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ANEXO V DO EDITAL - DECLARACAO DE VISTORIA E TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

DECLARACAO DE VISTORIA 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa HITSS DO BRASIL SERVIcOS 
TECNOLOGICOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, CNPJ/MF, sob 
o n.° 11.168.199/0001-88, corn sede no Avenida Presidente Vargas, n° 1012, pavimento 8, 
Centro Rio de janeiro/RJ, CEP 20071-910, esta ciente sobre o ambiente tecnologico do 
Instituto de Pesquisa Economica Aplicada — Ipea, em Brasilia-DF, e possui todo o 
conhecimento sobre o qual serdo executados os servicos de tecnologia da informacao objeto 
do Pregao Eletremico no 03/2019 e dos processos, regras, templates de artefatos e elementos de 
informatica e quantitativos que possam servir de subsidio a elaboracao de proposta. 

PAULO AUGUSTO MODA LARI 
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N2  033/2019 

PROCURAcA0 

Pelo presente instrumento particular, HITSS DO BRASIL SERVIcOSTECNOLOGICOS LTDA., sociedade limitada corn 

sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, n° 1012, pavimento 8, Centro, CEP 

20071-910, Cidade do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.168.199/0001-88, neste ato representada 

de acordo corn seu Contrato Social pelo Sr. MARIO SERGIO RACHID SA REGO, brasileiro, casado, portador da 

carteira de identidade n° 083697227, expedida pelo SSP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 019.549.847-07 e Sra. 

MIRIAM COSSIO LOPEZ, mexicana, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade RNE n°V897120-4, 

inscrita no CPF sob o n°062.262.037-14, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores os Srs.: 

OUTORGADOS: 

Nome Completo Nacionalidade Estad Civil Profiss5o 
Org5o

o RG 
Emissor 

CPF 

Suzana Araujo Lira Moura Brasileira Casada 

Gerente 

Executiva de 
Contas 

1.748.057 SSP/DF 704.039.451-00 

Alan Fabricio Santos 
Cardoso 

Brasileiro Casado Analista de TI 4.854.897-91 SSP/BA 888.304.115-15 

Odelio de Melo Horta Filho Brasileiro Casado Engenheiro 1738800 SSP/DF 874.770.251-68 

Cab o Felipe do Nascimento Brasileiro Solteiro Engenheiro 3248253 SW/GO 777.165.901-20 

Filipe Barbosa de Almeida Brasileiro Solteiro Engenheiro 10.313.231 SSP/MG 094.280.686-75 

PODERES:  Aos quais conferem poderes para representar a Outorgante em todos as atos do PREGAO ELETRONICO 

SRP N° 03/2019 do Institut° de Pesquisa Econornica Aplicada - IPEA, inclusive interpor recurso. 

Fica vedado o substabelecimento, no todo ou em parte, dos poderes outorgados no presente instrumento, que 

vigoraro pelo prazo de 01 (urn) ano, podendo ser revogado a qualquer tempo pela Outorgante, total ou 

parcialmente, sendo certo que em caso de excluseio do(s) Outorgado(s) do quadro de empregados da Outorgante, 

ou o term/no da reface-10 contratual, verbal ou escrita, entre o(s) terceiro(s) Outorgado(s) e a Outorgante, suas 

controladas, coligadas ou empresas sob controle cornurn, implicaro no extingdo imediata do respectivo mandato. 

So Paulo, 21 de fevereiro de 2019. 
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MARIO SERGIO RACHID SA REGO MIRIAM COSSIO LOPEZ 

HITSS DO BRASIL SERVIcOS TECNOLOGICOS LTDA. HITSS DO BRASIL SERVICOS TECNOLOG1COS LTDA. 



TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIG PLO 

A empresa HITSS DO BRASIL SERVIcOS TECNOLOGICOS LTDA, pessoa juridica corn sede na Avenida Presidente 

Vargas n.2  1.012 — 82  andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ ,inscrita no CNPJ corn o n.2  11.168.199/0001-88 neste ato 
representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, 
por tomar conhecimento de informagoes sobre o ambiente computacional do Institut° de Pesquisa EconOmica 

Aplicada — I pea, aceita as regras, condigoes e obrigagoes constantes do presente Termo. 

o objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessaria e adequada protegao as informagOes 

restritas de propriedade exclusiva do I pea reveladas a EMPRESA RECEPTORA em vistoria realizada ao ambiente 
computacional do [pea. 

A expressao "informagSo restrita" abranger6 toda informag5o escrita, oral, ou de qualquer outro modo 

apresentada, tangivel ou intangivel, podendo incluir, mas nao 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 informagbes mercadologicas, invengoes e ideias, outras informagoes tecnicas, financeiras ou comerciais, dentre 
outros. 

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a nao 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 no utilizar, bem como a nao permitir que seus diretores, consultores, 
prestadores de servigos, empregados e/ou prepostos utilizem, corn objetivo diferente da elaboragk da proposta 
para participag5o no pregao N.2  03/2019, 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 !pea qualquer violagk das regras de sigilo 

estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua agk ou omissao, independentemente da existencia de dolo. 

A quebra do sigilo das informagOes restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorizagk expressa do 

Ipea, possibilitara a imediata rescisk de qualquer contrato firmado entre o 'pea e a EMPRESA RECEPTORA sem 
qualquer onus para o !pea. Nesse caso, a EMPRESA RECEPTORA, estara sujeita, por aga-o ou omissk, ao pagamento 
ou recomposiga-o de todas as perdas e danos sofridos pelo 'pea, inclusive os de ordem moral, bem como as de 

responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais sera° apuradas em regular processo judicial ou 
a dmin istrativo. 

O presente Termo tern natureza irrevogavel e irretratavel, permanecendo em vigor desde a data de acesso as 
informagoes restritas do 1pea. 

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. 

Brasilia, 26 de fevereiro de 2019 

HITSS DO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 

FILIPE EaRBOSA DE ALMEIDA 
RG: 10.313.231-SSP/MG 

CPF: 094.280.686-75 
filipe.almeida@globalhitss.com.br  

TEL: 61 99247-7692 
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