
 

 

ANEXO III 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2018 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO (TCMS) 

 

Eu, _______________________________, nacionalidade, CPF, identidade (nº, data e local 
de expedição), (filiação e endereço), perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina (CAU/SC), declaro ter ciência inequívoca da legislação sobre o tratamento de 
informação classificada cuja divulgação possa causar risco ou dano à segurança da 
sociedade ou do Estado, e me comprometo a guardar o sigilo necessário, nos termos da Lei 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, e nos 
artigos constantes na SEÇÃO VIII, do Decreto nº 7.845, 14 de novembro de 2012, e a: 
a) tratar as informações classificadas em qualquer grau de sigilo ou os materiais de acesso 
restrito que me forem fornecidos pelo CAU/SC e preservar o seu sigilo, de acordo com a 
legislação vigente;  
b) preservar o conteúdo das informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos 
materiais de acesso restrito, sem divulgá-lo a terceiros;  
c) não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade das informações 
classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de acesso restrito;  
d) adotar todas as medidas necessárias para resguardar a segurança das informações 
classificadas; 
e) não copiar, guardar cópias ou reproduzir, por qualquer meio ou modo: (i) informações 
classificadas em qualquer grau de sigilo; e (ii) informações relativas aos materiais de acesso 
restrito do CAU/SC, salvo por meio de autorização da autoridade competente; 
f) a CONTRATADA obriga-se a informar, imediatamente ao CAU/SC, qualquer violação de 
regras de sigilo estabelecidas neste termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, 
independentemente da existência de dolo; 
g) a quebra do sigilo, devidamente comprovada, sem autorização expressa do CAU/SC, 
possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre o Conselho e a 
CONTRATADA sem qualquer ônus para o CAU/SC. Neste caso, a CONTRATADA, estará 
sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos 
sofridos pelo CAU/SC, inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil 
e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo; 
h) o presente termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a 
data de sua assinatura e por cinco anos após o encerramento do contrato. 

 
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente termo, a 
CONTRATADA assina o presente termo por meio de seus representantes legais. 

 
Florianópolis, ___ de ___________ de 2018. 

 
 

________________________________ 
Assinatura do responsável 

Nome da empresa contratada 
 

Observação: este documento deve ser emitido em papel timbrado que identifique o 
emissor. 


