
Contrato de Prestação de Serviços de 
Auditoria e Segurança

Ponto I

Como 1ª outorgante  Fatnet

Ponto II

Como 2ª outorgante  cliente

Ponto III

O 1º outorgante  compromete-se a seguir o termo de ética em anexo, e
apresentar o conjunto de tarefas a realizar, garantindo a confidencialidade
de todos os dados e informações obtidas.

Ponto IV

O 2º outorgante  autoriza o 1º outorgante à realização de testes de auditoria
e segurança a equipamentos e serviços da sua responsabilidade, estando
ciente da possibilidade da instabilidade dos mesmos durante a execução da
auditoria. O 1º outorgante não se responsabiliza por qualquer tipo de danos
ou perdas diretas ou indiretas,  causadas no decorrer  da realização  dos
testes  (ex.  Perda  de   receitas,   disponibilização  de  serviços,  ou  outras
vantagens económicas).

Ponto V

O  1º  outorgante  compromete-se  a  apresentar  um  relatório  de  tarefas
realizadas,  situações  encontradas  e  recomendações  de  optimização  e
melhorias das mesmas.

Ponto VI

A realização da auditoria terá lugar no período compreendido entre as datas
______  e ______ , exceto  as _________.

O 1º  outorgante compromete-se executar  os testes  apenas no horário  e
período previamente acordado, sem especificação dos mesmos; 



Ponto VII

O 1º outorgante não efectuará qualquer tipo de auditoria a equipamentos
ou  serviços  que  o  2º  outorgante  detenha,  sobre  os  quais  não  seja
responsável único, excepto se apresentar uma declaração de consentimento
para a realização dos mesmos.

Ponto VIII

O 2º  outorgante  fornecerá  ao  1º  outorgante  as  informações  necessárias
sobre o âmbito e alcance dos testes a realizar,  garantindo que todas as
informações prestadas são verdadeiras e precisas.

O  2º  outorgante  garante  possuir  ou  estár  autorizado  a  representar  os
proprietários  dos  computadores  e  sistemas  descritos.  O  2º  outorgante
garante ainda que está autorizado a celebrar acordos jurídicos vinculativos.

Ponto IX

O 2º outorgante compromete-se a não divulgar os dados da respectiva 
auditoria num período mínimo de 1 mês. 

Ponto X

O objetivo da Auditoria é identificar e informar o 2º outorgante sobre as
vulnerabilidades  de  segurança  de  modo  a  fornecer  ao  mesmo  dados
relevantes sobre o estado do seu sistema de informação,  permitindo-lhe
aumentar significativamente o seu nível de proteção.

O 2º outorgante entende que a segurança na Internet é um campo que está
em constante mudança e crescimento e que os testes de segurança feitos
não significa que o  seu sistema de informação está  seguro de todas  as
formas de violação. 

Serão definidos na realização do presente contrato, os objetivos específicos
a atingir.

Ponto XI

Dependendo do tipo de objetivos específicos,  o  2ª outorgante garante a
presença dos técnicos responsáveis à realização dos respetivos testes.



Ponto XII (Situação particular)

O 1º outorgante compromete-se a realizar os respectivos testes,  por um
período máximo de  24 horas, sem qualquer custo para o 2º outorgante  


