Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021/PGEMT
Solução Informatizada de Gestão de Processos Administrativos e Judiciais
Solução Informatizada de Gestão da Dívida Ativa

Anexo 14 • Termo de compromisso de manutenção de sigilo e respeito às normas de
segurança vigentes na PGE/MT e no Estado de Mato Grosso

Contrato
Administrativo nº

Objeto

Contratada
Representante
legal
Fundamento

[=]/2022/PGEMT
Licenciamento de uso de software de Solução Informatizada de Gestão [de
Processos Administrativos e Judiciais – SGPAJ / da Dívida Ativa – SGDA] e
prestação de serviços de suporte e evolução da solução e de eventuais
serviços sob demanda, para atender as necessidades da PGE/MT, pelo
período de 36 meses, prorrogáveis até 48 meses totais.
[Nome Social]
[Nome]

CNPJ

[=]

CPF

[=]

• Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021/PGEMT, item 19.1.3
• Anexo 1 • Termo de Referência nº 054/2021/STI/PGEMT, item 31. SIGILO
• Instrução Normativa SGD/ME nº 1/2019, art. 18, inciso

Este Termo de Compromisso busca prover a necessária e adequada proteção às
informações restritas de propriedade exclusiva da PGE/MT e do Estado de Mato Grosso reveladas
à Contratada em razão da execução dos serviços objeto do Contrato, bem como assegurar o
respeito às normas de segurança vigentes na PGE/MT durante a execução contratual.
O sigilo abrange toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada,
tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações,
desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias,
plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios,
processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de
revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas,
invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros. Sendo
assim, a Contratada se compromete a:
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( )

não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa da
PGE/MT, das informações restritas reveladas;

( )

a preservar o conteúdo das informações identificadas em qualquer tipo de sigilo, ou dos
materiais de acesso restrito, sem divulgá-lo a terceiros

( )

( )

( )

não utilizar, bem como a não permitir que seus diretores, consultores, prestadores de
serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma diversa da prevista no Contrato,
as informações restritas reveladas;
cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos
diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que
estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais atividades
relativas à prestação de serviços à PGE/MT, devendo cientificá-los da existência deste
Termo de Compromisso e da natureza confidencial das informações restritas reveladas;
firmar acordo de ciência deste Termo de Compromisso por escrito com seus diretores,
consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos, inclusive de eventual
empresa subcontratada, que tiverem acesso a qualquer informação restrita relacionada
à prestação de serviço objeto do Contrato1;

( )

informar, imediatamente, à PGE/MT qualquer violação das regras de sigilo
estabelecidas neste Termo de Compromisso, independentemente da existência de dolo
ou culpa.

( )

no caso de violação deste Termo, se compromete ao pagamento ou à recomposição de
todos os danos e perdas sofridos pela PGE/MT ou por terceiros, inclusive os de ordem
moral, bem como à responsabilização civil, administrativa e criminal, as quais serão
apuradas pelo devido processo administrativo e/ou judicial.

O presente Termo de Compromisso tem natureza irrevogável e irretratável,
permanecendo em vigor desde a data de acesso às informações restritas de dados da PGE/MT e
perdurará mesmo após a extinção do Contrato.
Cuiabá/MT, [dd] de [mês] de 2022.

__________________________________
1

Anexo 15 • Termo de ciência do compromisso da contratada com a manutenção de sigilo e respeito às normas de
segurança vigentes na PGE/MT e no Estado de Mato Grosso
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[representante legal da Contratada]
[Cargo] da [Nome Social da Contratada]

Testemunha:

Testemunha:

_________________________________
[Nome]

_________________________________
[Nome]

[Função]
CPF [=]

[Função]
CPF [=]
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