
DECLARACAO DE VISTORIA 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa MI Montreal Informatica S/A, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Juridica, CNPJ/MF, sob o n.° 42.563.692/0001 — 26, corn sede no Setor 

Bancario Sul, Quadra 02, Bloco J, 70  andar, sala 701, Ed. Carlton Tower, CEP 70.070 - 120, 

esta ciente sobre o ambiente tecnologico do Instituto de Pesquisa Economica Aplicada — Ipea, em 

Brasilia-DF, e possui todo o conhecimento sobre o qual sera.° executados os servigos de 

tecnologia da informagdo objeto do Pregalo Eletronico n° 03/2019 e dos processos, regras, 

templates de artefatos e elementos de informatica e quantitativos que possam servir de subsidio a 

elaboracao de proposta. 

Brasilia, 25 de fevereiro de 2019. 

Assinatura e canm o servidor do contratante) 



40111404,,L,, 
www.montreaLcom.br  

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

A empresa MI MONTREAL INFORMATICA S/A, pessoa juridica corn sede em SETOR BANCARIO SUL, 

QUADRA 02, BLOCO J, 70  ANDAR, SALA 701, ED. CARLTON TOWER, CEP 70.070 — 120, inscrita no CNPJ/MF 

corn o n.°42.563.692/0001 — 26, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada 
simplesmente MI MONTREAL INFORMATICA S/A, por tomar conhecimento de informagOes sobre o ambiente 

computacional do Instituto de Pesquisa Economica Aplicada — Ipea, 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 Ipea reveladas a MI MONTREAL INFORMATICA S/A, em vistoria realizada ao 

ambiente computacional do Ipea. 

A expressao "informacao restrita" abrangera toda informacao 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, especificagifies, amostras de 
ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, pregos e custos, definigoes e informagel'es mercadologicas, 

invengoes e ideias, outras informagOes tecnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros. A MI MONTREAL 
INFORMATICA S/A, compromete-se a nab reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuencia formal e 
expressa do Ipea, das informagOes restritas reveladas. 

A MI MONTREAL INFORMATICA S/A, 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 elaboragdo da 
proposta para participagdo no pregao N.° 03/2019, as informagOes restritas reveladas. 

A MI MONTREAL INFORMATICA S/A,devera cuidar para que as informacoes reveladas fiquem limitadas ao 
conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de servigos, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente 
envolvidos na elaboragdo da proposta referida no paragrafo anterior, devendo cientifica-los da existencia deste Termo e 
da natureza confidencial das informagOes restritas reveladas. 

A MI MONTREAL INFORMATICA S/A, possuird ou firmard 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 disposicoes do presente Termo. 

A MI MONTREAL INFORMATICA S/A, obriga-se a informar imediatamente o Ipea qualquer violagdo das regras 
de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua agdo ou omissao, independentemente da existencia de 
dolo. 

A quebra do sigilo das informagOes restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorizagdo expressa do Ipea, 
possibilitard a imediata rescisdo de qualquer contrato firmado entre o Ipea e a MI MONTREAL INFORMATICA 

S/A, sem qualquer onus para o Ipea. Nesse caso, a MI MONTREAL INFORMATICA S/A, estard sujeita, por acao 

ou omissao, ao pagamento ou recomposigao de todas as perdas e danos sofridos pelo Ipea, inclusive os de ordem moral, 

Brasilia — DF — SBS Quadra 2, Bloco .1, 72  andar, Edificio Carlton Tower, Asa Sul — CEP: 70070-120 — Tel: (61) 3043-5000 
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Procuragao, bastante que faz M. I. 
MONTREAL INFORMATICA S.A, na forma 

