ENCARTE B
TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E
CONFIDENCIALIDADE

Os
abaixo-assinados,
de
um
lado
a
______________________,
CNPJ
nº
___________________/_____, situada na cidade de ______________________, à Rua:
_______________, bairro ________________, doravante denominada CONTRATANTE, e de
outro lado ______________________, CNPJ nº ___________________/_____, situada na
cidade de ______________________, à Rua: _______________, bairro ________________,
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justa e acertada, a celebração do presente
TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE, através do qual a CONTRATADA aceita não
divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações sensíveis de propriedade da
______ e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação, em
conformidade com as seguintes cláusulas e condições:
PRIMEIRA – A CONTRATADA reconhece que em razão das suas atividades profissionais,
estabelece contato com informações sigilosas, que devem ser entendidas como segredo. Estas
informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser
divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios Colaboradores da ______,
sem a expressa e escrita autorização da ______.
SEGUNDA - As informações, exemplificadas abaixo, devem receber o tratamento de
confidencialidade adequado, de acordo com o seu nível de classificação.
1. Programas de computador, suas listagens, documentação, artefatos diversos, código
fonte e código objeto;
2. Toda a informação relacionada a programas existentes ou em fase de
desenvolvimento no âmbito da, inclusive fluxogramas, estatísticas, especificações,
avaliações, resultados de testes, arquivos de dados, artefatos diversos e versões “beta”
de quaisquer programas;
3. Documentos, informações e dados armazenados de atuação consultiva e
contenciosa, de estratégias ou demais dados e/ou informações de caráter sigiloso ou
restrito à ;
4. Metodologia, projetos e serviços utilizados;
5. Números e valores financeiros.
TERCEIRA – A CONTRATADA reconhece que a lista acima é meramente exemplificativa e
ilustrativa e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou que venham a surgir
no futuro devem ser mantidas sob segredo. Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de
determinada informação a CONTRATADA deve tratar a mesma sob sigilo até que seja
autorizado, formalmente, a tratá-la de forma diferente pela CONTRATANTE.
QUARTA – A CONTRATADA reconhece que, no seu desligamento definitivo da ______,
deverá entregar à CONTRATANTE todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive
notas pessoais envolvendo matérias sigilosas relacionadas com a ______, registros de
documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu
controle. A CONTRATADA também assume o compromisso de não utilizar qualquer
informação adquirida quando de suas atividades para a ______.
QUINTA – A CONTRATADA deve assegurar que todos os seus colaboradores guardarão sigilo
sobre as informações que porventura tiverem acesso, mediante o ciente de seus colaboradores
em Termo próprio a ser firmado entre a CONTRATADA e seus colaboradores, e que os
mesmos comprometer-se-ão a informar, imediatamente, ao seu superior hierárquico, qualquer
violação das regras de sigilo, por parte dele ou de qualquer pessoa, inclusive nos casos de
violação não intencional.
Parágrafo Primeiro: A coleta dos Termos de Sigilo de seus colaboradores não exime a
CONTRATADA das penalidades por violação das regras por parte de seus contratados.
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá fornecer cópia de todos os termos firmados com
seus colaboradores à ______ no prazo de 10 dias após assinatura dos respectivos termos.

Parágrafo Terceiro: Sempre que um colaborador for admitido, A CONTRATADA deverá
fornecer cópia dos novos termos firmados no prazo de 2 dias após assinatura dos respectivos
termos.
SEXTA - O atendimento deste Termo de Sigilo e Confidencialidade bem como da das
Diretrizes Básicas da Política de Segurança da Informação devem ser incorporados
formalmente ao contrato de trabalho dos funcionários da CONTRATADA que prestarem
serviços à ______.
SÉTIMA – A CONTRATADA deverá seguir a Política de Segurança da Informação definida
pela CONTRATANTE.
OITAVA - O não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste Termo implicará em
responsabilização civil e criminal, de acordo com a legislação vigente.
Em,_____de __________de 20__.

______________________________________________________________
Responsável pelo Contrato - CONTRATANTE

___________________________________________
Responsável pelo Contrato - CONTRATADA

