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Como parte dos termos gerais e condições do relacionamento do CONSULTOR com a PM ANALYSIS 
através do Contrato de Prestação de Serviços os mesmos se comprometem com os seguintes 
termos: 
 

1. Manter absoluto sigilo e a mais rigorosa confidencialidade com relação: 

 Às informações obtidas e fornecidas durante todo o trabalho no qual estiver envolvido com a PM 
ANALYSIS; 

 Aos assuntos internos técnicos ou administrativos da PM ANALYSIS; 

 Às informações tratadas junto aos clientes da PM ANALYSIS; 

 Às informações relacionadas com quaisquer outras partes envolvidas com os serviços prestados à 
PM ANALYSIS ou em seu nome. 

 

2. Não revelar quaisquer assuntos que possam se tornar de meu conhecimento a qualquer outra 

pessoa ou organização, exceto aos demais membros da PM ANALYSIS, aos quais seja necessário 

transmitir ou trocar tais informações no decorrer do meu trabalho, a menos que autorizado por 

escrito. 

 

3. Não remover, sem o consentimento por escrito da PM ANALYSIS, quaisquer documentos da mesma, 

de seus Clientes, ou qualquer outra parte relacionada com as atividades realizadas, dos locais onde 

estiver trabalhando, a menos que seja no decorrer normal do trabalho. Neste caso, quando do 

término dos serviços com a PM ANALYSIS, irei devolver os documentos eventualmente sob minha 

guarda. 

 

4. Não divulgar para qualquer Cliente ou outra parte, sem o consentimento por escrito da PM 

ANALYSIS, quaisquer sistemas, processos, métodos, ideias, especificações, dados, know-how, 

desenhos, fatos, números ou outra informação de qualquer outra natureza que se tornar de meu 

conhecimento durante, ou advindo do meu trabalho para a PM ANALYSIS, exceto onde esta 

informação seja de domínio público. Manterei durante todo o tempo a mais rigorosa 

confidencialidade, exceto após a divulgação tornar-se pública ou parte de domínio público, por 

outros meios que não através de uma ação de minha parte. 

 

5. Comunicar à PM ANALYSIS quaisquer invenções, descobertas ou melhoria de sistemas, métodos, 

processos realizados por mim como resultado direto do meu contrato, devendo pertencer e ser de 

absoluta propriedade da PM ANALYSIS ou do Cliente de quem a PM ANALYSIS é contratada. 
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6. Concordo que as condições acima e os requisitos de confidencialidade impostos para mim, 

deverão continuar vinculados a mim mesmo por prazo indeterminado, mesmo após o término dos 

serviços com a PM ANALYSIS. Eu aceito que se eu revelar quaisquer informações estarei sujeito às 

ações aplicáveis. 

 

7. Cumprirei com os requisitos e solicitações contidas nas políticas, planos, procedimentos e outras 

instruções e orientações dadas por autoridades ou diretores da PM ANALYSIS. Eu compreendo que o 

precedente refere-se aos procedimentos e aspectos técnicos, levando em consideração o trabalho 

envolvido, e estarei recebendo da PM ANALYSIS os materiais de natureza do trabalho determinados 

pelo meu contrato. 

 

8. Eu tenho conhecimento, entendi e concordo com o Código de Integridade e Conduta da PM 

ANALYSIS. 
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