
TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE

Por este instrumento particular de
termo de compromisso e confidencialidade e na melhor forma do
direito, as partes nomeadas e qualificadas adiante, que passam,
doravante, respectivamente, a ser designadas por FORNECEDOR
e RECEPTORA ajustam entre si este TERMO DE COMPROMISSO
E CONFIDENCIALIDADE o qual se regerá pelas seguintes
estipulações:

QUADRO DE INFORMAÇÕES

1. CONTRATANTES

1.1. FORNECEDORA: RVJ SOLUÇÕES E TECNOLOGIA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua
Pedro Cunha, 158, bairro capoeiras, Florianópolis, Santa
Catarina, inscrita no CNPJ sob o n.º
04.826.084/0001-78, neste ato representado pelo sócio
administrador, VANESSA MEDEIROS JACQUES,
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF de
número 074.500.009-62.

1.2. RECEPTORA: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ número XXXXXXXXX, com
endereço na rua Recanto das Garças, número 33,
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.



CLÁUSULAS CONTRATUAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO.
O objeto do presente contrato é a proteção de informações
confidenciais disponibilizadas pela FORNECEDORA em razão da
celebração de contrato de prestação de serviços com a
RECEPTORA, neste contrato, trata-se especificamente da
disponibilização do Sistema Picmo.

Parágrafo 1º: As partes declaram, inicialmente, que tiveram
conhecimento prévio dos termos deste contrato e dos demais
documentos nele referidos, bem como, de que compreenderam,
com exatidão, todo o seu sentido e alcance.

Parágrafo 2º: A RECEPTORA somente poderá usar as informações
confidenciais compartilhadas pela FORNECEDORA para a
efetivação da prestação dos serviços contratados pela
FORNECEDORA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES

Para os fins do presente contrato, considera-se informação
confidencial toda e qualquer informação técnica obtida pela
RECEPTORA em razão do contrato de prestação de serviços
celebrado com a FORNECEDORA e relacionadas ao
funcionamento do evento e uso do sistema.

PARÁGRAFO ÚNICO: Considera-se informação técnica, para efeito
deste termo, toda e qualquer informação, seja ela patenteada ou
não, de natureza técnica, comercial, jurídica, operacional,
invenções, Know-how, processos, designs, fórmulas, planos de
negócios, técnicas, métodos, documentos, pareceres, papéis,
contratos, estudos e pesquisas a que o funcionário da RECEPTORA
tenha acesso por qualquer meio físico, sejam documentos
expressos, fac-símile, mensagens eletrônicas, manuscritos,
fotografias, etc; por qualquer forma registrada em mídia eletrônica,
como pen drives e nuvem ou oralmente.



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

A RECEPTORA se compromete a garantir que seus funcionários
usem as informações compartilhadas com o único propósito de bem
e fiel cumprir o contrato de prestação de serviços anexo;
mantenham sob sigilo as informações confidenciais e
compartilhá-las com outros empregados tão somente quando
houver necessidade para a realização do trabalho contratado;
protejam as informações sigilosas compartilhadas com o mesmo
cuidado empregado para proteger suas informações e adotem
procedimentos administrativos necessários à prevenção de perda
ou extravio de quaisquer documentos ou informações confidenciais.
Caso ocorra algum extravio, perda ou divulgação de informação por
funcionário da RECEPTORA, esta deve comunicar à
FORNECEDORA, de imediato, para que tome as providências
cabíveis, o que não excluirá sua responsabilidade.

CLÁUSULA QUARTA: A FORNECEDORA prestará os seguintes
serviços (Sistema de gestão e acompanhamento de resultados via
navegador, em conjunto com aplicativo mobile para cadastramento
de clientes convidados que deve ser instalado via loja online para
iOS e Android. Inclui o sistema de organização de clientes
presentes no evento específico para uma data pré-programada.
Funcionalidades previstas como: Notificações, Treinamentos,
Questionário dos treinamentos, Certificado dos treinamentos, Live,
Mídia compartilhada, Agendamento de clientes, Calculadora da
meta, Consultoria de suporte, Cadastro de clientes, Convite do
evento com QR Code, Leitura de QR Code com gestão de clientes,
Painel administrativo de acompanhamento e relatórios específicos.)

Com utilização ilimitada no período de 30 (trinta) dias percorridos,
incluindo finais de semana, após a data de lançamento do projeto
em 11 de outubro de 2021.

Suporte online de segunda à sexta no horário comercial, e no dia do
evento com horário similar ao definido previamente.

Após entregue as informações do sistema via WhatsApp ou e-mail,
os dados ficarão salvos para futuras agregações de qualidade e
relatórios da CONTRATANTE, em caso de novos contratos. Ficando



assim em sigilo e segurança sem qualquer divulgação de dados
sensíveis a outras empresas a não ser a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA: A FORNECEDORA não se responsabiliza
por eventuais situações relacionadas a base de dados de clientes
registrados nos sistema. Uma vez que foram cadastrados, os dados
ficarão em sigilo para uso da CONTRATANTE, de modo que a
mesma seja responsável por todos os cuidados referentes às leis de
LGPD.

CLÁUSULA SEXTA: A título de honorários pelos serviços descritos
na cláusula anterior, pagos pela RECEPTORA, no valor de
R$1.000,00 (mil reais) no ato da assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de
Florianópolis/SC, como deste contrato.

E, por estarem justos e contratados,
assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor, na
presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo acompanharam.

Florianópolis, 6 de setembro de 2019.

RVJ SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
FORNECEDORA

XXXX
RECEPTORA



TESTEMUNHAS:

_____________________________________________________

_____________________________________________________