SAIBAM quantos esta virem, que no ano de 2019 (dois mil e dezenove), aos 
07(sete) dias do mds de Janeiro, nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, 
RepOblica Federativa do Brasil, no Cart6rio do 8° Oficio de Notas, situado na Rua da 
Assembleia n° 10, Sala 1016/1024 - Centro, Gustavo Bandeira, Tabeliao, (Ato 
Executivo n° 278/2005), perante mim, Alex Pereira da Silva, Tabeliao Substituto, CTPS 
052035 S.089/RJ, compareceu corn Outorgante: M. I. MONTREAL INFORMATICA 
S.A, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 42.563.692/0001-26, 
localizada na Avenida Professor Magalhaes Penido, n° 77, Aeroporto, Belo Horizonte, 
MG, neste ato representado, por seus socios administradores: EDUARDO DE ABREU 
COUTINHO, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ n° 95.319 expedida em 
27.03.2009, inscrito no CPF/MF: sob o n° 070.082.087-66, corn escritorio na Rua Sao 
Jose, 90- 90  andar — Centro/RJ, ALEXANDRE MARQUES ASSUMKAO, brasileiro, 
casado, economista, portador da carteira de identidade RG n° 10011069-1, expedida 
pelo IFP/RJ em 15.03.1999, inscrito no CPF/MF: sob o n° 028.023.387-65, corn 
escritorio na Rua Sao Jose, 90- 9° andar — Centro/RJ. A presente ldentificada como a 
propria por mim, Tabeliao Substituto, que lavro a presente pelos documentos 
apresentados, e acima mencionados, do que dou fe. Certifico que da presente sera 
enviada nota ao competente Distribuidor, no prazo da Lei 5.358 de 23/12/2008. 
Entao por ela Outorgante, atraves de seus representantes, me foi dito que, por este 
Instrumento PUblico de procuragao, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: 
EDUARDO DE ABREU COUTINHO, brasileiro, casado, Advogado, portador da 
OAB/RJ n° 95.319 expedida em 27.03.2009, e inscrito no CPF/MF sob o n° 
070.082.087-66; ANOIR GUIMARAES PEREIRA, brasileiro, casado, administrador de 
empresa, portador da carteira de identidade, n°20.49887-0, expedida pelo CRA/RJ em 
12.03.2001, inscrito no CPF/MF sob o n° 203.590.477-34; ALEXANDRE MARQUES 
ASSUMPQA0, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG 
n° 10011069-1, expedida pelo IFP/RJ em 15.03.1999, inscrito no CPF/MF sob o n° 
028.023.387-65; MERI TOLEDANO, brasileira, casada, Analista de Sistemas, portadora 
da carteira de identidade RG n° 04071562-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no 
CPF/MF: sob o n° 709.911.977-04, corn endereco comercial na Rua Sao Jose, 90- 9° 
andar, Centro/RJ; LUCIA DE ALVARENGA BATISTA BARROS, brasileira, casada, 
engenheira, portadora da carteira de identidade, n° M-5.107.721, expedida pelo 
SSP/MG em 08.11.2007, inscrita no CPF/MF sob o n° 813.974.706-82; LUIZ ANTONIO 
DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade, n° 
43.993-D, expedida pelo CREA/RJ em 11.12.2013, inscrito no CPF/MF sob o n° 
435.429.307-25; CLAUDIO DE ABREU PIMENTA, brasileiro, solteiro, analista de 
sistemas, portadora da carteira de identidade RG n° 07.712.142-4, expedida pelo 
IFP/RJ em 24.09.2009, inscrito no CPF/MF sob o n° 965.191.857-87 e MAURICIO 
Inc= cimi rr-rcs.iaarii i rr, • 



UDIO DE ABREU PIMENTA 

111111.**: 
BRASILIA - IN- SBS Quadra 02,Bloco .), Sala 701 - Edificio Carlton Tower - Asa Sul 

CEP:70070-120- Tel.: (61) 3043.5000 - Fax: (61) 3043.5000 - www.montreal.com.br  

SUBSTABELECIMENTO 

SUBSTABELECENTE: CLAUDIO DE ABREU PIMENTA, brasileiro, solteiro, analista de 

sistemas, residente e domiciliado na Avenida Rouxinol, n2  519, 

Apto. 182 — Moema, Sao Paulo/SP, portador da Carteira de 

Identidade n2  7712142-4 IFP-RJ e CPF n 2  965.191.857-87. 

SUBSTABELECIDOS: ANDRE MAKITA BAROBOSKIN, portador da Carteira de 

Identidade n2  1.342.650 SSP-DF e do CPF n2  665.027.801-72 e 

LUIZ CARLOS MENDES PEREIRA, portador da Carteira de 

Identidade n2  2.037.209 SSP-DF e CPF n2  960.663.501-53. 

OBJETO: Pelo presente instrumento, o substabelecente transfere aos 

substabelecidos os poderes outorgados pela empresa M.I. 

MONTREAL INFORMATICA S/A, inscrita no CNPJ sob o n2  

42.563.692/0001-26 por meio da escritura publica de 

procuragao lavrada em 03/05/2017, perante Cartorio do 82  

Oficio de Notas (ATO: 093, LIVRO: 3068, FOLHA: 175) para 

representar a outorgante junto a IPEA — Institut° de Pesquisa 

Economica Aplicada no PREGAO ELETRONICO N2  03/2019, via 

www.comprasnet.gov.br, em conjunto ou isoladamente, corn 

plenos poderes para prestar esclarecimentos, acompanhar e 

assinar propostas, tomar deliberagoes, assinar atas, interpor 

recurso, renunciar ao direito de interpor recurso, formular 

ofertas e lances de pregos, negociar pregos diretamente corn o 

pregoeiro, negociar novas condigoes, assinar termos de 

compromisso, efetuar vistoria tecnica e tudo mais que se faga 

necessario a plena participagao de nossa empresa na presente 

licitagao. 

OBS: o presente substabelecimento é valido ate 31/12/2019. 

Brasilia, 25 de fevereiro de 2019. 

Diretor Regional 

C.I n 2. 7712142-4 IFP-RJ 
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