Secundário (Rádio) 
Ether3: LAN Unidade 

Rede: 10.41.0.2 /30 
Gateway: 10.41.0.1 
DNS: 186.192.160.3 / 186.192.160.5 

Banda: 20Mbps 

Qualquer dúvida ou problema favor entrar em contato com nosso Suporte através do número il1l 
5105-8520 ou e-mail redes@dírectsat.com.br, após se identificar com o seu CNPJ terá a opção ao 
nosso menu de serviços. 
Em caso de dúvidas, permanecemos á disposição! 

Atenciosamente, 

Rua Samuel Morse, 74 - Conj 43/44 1 Cidade Mansões 
São Paulo, SP ! Brasil 
Cep 07546-060 
T, + 55 (11} 5105-8520 
www. d irectweb. com. br 
redes@directsat.com. br 

CON~ 



díreetsat 
São Paulo, 25 de Junho de 2018 

Carta de entrega de Telecomunicação 

A/C 
0.5.1.R.S SIRIO LIBANES 

Prezado cliente, 

Segµe abaixo as informações do circuito secundário da DirectSat disponível para uso. 

Cliente: O.S.I.R.S SIRIO LIBANES 

Unidade: Hospital Geral do Grajaú 

Sigla: HGG 

Endereço: Rua Francisco Octavio Pacca, 180 - São Paulo/SP 

Equipamento: Mikrotik RB750r2 hEX 
S/N: 67D2068B9E44/699 
Patrimônio: 000087 

Ether1 : Link Principal (Fibra) 
Ether2: Link Secundário (Rádio) 
Ether3: LAN Unidade 

Rede: 10.41.0.6 /30 
Gateway: 10.41.0.5 
DNS: 186.192.160.3 / 186.192.160.5 

Banda: 10Mbps 

Qualquer dúvida ou problema favor entrar em contato com nosso Suporte através do número illl 
5105-8520 ou e-mail redes@directsat.com.br, após se identificar com o seu CNPJ terá a opção ao 
nosso menu de serviços. 
Em caso de dúvidas, permanecemos à disposição! 

Atenciosamente, 

Rua Samuef Morse, 74 - Conj 43/44 ] Cidade Monsões 
São Paulo, SP ! Brasil 
Cep 07546-060 
T. + 55 (11) 5105-8520 
www.directweb com br 
redes@direçtsat.com. br 

CONiRM/OS . 
1~ 



diractsat 
São Paulo, 25 de Junho de 2018 

Carta de entrega de Telecomunicação 

A/C 
O.S.I.R.S SIRIO LIBANES 

Prezado cliente, 

Segue abaixo as informações do circuito secundário da DirectSat disponível para uso. 

Cliente: O.S.I.R.S SIRIO LIBANES 

Unidade: AME lnterlagos 

Sigla: AME 

Endereço: Rua Artur Nascimento Junior, 120 - São Paulo/SP 

Equipamento: Mikrotik RB750r2 hEX 
S/N: 67D206FF44E6/629 
Patrimônio: 000079 

Ether1 : Link Principal (Fibra) 
Ether2: Link Secundário (Rádio) 
Ether3: LAN Unidade 

Rede: 10.41.0.10 /30 
Gateway: 10.41.0.9 
DNS: 186.192.160.3 / 186.192.160.5 

Banda: 1 0Mbps 

Qualquer dúvida ou problema favor entrar em contato com nosso Suporte através do número 1.111 
5105-8520 ou e-mail redes@directsatcom.br, após se identificar com o seu CNPJ terá a opção ao 
nosso menu de serviços. 
Em caso de dúvidas, permanecemos à disposição! 

Rua Samuel Morse, 74 - Conj 43/44 1 Cidade Mansões 
São Paulo, SP I Brasil 
Cep 07546-060 
T, + 55 {11) 5105-8520 
www.directweb.com b..r 
redes@directsat,com.br 



d•rect:sat 
Carta de entrega de Telecomunicação 

A/C 
0.5.1.R.S SIRIO LIBANES 

Prezado cliente, 

Segue abaixo as informações do circuito da DirectSat disponível para uso. 

Cliente: O.S.I.R.S SIRIO LIBANES 

Unidade: Centro de Reabilitação Lucy Montoro 

Sigla: CRLM 

Endereço: Rua Pedro Simoso, 249 - Mogi Mirim/SP 

Equipamento: Mikrotik RB750r2 hEX 
S/N: 67D206A9C4BF/629 
Patrimônio: 000085 

Ether1: Link Principal (Fibra) 
Ether2: Link Secundário (Fibra) 
Ether3: LAN Unidade 

Rede: 10.41.0.22 /30 
Gateway: 10.41.0.21 
DNS: 186.192.160.3/ 186.192.160.5 

Banda: 10Mbps 

Qualquer dúvida ou problema favor entrar em contato com nosso Suporte através do número J'..1.:U 
5105-8520 ou e-mail redes@directsatcom.br, após se identificar com o seu CNPJ terá a opção ao 
nosso menu de serviços. 
Em caso de dúvidas, permanecemos á disposição! 

Mareio do Lago 
Rua Samuel Morse, 74 - Conj 49~q:?tfl!'idéh!itorf4êíes 
São Paulo, SP I Brasil 
Cep 07546~060 
T. + 55 (11) 5105-8520 
www.dírectweh.&QIDJ:lr 
redes@direçtsat.com. br 



díraotsat 
São Paulo, 25 de Junho de 2018 

Carta de entrega de Telecomunicação 

A/C 
O.S.I.R.S SIRIO LIBANES 

Prezado cliente, 

Segue abaixo as informações do circuito secundário da DirectSat disponível para uso. 

Cliente: O.S.I.R.S SIRIO LIBANES 

Unidade: Hospital Regional de Jundiaí 

Sigla: HRJ 

Endereço: Rua Campos Salles, 371 - Jundiaí/SP 

Equipamento: Mikrolik RB750r2 hEX 
S/N: 63BF059F1925/542 
Património: 000019 

Ether1 : Link Principal (Fibra) 
Ether2: Link Secundário (Radio) 
Ether3: LAN Unidade 

Rede: 10.41.0.18 /30 
Gateway: 10.41.0.17 
DNS: 186.192.160.3 / 186.192.160.5 

Banda: 20Mbps 

Qualquer dúvida ou problema favor entrar em contato com nosso Suporte através do número í11l 
5105-8520 ou e-mail redes@directsat.com.br, após se identificar com o seu CNPJ terá a opção ao 
nosso menu de serviços. 
Em caso de dúvidas, permanecemos à disposição! 

Atenciosamente, 

No 

RG: /f;' ,?Jü:>J{ 
Rua Samuel Morse, 74 - Conj 43/44 1 Cidade Mansões 
São Paulo, SP ! Brasil 
Cep 07546-060 
T, + 55 (11} 5105-8520 
www,direçtweb._com.br 
redes@directsat.com. br 



 
 
 

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)  ENS20-00100. 
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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  

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 13/08/2020 06:41:59
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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. 

https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements
https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements
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Qtde Págs Documento: 28 Assinaturas: 1 Remetente do envelope: 

Qtde Págs Certificado: 5 Rubrica: 56 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

             14/08/2020 13:27:01

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
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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 14/08/2020 13:54:53

Entrega certificada Segurança verificada 19/08/2020 11:01:42

Assinatura concluída Segurança verificada 19/08/2020 11:02:01

Concluído Segurança verificada 19/08/2020 11:02:01

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora
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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 
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electronically is described below. 
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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. 
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