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ANEXO VII - ACORDO DE RESPONSABILIDADE PARA FORNECEDORES E PARCEIROS
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista de cujo capital social a União
participa majoritariamente (art. 5º da Lei 1.649, de 19.07.52), integrante da Administração Pública
Federal Indireta (art. 4º, II, ‘c’, do Dec-Lei nº 200, 25.02.67), com sede na Av. Dr. Silas Munguba, nº
5.700, Passaré, na cidade de Fortaleza, Ceará, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
devidamente representado por seu Gerente de Ambiente, José WILLIAM Araújo Sousa, brasileiro,
casado, portador do CPF de n° ......................., e por sua Gerente Executivo – DIRGE, Antônia
KELVIANE da Silva Jorge Adriano, brasileira, casada, portadora do CPF de nº ......................., e
............................................................................., (qualificação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ/MF
nº......................................,
situada
.............................................,
na
cidade
de
.............................................., UF, doravante denominado CONTRATADO, neste ato devidamente
representado(a) por seu ................................................................. (inserir cargo do representante legal
da pessoa jurídica), ................................................., brasileiro(a), casado(a)/solteiro(a), portador do CPF
de nº ........................................, considerando que:
==>
a) são titulares de informações técnicas, financeiras e comerciais de caráter secreto, confidencial
e ou reservado;
b)

pretendem realizar acordo comercial, em função do qual CONTRATANTE e CONTRATADO
terão acesso a informações consideradas secretas, confidenciais e ou reservadas pela outra
parte;

c)

as PARTES CONTRATANTES desejam resguardar a confidencialidade de tais informações,
garantindo o mesmo à outra parte, resolvem celebrar o presente ACORDO DE
RESPONSABILIDADE, que se regerá pelos seguintes termos e condições:

<==

DA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÕES CONFLITUOSAS
CLÁUSULA PRIMEIRA. O CONTRATADO declara que:
==>
(i)
o cumprimento de seus deveres como prestador de serviço do CONTRATANTE não
violará nenhum acordo ou outra obrigação de manter informações secretas,
confidenciais e ou reservadas, de propriedade de terceiros, não importando a natureza
de tais informações;
<==
(ii)
não está vinculado a nenhum acordo ou obrigação com terceiros, o qual esteja ou possa
estar em conflito com as obrigações assumidas perante o CONTRATANTE ou que
possa afetar os interesses deste nos serviços por ele realizados; e
(iii)

não trará ao conhecimento de qualquer empregado, administrador ou consultor do
CONTRATANTE informação secreta, confidencial e ou reservada ou qualquer outro tipo
de informação de propriedade de terceiros, bem como não utilizará, enquanto persistir
qualquer espécie de vínculo contratual entre CONTRATANTE e CONTRATADO,
qualquer tipo de segredo comercial de terceiros.

DA INFORMAÇÃO SIGILOSA
CLÁUSULA SEGUNDA. O termo “informação sigilosa” significa qualquer informação, elaborada ou não
por parte do CONTRATADO, ou ainda, revelada pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, a qual esteja
relacionada com as atividades do CONTRATANTE, seus clientes ou fornecedores e que seja secreta,
confidencial, reservada ou de sua propriedade.
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CLÁUSULA TERCEIRA. O termo “informação sigilosa” inclui, mas não se limita, a informações relativas
a software desenvolvido e em desenvolvimento e / ou qualquer tipo de solução de alta tecnologia,
especialmente relacionadas com:
<==
(i)
Segurança em ambientes de redes de computadores;
(ii)
Auditoria de sistemas;
(iii)
Projeto de implantação de soluções em segurança da informação;
(iv) Treinamento em segurança da informação;
(v)
Projeto e / ou implantação de sistemas para detecção de invasões;
(vi) Análise de vulnerabilidades em rede de computadores;
(vii) Análise de vulnerabilidades em sistemas de informática e ambientes de tecnologia da
informação;
(viii) Terceirização e / ou administração de sistemas de segurança da informação;
(ix) Projeto e / ou implantação de plano de contingências;
(x)
Projeto e / ou implantação de política de segurança;
(xi) Projeto e / ou implantação de sistemas criptográficos;
(xi) Projeto e / ou implantação de firewall;
(xiii) Teste de invasão.
==>
CLÁUSULA QUARTA. O termo “informação sigilosa” pode incluir ainda:
<==
(i)
informações relativas aos projetos realizados pelas PARTES CONTRATANTES que
sejam anteriores a qualquer revelação pública do mesmo, incluindo, mas não se
limitando, a natureza dos projetos, produção de dados, dados técnicos e de engenharia,
dados e resultados de testes, andamento e detalhes de pesquisa, desenvolvimento de
produtos e serviços e informações concernentes à aquisição, proteção, execução e
licença de direitos de propriedade (incluindo patentes, direitos de cópia e segredos
comerciais);
(ii)

informações internas pessoais e financeiras das PARTES CONTRATANTES, nome de
fornecedores ou outras informações relacionadas a estes, informações relativas a
quaisquer compras e respectivos custos, serviços internos e manuais de operação,
maneira e método de conduzir suas atividades;

(iii)

planos de desenvolvimento e marketing; dados de preço e custo; taxas; políticas de
cobrança e de tabelamento; técnicas de marketing e métodos de obtenção de negócios;
previsões e premissas de previsões; e futuros planos e estratégias potenciais das
PARTES CONTRATANTES que tenham sido ou estejam sendo discutidas; e

(iv)

toda informação que se torne conhecida de qualquer pessoa, devido ao desempenho
pelo CONTRATADO das suas obrigações perante o CONTRATANTE, e que se possa
razoavelmente entender que seja secreta, confidencial e ou reservada ou que as partes
contratantes devam tomar medidas de proteção para impedir o seu vazamento.

