
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

A empresa INTELIT SERVICE LTDA., pessoa juriclica corn sede em SCRS — Quadra 514, Bloco C, 

Sala 102, Brasilia-DF, CEP: 70.380-535, inscrita no CNPJ/MF corn o n.2  24.054.324/0001-70, 

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 — !pea, aceita as regras, 

condigoes e obrigagOes constantes do presente Termo. 

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

as informagoes restritas de propriedade exclusiva do Ipea reveladas a EMPRESA RECEPTORA em 

vistoria realizada ao ambiente computacional do !pea. 

A expresso "informagao restrita" abrangera toda informagk 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 informagoes 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 como a nao permitir que seus 

diretores, consultores, prestadores de servigos, empregados e/ou prepostos utilizem, corn 

objetivo diferente da elaborag5o da proposta para participag5o no pregk N. 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 elaboragk 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 violagk das regras 

de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua aga'o ou omissk, 

independentemente da existencia de dolo. 

A quebra do sigilo das informagoes restritas reveladas, devidamente comprovada, sem 

autorizagk expressa do !pea, 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 recomposigk de todas as 

perdas e danos sofridos pelo Ipea, inclusive os de ordem moral, bem como as de 

responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serk apuradas em regular processo 

judicial ou administrativo. 



Ii 

Nome: Eduardo  

RG: 2.060.479 SSP-DF 

CPF: 725.180.30145 

INTELIT SERVICE LTDA. 

0 presente Termo tern natureza irrevogavel e irretratavel, permanecendo em vigor desde a data 

de acesso as informagOes restritas do Ipea. 

E, por aceitar todas as condigoes e as obrigacoes constantes do presente Termo, a EMPRESA 

RECEPTORA assina o presente termo atraves de seus representantes legais. 

Brasilia, 27 de fevereiro de 2019. 

Nome: 

Observagao: 

1) Emitir 02 (duas) vias em papel que identifique o licitante. 

2) As 02 (duas) vias do Termo de Confidencialidade e Sigilo devem ser assinadas apos a realizagao 

da vistoria, na presenga de servidor do contratante. 

3) 0 representante da empresa deve comparecer a vistoria de posse de procuragao registrada 

em cartorio. 



ANEXO V DO EDITAL 

DECLARAcA0 DE VISTORIA E TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

DECLARA00 DE VISTORIA 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa INTELIT SERVICE LTDA, inscrita no Cadastro Nacional 

da Pessoa Juridica, CNPJ/MF, sob o n.2  24.054.324/0001-70, corn sede na SCRS — Quadra 514, 

Bloco C, Sala 102 — Brasilia — DF, CEP: 70.380-535, esta ciente sobre o ambiente tecnologico do 

Instituto de Pesquisa Econornica Aplicada — Ipea, em Brasilia-DF, e possui todo o conhecimento 

sobre o qual sera() executados os servigos de tecnologia da informagk objeto do Pregao 

Eletronico n2  03/2019 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) 
lido Augusto Moda Lai 
chete de DA.% de Intraestrutur

a  

de Rede - DVRED, 

Port le 21i DOU 31  de agosto 2916 
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