
  

 1  

CENTRO DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES DE 
LOGÍSTICA SÃO PAULO (SP) 

 
 

CREDENCIAMENTO 
 

CENOP LOGÍSTICA SÃO PAULO (SP) N.º 
2012/99001 (7421) SL 

 
 
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica, Pessoa J urídica, inclusive empresa Individual, 

devidamente registrada no CREA ou CAU, cujo objeto social contemple 
atividades técnicas de engenharia e/ou arquitetura,  para a prestação dos serviços 
técnicos profissionais, adiante descritos, em carát er eventual, de acordo com os 
critérios, termos e condições estabelecidas neste i nstrumento, sempre que 
houver interesse previamente manifestado pelo BANCO , para atendimento em 
todo o Estado de São Paulo. 

 
 

 ERRATA 02  
Informamos que o Edital em epígrafe sofreu alteração abaixo apresentada:  
 

 
1.1 – Contrato 

 
- Onde se lia Documento nº 4, leia-se Documento nº 5 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE E SIG ILO 
 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a guardar sigilo absoluto sobre as 
atividades decorrentes da execução dos serviços e sobre as informações a que venha a ter acesso 
por força da execução deste contrato. 
 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA, por seus dirigentes, prepostos ou empregados, 
compromete-se, mesmo após o término do presente contrato, a manter completa confidencialidade 
e sigilo sobre quaisquer dados ou informações obtidas em razão do presente contrato, 
reconhecendo que não poderão ser divulgados ou fornecidos a terceiros, salvo com expressa 
autorização, por escrito, do CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA será responsável, civil e criminalmente, por quaisquer 
danos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros em virtude da quebra da confidencialidade e 
sigilo a que estão obrigadas. 
 
Parágrafo Quarto – Para os fins previstos na presente Cláusula, a CONTRATADA obriga-se a 
manter sob sua guarda e responsabilidade, “Termo de Compromisso com o Sigilo da Informação”, 
firmado por todos os seus empregados que venham a participar da prestação dos serviços objeto 
deste Contrato, nos termos da minuta constante do Documento nº 5 , que faz parte integrante 
deste Contrato. 
 
Parágrafo Quinto – O CONTRATANTE poderá exigir a qualquer tempo, a apresentação dos 
Termos a que se refere o Parágrafo Quarto desta Cláusula. A CONTRATADA terá o prazo de 48 
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(quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação, para a apresentação dos documentos 
solicitados, sob pena da aplicação das penalidades estabelecidas neste contrato. 
 
 
 
 
2 - Permanecem inalterados os demais itens do Edital, dos seus anexos e documentos. 
 
 
 

São Paulo, 02 de abril de 2.015. 
 
 
 

____________________________________ 
Palmira Conceição de Moura Machado 

Presidente da Comissão de Credenciamento 
 


