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PE.EPE.019/2022 - SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS  
 
 
Informamos aos licitantes interessados em obter as informações detalhadas previstas no item 3.2.1 do 
Termo de Referência, que o TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO que o modelo 
se encontra abaixo, ou poderá ser obtido mediante solicitação pelo e-mail editais@epe.gov.br. 
Reiteramos que o referido termo deverá ser preenchido e assinado com firma reconhecida do 
representante legal, ou assinado com certificado digital do representante legal.  
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO 

 

[Qualificação: nome, nacionalidade, CPF, identidade (nº , data e local de expedição), endereço], 
representante da sociedade empresária XXXX, conforme instrumento de mandato e ato constitutivo 
apresentados perante a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, declaro ter ciência inequívoca da 
legislação sobre o tratamento de informações classificadas ou de acesso restrito, cuja divulgação possa 
causar risco ou dano à segurança da sociedade ou do Estado, comprometo-me a guardar o sigilo 
necessário, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a: 

a) tratar as informações classificadas em qualquer grau de sigilo ou os materiais de acesso restrito que 
me forem fornecidos pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE 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) não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo: (i) informações classificadas em qualquer grau 
de sigilo; (ii) informações relativas aos materiais de acesso restrito da Empresa de Pesquisa Energética, 
salvo autorização da autoridade competente;  

e) adotar as providências para que os dirigentes, empregados, prepostos, consultores e demais 
detentores de vínculos de qualquer natureza com a sociedade empresária que representa assumam as 
citadas obrigações de sigilo, de não divulgação e de não copiar ou reproduzir as informações objeto teste 
termo, mediante a assinatura de termo de confidencialidade.  

Por estar de acordo com o presente Termo de Compromisso, o assino na presença das testemunhas 
abaixo identificadas. 

 

 

 

Local e data e assinatura do representante legal 
ou postura da assinatura eletrônica do representante legal 
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