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MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CONTRATO N°:}-

12017, QUE ENTRE SI

CELEBRAM, A UNIÃO, REPRESENTADA PELO

MINISTÉRIO
DA
TRANSPARÊNCIA
E
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU E A
EMPRESA DFTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA-ME, NA FORMA ABAIXO:

A UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
GERAL DA UNIÃO - CGU, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ - sob o
número 26.664.015/0001-48, sediado no Setor de Autarquias Sul, Quadra I, Bloco "A", Edificio
Darcy Ribeiro, 10° andar, em Brasília - DF, neste ato representado pelo Diretor de Gestão Interna,

Senhor SÉRGIO AKUTAGAWA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nO 53884504,

expedida pela SSP/PR e do CPF/MF nO 745.041.429-53, nomeado pela Portaria nO 59 de

12/01/2017, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no
Diário Oficial da União, Seção 2, de 16/01/2017, doravante denominada CONTRATANTE, e a

empresa DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ  sob o número 09.650.283/0001.91, com sede na
SCN Qd 02, Bloco D - Torre A - N° 810 - Brasília - DF CEP: 70.712-903, neste ato representado

pelo Diretor Executivo, Sr. FABRÍCIO BOMBARDA GUEDES portador da Carteira de
Identidade RG nO .1.563.949, expedida pela SSP/DF, e CPF nO 819.649.861-68,

doravante

denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n.O
05/2016, realizado pela Advocacia-Geral da União/AGU, conforme Processo administrativo nO
00696.00009/2015-83, e tendo em vista o que consta no Processo n° 00190.107540/2017-80, que

será regido pela Lei nO 8.666/1993, com suas alterações posteriores; Lei n° 10.520/2002; Decreto nO
3.555/2000, pela Lei Complementar n° 123, Decreto n° 5.450/2005; Decreto nO 8.538/2015;

pelo

Decreto n° 7.174; pelo Decreto n° 7.892, de 23/2013; pela Instrução Normativa SLTlIMP nO 04, de

II de setembro de 2014, e aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a demais normas
específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, sujeitando-se às normas dos
supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O Contrato tem por objeto a aquisição, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nO
1512016, decorrente do Pregão nO 05/2016, realizado pela Advocacia-Geral da União/AGU, de

solução de serviços de filtragem de mensagens de correio, contemplando a instalação, transferência'
de conhecimento e suporte técnico com atualização tecnológica por um periodo de 24 (vinte e
quatro) meses.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nO 05/2016, realizado pela Advocacia

Geral da União/AGU, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - OUANTITATIVO E PRECO
2.1 Quantitativo:
Item

Descrição

Quantitativo

5

Serviço de proteção AntiSpam -Microsoft

4.000 caixas

Exchange Server.

postais

7

Serviço

de

suporte

técnico

on-site

ou

24 meses

remoto 24x7 em Brasília - DF.
8

Serviço de treinamento na solução ofertada

I turma

2.2 O valor total da contratação é de R$ 167.678,00 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e
setenta e oito reais).

2.3 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:
UASG:370003
PROGRAMA DE TRABALHO: 0412420812D580001
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39

NOTA DE EMPENHO: 2017NE800416

EMITIDA EM: 29/1112017

VALOR: R$ 11.922,00
3.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas

da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. CLÁUSULA OUARTA - PAGAMENTO
4.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Edital Pregão nO OS/2016, realizado pela Advocacia-Geral da União/AGU.

5. CLÁUSULA OUlNTA - VIGÊNCIA
5.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com
início na data de 30/1112017 e encerramento em 29/1112019, podendo ser prorrogado por interesse

das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autOridad
competente e observados os seguintes requisitos:

. _

5.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;
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5.1.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
5.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
5.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação;

5.1.5 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
5.2

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE
6.1

O preço consignado no contrato será corrigido conforme previsto no Termo de Referência

do Pregão n° 05/2016, realizado pela Advocacia-Geral da União/AGU, pela variação do IPCA

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ou outro índice oficial que venha substituí-lo.
6.2

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a

partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUCÃO
7.1

A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 8.383,90 (oito mil, trezentos e oitenta e

três reais e noventa centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de
10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital Pregão nO 05/2016, realizado pela
Advocacia-Geral da União/AGU.

8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUCÃO DOS SERVICOS E FISCALIZACÃO
8.1

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais

que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de

Referência, anexo do Edital Pregão n° 05/2016, realizado pela Advocacia-Geral da União/AGU.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGACÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo

de Referência, anexo do Edital Pregão n° 05/2016, realizado pela Advocacia-Geral da União/AGU.

10.
a.

