
Cast 
PROCURAgA0  group 

www.castgroup.Com.br 

'•, 

< 

CAST INFORMATICA S.A 

Fabio Thudor Dragojevic 

OUTORGANTE:  A CAST INFORMATICA S.A, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

03.143.181/0001-01, corn sede no SEP/Norte, Quadra 504, Bloco "A", n° 100, Salas n°s 201 a 209 - CEP 70.738-900, 

Brasilia-DF, neste ato representada por seus Diretores, FABIO THUDOR DRAGOJEVIC, brasileiro, casado, portador 

da carteira de identidade no 20945297 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 265.115.778-30, residente e domiciliado 

na Rua Lisboa, 144, apto 111-b, Cerqueira Cesar, no Municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, CEP 04.561-000 e 

Sr. KLEUBER PEREIRA BATISTA, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o no 

579.489.681-72, RG no 1239985 SSP/DF, residente e domiciliado na Rua Guararapes no 300, apto 114, Bairro Brooklin 

Novo no Municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, nomeiam e constuiuem seus procuradores, na forma a seguir. 

OUTORGADOS: 

1) Luiz Felippe Nobrega de Miranda Lopes, portador da Carteira de Identidade n° 1.735.888 SSP/DF, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 811.039.301-25; 

2) Daniel Rosa Zapelini, portador da Carteira de Identidade n° 2.236.487 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob 
o n°008.338.981-40; 

3) Juliana de Sousa Alencar, portadora da Carteira de Identidade n° 2.352.216 SSP-DF, inscrita no 
CPF/MF sob o n° 006.794.621-63; 

4) Luiz Almeida Andrade, portadora da Carteira de Identidade n° 06439863 32 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 
sob o n° 708.582.415-87; 

5) Adriano de Paula Lima, portador da Carteira de Identidade n° 1.634.632 SSP-DF, inscrito no CPF/MF 

sob o n° 898.651.201-78; 

6) Joao Gabriel Assis Tobias, portador da Carteira de Identidade n° 2.987.963 SSP-DF, inscrito no CPF/MF 

sob o n° 042.447.511-14. 

PODERES:  representar a outorgante em licitagoes Oblicas de qualquer modalidade e em qualquer esfera da 
Administragao PUblica, usando recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para 
desistir de recursos, interpo-los, apresentar lances, negociar pregos e demais condigOes, confessar, transigir, desistir, 
bem como apresentar e assinar propostas, documentos de habilitagao e qualificagao, enfim, praticar em nome da 
Outorgante todos os demais atos pertinentes para o fiel cumprimento deste instrumento, vedado substabelecimento. A 
presente procuragao é v6lida ate o dia 23 de junho de 2019 e revoga qualquer procurag'ao lavrada anteriormente em 
beneficio de quaisquer dos outorgados. 
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ANEXO V DO EDITAL - DECLARAcA0 TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

A empresa CAST INFORMATICA S.A, pessoa jurldica corn sede no SEPN Quadra 

504 Norte, Edificio Ana Carolina, Bloco A, N 2  100, CEP.: 70.730-521, Brasilia-DF, inscrita 

no CNPJ/MF corn o n.2  03.143.181/0001-01, neste ato representada na forma de seus 

atos constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por 

tomar conhecimento de informagoes sobre o ambiente computacional do Instituto de 

Pesquisa Economica Aplicada — 1pea, aceita as regras, condigoes e obrigagoes constantes 

do presente Termo. 

0 objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessaria e 

adequada protegao as informagoes restritas de propriedade exclusiva do Ipea reveladas 

a EMPRESA RECEPTORA em vistoria realizada ao ambiente computacional do Ipea. 

A expresso "informagao restrita" abrangera toda informagao escrita, oral, ou de 

qualquer outro modo apresentada, tangivel ou intangivel, podendo incluir, mas no se 

limitando a: tecnicas, projetos, especificagOes, desenhos, copias, diagramas, formulas, 

modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de 

computador, discos, disquetes, fitas, contratos, pianos de negocios, processos, projetos, 

conceitos de produto, especificagOes, amostras de ideia, clientes, nomes de 

revendedores e/ou distribuidores, pregos e custos, definigOes e informagoes 

mercadologicas, invengoes e ideias, outras informagaes tecnicas, financeiras ou 

comerciais, dentre outros. 

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a no reproduzir e/ou dar 

conhecimento a terceiros, sem a anuencia formal e expressa do !pea, das informagoes 

restritas reveladas. 

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a nao utilizar, bem coma a no permitir 

que seus diretores, consultores, prestadores de servigos, empregados e/ou prepostos 

utilizem, corn objetivo diferente da elaboragao da proposta para participagao no pregao 

N. 04/2019, as informagoes restritas reveladas. 

A EMPRESA RECEPTORA devera cuidar para que as informagoes reveladas fiquem 

limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de serVigos, 

empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos na elaboragao da 

proposta referida no paragrafo anterior, devendo cientifica-los da existencia deste 

Termo e da natureza confidencial das informagoes restritas reveladas. 

A EMPRESA RECEPTORA possuira ou firmara acordos por escrito corn seus 

diretores, consultores, prestadores de servigos, empregados e/ou prepostos cujos 

termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposigoes do presente 

Termo. 

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente o Ipea qualquer 

violaga- o das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua agao 

ou omissao, independentemente da existencia de dolo. 

A quebra do sigilo das informagoes restritas reveladas, devidamente 

comprovada, sem autorizaga-o expressa do !pea, possibilitara a imediata rescisao de 

qualquer contrato firmado entre o !pea e a EMPRESA RECEPTORA sem qualquer onus 

para o 1pea. Nesse caso, a EMPRESA RECEPTORA, estara sujeita, por agao ou omissao, 
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ao pagamento ou recomposicao de todas as perdas e danos sofridos pelo 1pea, inclusive 

os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as 

quais serao apuradas em regular processo judicial ou administrativo. 

0 presente Termo tern natureza irrevogavel e irretratavel, permanecendo ern 

vigor desde a data de acesso as informagoes restritas do [pea. 

E, por aceitar todas as condigoes e as obrigagoes constantes do presente Termo, 

a EMPRESA RECEPTORA assina o presente termo atraves de seus representantes legais. 
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CAST INFORMATICA S.A 

CNPJ N2  03.143.181/0001-01 

Nome: 

Nome: 
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ANEXO V DO EDITAL - DECLARKAO DE VISTORIA 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa CAST INFORMATICA S.A, inscrita no 

Cadastro Nacional da Pessoa Juriclica, CNPJ/MF, sob o n.g 03.143.181/0001-01, corn 

sede no SEPN Quadra 504 Norte, Edificio Ana Carolina, Bloco A, Ng 100, CEP.: 70.730-

521, Brasilia-DE esta ciente sobre o ambiente tecnologico do Institut° de Pesquisa 

Economica Aplicada — !pea, ern Brasilia-DE, e possui todo o conhecimento sobre o qual 

sera° executados os servigos de tecnologia da informagao objeto do Pregao Eletronico 

ng 04/2019 e dos processos, regras, templates de artefatos e elementos de informatica 

e quantitativos que possam servir de subsidio a elaboragao de proposta. 

Assinatura e carimbo 

(servidor do contratante) 
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