TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
O MUNICÍPIO DE (XXX), pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº (XXX), com sede na
(endereço), neste ato representado pelo (denominação do cargo), adiante denominado simplesmente
MUNICÍPIO, se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiver
acesso sobre o Curso denominado de Semana dos Indicadores Educacionais – Dos dados aos resultados.
1. Para tanto, declara e se compromete:
a) A manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados,
informações comerciais, logísticas e técnicas e, sobre todos os materiais obtidos com sua
participação, podendo incluir, mas não se limitando a: padrões de comportamento, regras
internas, relação de Municípios que realizarão o curso, resultados obtidos, provas recebidas e a
serem aplicadas, questionamentos, metodologia, formas e modelos de tarefas e gerenciamento
das mesmas, modelos, fluxogramas, programas de computador, discos, pen drives, processos,
projetos, dentre outros;
b) a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, de
dados, informações políticas, comerciais, tendências, opiniões ou materiais obtidos com sua
participação, sem a prévia análise da EVOLUCIONAL EDITORA E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EM
INTERNET LTDA;
c) a não tomar, sem autorização da EVOLUCIONAL EDITORA E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EM
INTERNET LTDA qualquer medida com vistas a obter para si ou para terceiros vantagens
econômicas decorrentes das tarefas a serem executadas;
d) que todos os documentos, inclusive as ideias contendo dados e informações relativas a qualquer
setor ou empresa, materiais e informações são de propriedade da EVOLUCIONAL EDITORA E
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EM INTERNET LTDA.
2. Este termo de confidencialidade é firmado com o intuito de evitar a divulgação e utilização não
autorizada das informações confidenciais trocadas entre as PARTES por ocasião da realização do
seguinte projeto de colaboração:
a. CURSO “SEMANA DOS INDICADORES EDUCACIONAIS - DOS DADOS AOS RESULTADOS”.
3. Para os fins deste acordo, serão consideradas confidenciais todas as informações, transmitidas por
meios escritos, eletrônicos, verbais ou quaisquer outros e de qualquer natureza.
4. As PARTES comprometem-se a utilizar as informações confidenciais apenas no âmbito do
desenvolvimento e da execução do projeto de colaboração, sendo vedada tanto a sua divulgação a
terceiros, quanto qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida pela PARTE
REVELADORA.
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5. A PARTE RECEPTADORA deverá dispensar as informações confidenciais da PARTE REVELADORA o
mesmo zelo e cuidado com que trataria os seus próprios dados e deverá mantê-las em local seguro,
com acesso limitado, apenas às pessoas autorizadas.
6. Em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais, a PARTE
RECEPTADORA deverá comunicar imediatamente à PARTE REVELADORA. A pronta comunicação
da PARTE RECEPTADORA não exclui, entretanto, a sua responsabilização pelo defeito na proteção
dos dados sigilosos.
7. Não serão consideradas confidenciais as informações que:
a. Sejam ou venham a ser publicadas ou a se tornar públicas, desde que tais divulgações não
tenham sido, de qualquer forma, ocasionadas pela PARTE RECEPTORA;
b. tenham sido desenvolvidas pela PARTE RECEPTORA a qualquer tempo, a partir de fontes
independentes do projeto de colaboração;
c. tenham sido legitimamente recebidas de terceiros, desde que não derivadas de violação de
dever de confidencialidade;
d. sejam expressas ou tacitamente identificadas pela PARTE REVELADORA como não mais
sendo sigilosas ou de sua propriedade.
8. A PARTE que violar as obrigações previstas neste Termo deverá indenizar e ressarcir a
outra PARTE pelas perdas, lucros cessantes, danos diretos e indiretos e quaisquer outros prejuízos
patrimoniais ou morais que surjam em decorrência deste descumprimento.
9. O presente acordo possui caráter irrevogável e irretratável e inicia a partir da data de sua assinatura,
permanecendo-o enquanto estiver sendo desenvolvido ou executado o projeto de colaboração.

(Município), (data)

__________________________________________________
Assinatura
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