CLÁUSULA DÉCIMA - SANCÕES ADMINISTRATIVAS.
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital Pregão nO 05/2016, realizado pela Advocacia-Geral da União/AGU.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
nO 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da

aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão n° 05/2016,
realizado pela Advocacia-Geral da União/AGU.
11.2

Os

casos

de

rescisão

contratual

serão

formalmente

motivados,

assegurando-se

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
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11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nO 8.666, de 1993.
11.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3 Indenizações e multas.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDACÕES

12.1

É vedado à CONTRATADA:

12.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2

Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em duas vias de igual

teor e forma, para um só efeito.
Brasília -

;o "7 "2017.

Controladoria-Geral da União

FABRÍ O BOMBARDA GUEDES
DFTI- C MÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFO MÁTICA LTDA -ME

CONTRATANTE

CONTRATADA

10

nistério

a

ansparência e

TESTEMUNHAS:

---'NOME:
CPF:
RG:

Radiei R. Veru CanlHo
CPF: C1.).;..o.1l31-71
RO: ...... SSP/DF
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MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
ANEXO I - ENDEREÇOS

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Sede
End.: Setor de Autarquias Sul, Quadra O I, Bloco A, Ed. Darcy Ribeiro, Almoxarifado
Brasília/DF - CEP: 70.070-905
Tel.: (61) 2020-7000
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Esplanada

Esplanada dos Ministérios - Bloco A, Brasília - DF
CEP: 70054-906;
Tel: (61) 2020-7000
Controladoria-Regional da União no Estado do Acre
End.: Via Chico Mendes, nO 2896 Bairro Triângulo Novo

Rio Branco/AC - CEP: 69.906-302
Tel.: (68) 3223-2901 Ramal: 250112500

Controladoria-Regional da União no Estado de Alagoas
End.: Avenida Comendador Gustavo Paiva, n° 2.789, Salas 409 a 414, Ed. Norcon Empresarial,
Mangabeiras
Maceió/AL - CEP: 57.031-000
Tel.: (82) 4009-6350

Controladoria-Regional da União no Estado do Amapá
End.: Rua Odilardo Silva (cruzamento com a Coarcy Nunes) nO 2110,3° piso, Bairro Centro.
MacapálAP - CEP: 68.900-151
Tel.: (96) 2101-9230 ramais: 9231 19232 19233 19234/9235 19236
Controladoria-Regional da União no Estado do Amazonas
End.: Av. Japurá, nO 329 - Centro
ManauslAM - CEP: 69.025-020

Tel.: (92) 3233-6628/6252/2129-0163
Controladoria-Regional da União no Estado da Bahia

End.: Avenida Frederico Pontes, sinO, Ed. Min. da Fazenda, 2° andar, Sala 200 - Comércio
SalvadorlBA - CEP: 40.015-902
Tel.: (71) 3254-52111 (71) 3254-5212

Controladoria-Regional da União no Estado do Ceará
End.: Rua Barão de Aracati, nO 909,8° andar - Bairro Meireles
Fortaleza/CE - CEP: 60.115-081
Tel.: (85) 3878-3800
Fax: (85) 3878-3824/3878-3822

Controladoria-Regional da União no Estado do Espírito Santo
Processo nO 00190.1 02825/2017-24
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End.: Rua Pietrange10 de Biase, nO 56, 4° andar, Sala 404 - Centro
VitórialES - CEP: 29.010-190
Te!.: (27) 3211-5262
Controladoria-Regional da União no Estado de Goiás
End.: Rua 02, nO 49, Ed. Walter Bittar - Centro
GoiânialGO - CEP: 74.013-020

Te!.: (62) 3901-4360 / (62) 3901-4400

Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão
End.: Avenida dos Holandeses, lote 08, Quadra 35, 1°,2° e 3° Pavimentos - Bairro do Calhau
São LuíslMA - CEP: 65.071-380
Te!.: (98) 3194-2000/ (98) 3268-4088

Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais
End.: Rua Timbiras, n° 1.778, Lourdes
Belo HorizontelMG - CEP: 30.140-061

Te!.: (31) 3239-7200

Controladoria-Regional da União no Estado do Mato Grosso do Sul
End.: Avenida Joaquim Murtinho, nO 65 - Centro
Campo GrandelMS - CEP: 79.002-100
Te!.: (67) 3384-7777, Ramal 3303-4450
Controladoria-Regional da União no Estado do Mato Grosso

End.: Avenida Vereador Juliano Costa Marques, nO 99, Prédio do Ministério da Fazenda, 2° andar
Jardim Aclimação
Cuiabá/MT - CEP: 78.050-907
Te!.: (65) 2193-0437 / (65) 3615-2243
Controladoria-Regional da União no Estado do Pará

End.: Rua dos Mundurucus, nO 3100 - Ed. Metropolitan, 27° andar - Cremação
BelémlPA - CEP: 66.033-040
Te!.: (91) 3222-9446/ (91) 3205-8394
Controladoria-Regional da União no Estado da Paraiba

