ANEXO XIII - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
Ao
Banco do Nordeste do Brasil S/A

Referência: Pregão eletrônico N. 2020/____ - Visita Técnica
Tendo em vista a divulgação do Pregão eletrônico em referência e o interesse da empresa
____________________________________________________ em participar da Visita Técnica
prevista para obter acesso às informações confidenciais relacionadas aos serviços a serem
licitados, com o propósito de atender ao objetivo da referida licitação, comprometemo-nos:
(i)

em manter sigilo sobre todas as informações a que tenhamos acesso, especialmente
aquelas cobertas pelo sigilo bancário, conforme disposto no art. 5º, parágrafo primeiro
da Lei Complementar nº 105/01;

(ii)

em utilizar as informações somente com o objetivo de avaliar uma possível participação
na licitação em referência e encaminhar a proposta de preço referenciada no documento
Anexo XI - Modelo de proposta orientadora;

(iii)

a não copiar, fotografar, gravar, imprimir, divulgar a terceiros, revelar, reproduzir ou,
ainda, de qualquer modo dispor, total ou parcialmente, das referidas informações
confidenciais; e

(iv)

a não divulgar a terceiros ou revelar qualquer informação ou fato sobre as informações
ou tratativas ocorridas durante a Visita Técnica, incluindo respostas ou questionamentos
ocorridas no recinto destinado a tal processo.

Reconheço que a violação de qualquer das obrigações mencionadas neste instrumento nos
sujeita à aplicação das penalidades cabíveis, cíveis e criminais, nos termos da lei, obrigandonos, ainda, a isentar e/ou indenizar o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A de todo e qualquer
dano, perda, prejuízo ou responsabilidade que venha a eles ser imputada, no que se refere às
demandas, ações, danos, perdas custas e despesas que porventura os mesmos possam sofrer
como resultado da violação do disposto neste instrumento, e concordamos que, sem prejuízo de
qualquer medida aplicável, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A poderá propor qualquer
medida judicial ou extrajudicial para impedir ou invalidar tais violações.
Fortaleza-CE,..... de ................... de ............

______________________________________________
Assinatura e nome do representante legal da empresa
Nome completo:
CPF e RG:
Razão Social do Licitante:
CNPJ nº:
Endereço completo, CEP, telefone/fax, e-mail:
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