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 TERMO DE ADESÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS  

 
Por meio deste Termo de Adesão o solicitante (pessoa física ou jurídica) adere em caráter irretratável e irrevogável às condições de Prestação 

de Serviços Laboratoriais Especializados, especificadas neste instrumento.  
 

1. Empresa Prestadora de Serviços Laboratoriais Especializados 
Razão social: Allele Biotecnologia LTDA., CNPJ: 23.474.150/0001-32, localizado na Av. Adolfo Pinheiro, n° 2056, cj. 104, São Paulo-SP, CEP 
04734-003, representado por Benedito Wagner Costardi. 
 

2. Objeto deste Termo de Adesão 
Constitui objeto deste Termo de Adesão, em caráter irretratável e irrevogável, a prestação de serviços laboratoriais especializados de Ensaio 
biológico voltado à saúde animal para genotipagem, pesquisa de vínculo genético e pesquisa de condição genética pela amplificação das regiões 
STRs, pela técnica de PCR e detecção de eletroforese capilar em sistema automatizado por fluorescência laser-induzido e/ou identificação de 
sexagem de aves a partir de reação em cadeia da polimerase associada com o Polimorfismo de Fragmentos de DNA (PCR-RFLP) para 
identificação e diferenciação dos fragmentos através de eletroforese em gel de agarose. 

 
Condições Gerais 

 
2.1. O prazo para emissão do resultado do ensaio técnico é de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados após a confirmação do 

pagamento do ensaio ou da recepção da amostra previamente paga, desde que esteja em condições técnicas normais e apropriadas 
e dos preenchimentos completos e adequado dos formulários. 

2.1.1. Para os testes de sexagem molecular de aves o prazo é de 72 horas úteis. 
2.2. Caso a amostra não estiver em condições apropriadas para a realização do ensaio, a contagem do prazo será interrompida e somente 

será reiniciada a partir da recepção de nova amostra adequada. 
2.3. O prazo para emissão de laudo será igualmente estendido caso venham a ser necessárias informações externas adicionais, como 

identificação de solicitantes, providências de laboratórios externos, dados técnicos complementares e/ou outros correlatos. 
2.4. O laudo será emitido em estrita conformidade à veracidade técnica – científica, a ser apurada a partir dos dados e amostras 

apresentados pelo aderente.  
2.5. O laboratório não se responsabiliza pela coleta e envio de informações e os resultados de ensaio técnico admite-se veracidade as 

informações recebidas. 
 

3. Condições Específicas de Confidencialidade e Imparcialidade  
3.1. Os serviços inerentes a este Termo, que estiverem sob o escopo da acreditação CRL 1218 do INMETRO , serão prestados em estrita 

conformidade com a especificação de requisitos gerais para a competência, imparcialidade e operação consistente de Laboratórios 
de ensaio e calibração, estabelecidos na Norma Técnica Código ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.   

3.2. Os serviços inerentes a este Termo, que estiverem sob o escopo do credenciamento do MAPA número 271 DOU 11/03/2021pela 
PORTARIA Nº 93, DE 27 DE AGOSTO DE 2018 serão prestados de acordo com as seguintes Normas estabelecidas pelo 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA):   

3.2.1. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 45, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017, do SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, que determina “os critérios e requisitos específicos para o 
credenciamento de laboratórios que realizam testes de identificação genética e verificação de parentesco de animais pela análise do 
DNA, visando o registro genealógico e a inscrição de reprodutores”.  

3.2.2. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 57, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013, do MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO, que estabelece “os critérios e requisitos para o credenciamento e monitoramento de laboratórios credenciados 
pelo MAPA que integram a Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária.”  

 
3.3. Em conformidade com as Normas acima enumeradas:  
3.3.1. As informações recebidas são confidenciais e a propriedade do ensaio é exclusiva do solicitante.  
3.3.2. Todos os relatórios de ensaio alvos do escopo de acreditação devem ser enviados ao MAPA e Associação de raça responsável, se 

houver. 
3.3.3. Quaisquer amostras dos serviços inerentes ao escopo da acreditação deverão ser enviadas ao MINISTRO DE ESTADO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, se por este solicitado. 
 

4. Condições de Pagamento 
4.1. O pagamento do ensaio deve ser realizado em favor do Laboratório Allele Biotecnologia LTDA., mediante depósito bancário ou 

outros meios de pagamento previamente informados. 
4.2. Quando do envio de novas amostras, ou retestes, ainda que provenientes do mesmo animal será considerado como novo ensaio 

técnico, e haverá cobrança como tal.  
4.3. O pagamento deverá incluir todas as amostras de um lote enviado e o pagamento deve ser do montante total. 
4.4. O pagamento do ensaio técnico deverá ser realizado independente do resultado. 

 
 

Este terno tem caráter irretratável e irrevogável às condições de Prestação dos Serviços Laboratoriais Especializados e será considerado válido 
no momento da recepção da amostra e/ou comprovação de pagamento do ensaio técnico. 
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