End.: Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nO 3883, Bairro Miramar. Ed. Sede da CGU.
João PessoalPB - CEP: 58.032-000
Te!.: (83) 2108-3047/ (83) 2108-3046
Fax: (83) 2108-3051
Controladoria-Regional da União no Estado do Paraná
End.: Rua Marechal Deodoro, na 555, 5° andar, Prédio Ministério da Fazenda

CuritibalPR - CEP: 80.020-911
Te!.: (41) 3320-8385/ (41) 3320-8386
Fax: (41) 3224-8468
Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco

End.: Avenida Conde da Boa Vista, nO 800, Ed. Apolônio Sales, 10° andar - Boa Vista
RecifelPE - CEP: 50.060-004
Te!.: (81) 2138-0202/ (81) 3138-0203
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Controladoria-Regional da União no Estado do Piaui

End.: Praça Marechal Deodoro, sino, Ed. Ministério da Fazenda, 2° andar
TeresinaIPl - CEP: 64.000-160
Tel.: (86) 4009-4853 1(86) 3215-8131
Controladoria-Regiona1 da União no Estado do Rio de Janeiro

End.: Avenida Presidente Antônio Carlos, nO 375, Ed. Palácio da Fazenda, 7° andar, Sala 711 
Centro
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.020-010
Tel.: (21) 3805-3700 I 3805-3702 I 3805-3707

Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte
End.: Esplanada Silva Jardim, n° 109,2° andar - Bairro Ribeira
Natal/RN - CEP: 59.012-090
Tel.: (84) 3343-47321 (84) 3343-47401 (84) 3343-4747
Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul
End.: Avenida Loureiro da Silva, nO 445, Ed. Ministério da Fazenda, r andar, Sala 704
Porto Alegre/RS - CEP: 90.013-900
Tel.: (51) 3455-2782 I (51) 3455-2770 1(51) 3455-2771

Controladoria-Regional da União no Estado de Rondônia
End.: Avenida Calama, nO 3.775 - Bairro da Embratel
Porto Velho/RO - CEP: 76.820-781
Tel.: (69) 2181-8251/ (69) 2181-8261 1(69) 2181-8263
Controladoria-Regional da União no Estado de Roraima

End.: Avenida Capitão Ene Garcez, nO 1.024 - São Francisco
Boa Vista/RR - CEP: 69.305-135
Tel.: (95) 3212-5220 (Gabinete) 1(95) 3212-5229 (Apoio) I (95) 3212-5223 (NAP)
Controladoria-Regional da União no Estado de Santa Catarina
End.: Rua Arcipreste Paiva, n° 107, 5° andar - Centro
Florianópolis/SC - CEP: 88.010-530
Tel.: (48) 3821-2145 I (48) 3821-2147
Controladoria-Regional da União no Estado de São Paulo
End.: Avenida Prestes Maia, nO 733, 14° andar, Sala 1403 - Centro
São Paulo/SP - CEP: O 1.031-00 I
Tel.: (11) 2113-2501 1(11) 2113-2503 (11) 2113-2996 (Gabinete)

Controladoria-Regional da União no Estado de Sergipe
End.: Praça Graccho Cardoso, nO 44 - Bairro São José
Aracaju/SE - CEP: 49.015-180

Tel.: (79) 3214-3156 I (79) 3214-5509 I (79) 3214-3855
Controladoria-Regional da União no Estado de Tocantins
End.: Quadra 103 Norte, Rua NO 05, Lote 13, Ed. Ranzi - Salas 3, 5 e7 - Centro
Palmas/TO - CEP: 77.001-020

Tel.: (63) 3232-9350 (Geral) I (63) 3232-9354 (NAP) I (63) 3232-9360 (Gabinete)
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MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO

A UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
GERAL DA UNIÃO, sediado no Setor de Autarquias Sul, Quadra I, Bloco "A", Edificio Darcy

Ribeiro, 10° andar, em Brasília - DF, CNPJ nO 26.664.015/0001-48, doravante denominado

CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa DFfI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA - ME, sediada em SCN Qd 02, Bloco D - Torre A - N° 810 - Brasília
DF CEP: 70.712-903, CNPJ nO 09.650.283/0001-91, doravante denominado CONTRATADO.

CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N° 31-12017 doravante denominado
CONTRATO PRINCIPAL, o CONTRATADO poderá ter acesso a informações sigilosas do
CONTRATANTE;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações
sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção;
CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE
SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
Cláusula Primeira - DO OBJETO
Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as

obrigações a serem observadas pelo CONTRATADO, no que diz respeito ao trato de informações
sensíveis e sigilosas,

disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos procedimentos

necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em
acordo com o que dispõe o Decreto 4.553 de 27/12/2002 - Salvaguarda de dados, informações,
documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado.

