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A empressa _______
___________________, por interm
médio de seeu represen
ntante
legal ____________
_________________, doravante designadaa simplesm
mente
VERIFICA
ADOR IND
DEPENDEN
NTE, se com
mpromete, por interméédio do preesente
TERMO DE
D CONFID
DENCIALIIDADE, a não
n divulgaar sem autorrização exprressa,
quaisquer informaçõ
ões de proppriedade do Gabinetee de Secreetário de Estado
E
Extraordinnário da Copa
C
do Muundo, doraavante simp
plesmente ddesignado como
CONTRA
ATANTE, em
m conformiddade com as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSU
ULA I
1.1 O VE
ERIFICADOR INDEP
PENDENTE reconhecce que, em
m razão daa sua
prestação de serviçoss a CONTR
RATANTE, conforme contrato nºº _________
____,
celebrado em ___/__
__/___, tem
m acesso a informaçõess do CONT
TRATANTE
E, que
podem e devem ser conceituaddas como siigilosas. Estas informaações devem
m ser
tratadas confidencialmente sob qualquer condição
c
e não podem
m ser divulg
gadas
sem a exppressa e escrita autoriz ação do rep
presentante legal do CO
ONTRATA
ANTE,
signatário do contrato
o acima refeerido.
CLÁUSU
ULA II
2.1 As innformaçõess a serem tratadas confidencial
c
lmente sãoo aquelas assim
a
consideraddas no âmbito do CON
NTRATANT
TE e que, por sua natuureza, não são ou
não deverriam ser de
d conhecim
mento de terceiros. É considerrada inform
mação
sigilosa, tooda e qualq
quer inform
mação ou dado fornecid
do, comuniccado ou rev
velado
pelo CON
NTRATANT
TE para o V
VERIFICAD
DOR INDE
EPENDENT
TE, seja “k
knowhow” e/ouu dados, seja
s
de carráter técnicco ou não, que estej a em podeer do
CONTRA
ATANTE e que
q seja revvelado ao VERIFICAD
V
DOR INDEPPENDENTE por
necessidadde de execcução do ttrabalho co
ontratado. A "informaação" poderá se
revestir de
d qualquer forma, sejja oral ou por escrito
o, a exempllo de: fórm
mulas,
algoritmoss, processoss, projetos, croquis, fo
otografias, plantas,
p
des enhos, concceitos
de produto, especificcações, amoostras de id
deia, nomess de forneceedores, preeços e
d
informaçõões de negócios, daados de ffuncionários do
custos, definições,
CONTRA
ATANTE e da CON
NCESSION
NÁRIA, daados de uusuários, dados
d
processuaiis e quaisquer ooutras info
ormações julgadas sigilosas pela
CONTRA
ATANTE.
CLÁUSU
ULA III
3.1 Todas as informaçções e dadoos que o VE
ERIFICADO
OR INDEPE
ENDENTE tenha
acesso ouu que lhe seeja fornecidda pelo CO
ONTRATAN
NTE, será oobjeto de sigilo,
s
indefinidaamente, saalvo se eexpressamen
nte estipulado em contrário pelo
CONTRA
ATANTE. Nãão será con siderada infformação siigilosa aqueela que:
3.1.1 seja ou venha a ser identifi cada como de domínio
o público;
e
o VERIFICADOR IND
DEPENDENTE,
3.1.2 se encontrava
na posse llegítima do
livre de qualquer obrigaçãoo de sigilo, antes de sua revelação pela
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CONTRA
ATANTE;
3.1.3 seja expressameente identifiicada pelo CONTRATA
C
ANTE comoo “não sigillosa”;
3.1.4 for revelada
r
em
m razão de um
uma ordem, administrattiva ou judiccial, válida,, até a
extensão de tais ord
dens, desde que o VE
ERIFICADO
OR INDEPPENDENTE
E seja
notificadoo previamen
nte e por esscrito pelo CONTRAT
TANTE quaanto a existtência
das mesm
mas, dando a esta, na medida do
o possível, tempo hábbil para pleitear
medidas de
d proteção que julgar ccabíveis.
3.2 Em caso de dúvida
d
aceerca da naatureza con
nfidencial de determ
minada
informaçãão, o respo
onsável devverá mantêê-la sob sigilo até quue venha a ser
autorizadoo expressaamente pello represeentante leg
gal do CO
ONTRATA
ANTE,
signatário do contrato
o nº ___/20___, a tratá-lla diferentem
mente. Em hipótese alguma
a ausênciaa de manifestação exprressa do CO
ONTRATAN
NTE poderáá ser interprretada
como liberração de qu
ualquer dos compromisssos ora assu
umidos.
ULA IV
CLÁUSU
4.1 O VE
ERIFICADO
OR INDEPE
ENDENTE responsabiiliza-se inteegralmente pelos
atos de seus
s
empregados, subbcontratadoss ou de teerceiros porr ela indiccados,
praticadoss nas dep
pendências do CON
NTRATANTE, nas de
dependênciaas da
CONCESSIONÁRIA
A, ou mesmoo fora delass, que venhaam a causarr danos a essta ou
a seus funcionários
f
s e serviddores ou colocar
c
em
m risco o patrimônio do
CONTRA
ATANTE, compromete
c
endo-se a promover a substittuição imeediata
daqueles que
q não corrresponderem
m ao padrão
o de comportamento exxigido.
CLÁUSU
ULA V
5.1 O nãoo cumprimento da obbrigação do
o compromiisso de sigiilo, estabellecido
neste conntrato, possiibilitará a imediata reescisão do contrato fi
firmado enttre as
partes, sem
s
qualquer ônus para o CONTRAT
TANTE. N
Neste caso, o
VERIFICA
ADOR IND
DEPENDEN
NTE, estarrá sujeito, por ação ou omissão
o, ao
pagamentoo ou recom
mposição dde todas as
a perdas e danos coomprovadam
mente
sofridos pelo
p
CONTR
RATANTE, ou terceiro
o prejudicad
do, sem prejjuízo das deemais
sanções leegais cabíveeis, conform
me art. 87 da
d Lei Federal nº. 8.6666/93 e Deecreto
Estadual nº
n 44.431/06
6.
Belo Horizonte, _____ de _____
__________
_ de _________.

_____
____________________
__________
___________
((responsáveel legal)
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