CLÁUSULA QUINTA. “Informação sigilosa” não significará:
<==
(i)
habilidades gerais ou experiência adquirida durante o período da execução do contrato
ao qual este Acordo está vinculado, quando as PARTES CONTRATANTES poderiam
razoavelmente ter tido a expectativa de adquiri-las em situação similar ou prestando
serviços a outras empresas;
(ii)

informações conhecidas publicamente sem a violação deste Acordo ou de instrumentos
similares; ou,

(iii)

revelação de informações exigidas por lei ou regulamento, autoridade governamental ou
judiciária, devendo as PARTES CONTRATANTES providenciar para que, antes de tal
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revelação, seja a outra parte notificada da exigência (dentro dos limites possíveis diante
das circunstâncias) e lhe seja proporcionada oportunidade de discuti-la.
==>
CLÁUSULA SEXTA. Toda informação sigilosa, quer seja desenvolvida pelo CONTRATADO, quer por
outros empregados ou consultores do CONTRATANTE, é de propriedade exclusiva do
CONTRATANTE, conforme o caso. Estas informações sigilosas serão tratadas e protegidas como tais,
de acordo com o estabelecido neste Acordo.
CLÁUSULA SÉTIMA. Como consequência do conhecimento de informações sigilosas, os
CONTRATANTES deverão guardar segredo a respeito dos negócios realizados, obrigando-se desde já
a:
(i)

salvo se imprescindível para fins de execução do contrato, não destruir, usar, copiar,
transferir ou revelar a nenhuma pessoa ou entidade, sem prévia e expressa autorização
da outra parte contratante, toda e qualquer informação secreta, confidencial e ou
reservada;

(ii)

tomar todas as precauções razoáveis para impedir a destruição, uso, cópia,
transferência ou revelação inadvertida de qualquer informação secreta, confidencial e ou
reservada;

(iii)

entregar imediatamente todas as informações secretas, confidenciais ou reservadas que
estejam expressas em qualquer forma física ou efêmera que estejam sob sua posse e
controle, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de rescisão do contrato ao
qual o presente Acordo está vinculado.

<==
CLÁUSULA OITAVA. Os dados, informações e documentos de cada parte contratante, repassados à
outra parte por qualquer meio, durante a execução dos serviços contratados, constituem informação
privilegiada e, como tal, têm caráter de estrita confidencialidade, só podendo ser utilizados para fins de
execução do contrato, ao qual este Acordo é vinculado.
CLÁUSULA NONA. É expressamente vedado a qualquer das PARTES CONTRATANTES repassar
qualquer informação identificada e caracterizada como sigilosa, inclusive a terceiros contratados para
executar atividades decorrentes do contrato ao qual este Acordo está vinculado, exceto mediante
autorização expressa da outra parte contratante.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA DÉCIMA. As PARTES CONTRATANTES declaram-se inteiramente responsáveis pelos
atos praticados por seus empregados e ex-empregados, durante ou após a execução do contrato ao
qual este Acordo está vinculado, que impliquem no descumprimento de cláusulas do presente Acordo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. As obrigações das PARTES CONTRATANTES neste Acordo
produzirão efeitos a partir da data da assinatura do instrumento contratual ao qual o presente Acordo
está vinculado. Qualquer violação ou ameaça de violação a este Acordo irá constituir justa causa para
imediata rescisão do contrato de prestação de serviços firmado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. As obrigações das PARTES CONTRATANTES derivadas deste
Acordo permanecerão em vigor e produzirão seus regulares efeitos mesmo após a extinção do contrato
ao qual este Acordo está vinculado, conforme cada uma das disposições do presente Acordo,
continuando válidas e com efeito, a despeito de qualquer violação deste Acordo ou do contrato de
prestação de serviços firmado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Se qualquer dispositivo ou convenção deste Acordo for determinado
nulo ou inexequível, no todo ou em parte, não afetará ou prejudicará a validade de quaisquer outras
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convenções ou dispositivos do mesmo, sendo cada uma de suas convenções ou dispositivos
considerados separada e distintamente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os CONTRATANTES reconhecem expressamente que:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

receberam uma cópia deste Acordo;
tiveram tempo suficiente para analisar este Acordo;
leram e compreenderam os termos deste Acordo e suas obrigações dele derivadas;
têm ciência que não haverá outro acordo ou aditivos que revoguem os termos deste
Acordo, em nenhuma hipótese.

==>
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. As PARTES CONTRATANTES declaram e concordam que as
restrições impostas por este Acordo são necessárias para proteger seus interesses com respeito à
propriedade das informações sigilosas, à propriedade intelectual e aos projetos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Este Acordo obriga a todas as pessoas, físicas ou jurídicas, de qualquer
modo vinculadas às PARTES CONTRATANTES, as quais sejam repassadas informações privilegiadas
ou sigilosas, nos termos deste Acordo, que entra em vigor na data de sua assinatura, em caráter
irrevogável e irretratável, obrigando as PARTES CONTRATANTES, seus representantes legais e
sucessores, inclusive após o encerramento do contrato ao qual o presente Acordo está vinculado.
<==
Para dar eficácia a este instrumento, as partes assinaram o presente em 2 (duas) vias, de igual teor e
forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas:
(Cidade) (UF),

de

de

Pelo: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Ambiente de Estratégia de Suprimento de Logística
Célula de Licitações e Contratos
___________________________________
José WILLIAM Araújo Sousa
Gerente de Ambiente

___________________________________
Antônia KELVIANE da Silva Jorge Adriano
Gerente Executivo - DIRGE

Pela:
___________________________________
Nome:
Função:
CPF:

TESTEMUNHAS:
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