Cláusula Seguuda - DOS CONCEITOS E DEFINICÕES
Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
Informação: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por meios
eletrônicos ou não, que possibilitam a realização de atividades específicas e/ou tomada de decisão.
Informação Pública ou Ostensiva: são aquelas cujo acesso é irrestrito, obtida por divulgação pública
ou por meio de canais autorizados pela CONTRATANTE.
Informações Sensíveis: são todos os conhecimentos estratégicos que, em função de seu potencial no
aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos econômico, político, científico,

tecnológico, militar e social, possam beneficiar a Sociedade e o Estado brasileiros.
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Informações Sigilosas: são aquelas cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar
qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem como aquelas necessárias ao resguardo
da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
Contrato Principal: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.

Cláusula Terceira - DAS INFORMACÕES SIGILOSAS
Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada
a outra parte, contendo ou não a expressão confidencial e/ou reservada. O TERMO informação
abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou

de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando
a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de
computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias,
aspectos financeiros e econômicos,
definições,
informações sobre as atividades
da
CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não

ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou
pelos seus empregados, o CONTRATADO venha ater acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser

confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado
entre as partes.

Parágrafo Primeiro - Comprometem-se, as partes, a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir,
utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir
que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO
PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer
alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao cumprimento do
CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Segundo - As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas
ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas atividades relacionadas à
execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Terceiro - As obrigações

constantes deste

TERMO

não

serão

aplicadas

às

INFORMAÇÕES que:
I - Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação;
II - Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente
TERMO;

III - Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo,
somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção
pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito,
dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar
cabíveis.

Cláusula Ouarta - DOS DIREITOS E OBRIGACÕES

As partes se comprometem e se obrigam a utilizar a informação sigilosa revelada pela outra parte \
exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO PRINCIPAL, em conformIdade
com o disposto neste TERMO.
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Parágrafo Primeiro - O CONTRATADO compromete-se a não efetuar qualquer tipo de cópia da
informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da
direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO
PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.
I - O CONTRATADO deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o
cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos
documentos comprobatórios.

Parágrafo Terceiro - O CONTRATADO obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à
proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a
terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto - Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à

outra parte em função deste TERMO.
I - Quando requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como
todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

Parágrafo Quinto - O CONTRATADO obriga-se por si, sua controladora, suas controladas,
coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente
consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras
pessoas vinculadas ao CONTRATADO, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a
limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO
PRINCIPAL.
Parágrafo Sexto - O CONTRATADO, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se
obriga a:
I - Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das
informações, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para
nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido,
cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por
qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;

II - Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os
custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas
derivadas, a divulgação ou utilização das Informações Proprietárias por seus agentes, representantes
ou por terceiros;
III - Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer
divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou
ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e

IV - Identificar as pessoas que, em nome do CONTRATADO, terão acesso às informações

sigilosas.

Cláusula Quinta - DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de 
sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que o CONTRATADQ teve
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acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.
Cláusula Sexta - DAS PENALIDADES

A quebra do

sigilo e/ou da confidencialidade das

informações, devidamente comprovada,

possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e
legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO
PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, o CONTRATADO, estará sujeito, por ação ou

omissão,

ao

pagamento

ou

recomposição

de

todas

as

perdas

e

danos

sofridos

pela

CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal,
as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais
sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nO.8.666/1 993.

Cláusula Sétima - DISPOSIÇÕES GERAIS
Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Primeiro - Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento,
ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes

buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da
razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Parágrafo Segundo - O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e,
salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros

instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui
definidas.
Parágrafo Terceiro - Ao assinar o presente instrumento, o CONTRATADO manifesta sua
concordância no sentido de que:
I - A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e

monitorar as atividades do CONTRATADO;
II

-

O

CONTRATADO

deverá

disponibilizar,

sempre

que

solicitadas

formalmente

pela

CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

III - A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições
estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que
poderão ser exercidos a qualquer tempo;
IV - Todas as condições, TERMOS e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e
regulamentação brasileiras pertinentes;

V - O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas
partes;

VI - Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para o

CONTRATADO não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas
neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das
situações tipificadas neste instrumento;

VII - O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das
informações disponibilizadas para o CONTRATADO, serão incorporados a este TERMO, passando
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a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção
descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO
aditivo a CONTRATO PRINCIPAL;
VIII - Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas
filiadas, nem em obrigação de divulgar Informações Sigilosas para a outra Parte, nem como

obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.
Cláusula Oitava - DO FORO

A CONTRATANTE elege o foro da BrasíliaIDF onde está localizada a sede da CONTRATANTE,

para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO

DEMANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito.

de 2017.

de
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