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ANEXO II – MODELO DE CADASTRO E 

COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 

para a obtenção de estudos, levantamentos e 

propostas para estruturação de modelo de 

concessão administrativa para prestação de 

serviços de gestão, operação e manutenção das 

unidades fabris I, II e III da Fundação Ezequiel 

Dias, incluindo a realização de investimentos, a 

aquisição de bens de consumo e a assessoria para 

a obtenção de registros dos medicamentos, ao 

amparo do Decreto Estadual nº 44.565, de 03 de 

julho de 2007.  
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MODELO DE CADASTRO 

Nome da(s) Empresa(s): 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

Sede:             

CNPJ:             

E-mail:           

  

Telefone:            

Qualificação:            

 

Belo Horizonte, ____ de __________________________ de 2017 

 

 

____________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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MODELO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE  

  

Pelo presente COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE e na melhor forma de direito 

XXXXXXXXXX, com sede na Cidade do XXXXXXXXXX, Estado do XXXXXX na 

XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º XXXXXXXXXXXXXXX, neste 

ato representada nos termos de seu contrato social, doravante denominada simplesmente 

XXXXXXX, 

CONSIDERANDO QUE 

a) a interação entre a XXXXXX e a FUNED tem fundamento no Procedimento de 

Manifestação de Interesse FUNED nº 01/2017 cujo objeto é obtenção de estudos, 

levantamentos e propostas para estruturação de modelo de concessão administrativa 

para prestação de serviços de gestão, operação e manutenção das unidades fabris I, II 

e III da Fundação Ezequiel Dias, incluindo a realização de investimentos, a aquisição 

de bens de consumo e a assessoria para a obtenção de registros dos medicamentos 

b) é inerente ao PMI que a FUNED indique todos os processos e características 

relevantes à futura e eventual concessão administrativa de serviços públicos em 

discussão; 

c) a FUNED, todavia, é uma fundação pública que, dentre seus objetivos, tem a 

finalidade de pesquisar e produzir medicamentos, bem como realizar análises 

laboratoriais no campo dos agravos à saúde coletiva, motivo pelo qual desenvolveu 

processos industriais próprios cuja proteção e sigilo são imperiosos para a sua 

atuação;  

d) o Decreto Estadual nº 44.565/207 determina, salvo indicação em contrário do próprio 

PMI – que não corresponde ao presente caso -, que os direitos autorais sobre o material 

apresentadas pelo interessado, no âmbito deste PMI, passarão à FUNED; 
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se obriga, com o objetivo de resguardar e proteger as informações explicitamente 

determinadas pela FUNED como SEGREDO INDUSTRIAL, a respeitar e cumprir 

todas as seguintes cláusulas e condições:  

1. Todos os direitos autorais sobre as informações, levantamentos, estudos, projetos e 

demais documentos apresentados e exibidos pela XXXXXX, no âmbito do referido 

PMI, serão cedidos à FUNED, que poderá utilizados incondicionalmente; 

2. Toda e qualquer informação, dado, equipamento, processo de produção, etc., 

explicitamente designada pela FUNED, ao longo do Processo do referido PMI, como 

SEGREDO INDUSTRIAL estará coberta pela confidencialidade registrada neste 

compromisso. 

3. Todos e quaisquer direitos relacionados aos SEGREDOS INDUSTRIAIS são de 

propriedade da FUNED 

4. A XXXXX se compromete a não usar para outra finalidade que não a construção dos 

estudos abrangidos pelo referido PMI, manter em segredo e em confidencialidade e 

não transmitir a terceiros os SEGREDOS INDUSTRIAIS revelados pela FUNED. 

5. A XXXXXX se compromete a exigir de seus empregados e/ou colaboradores com 

acesso aos SEGREDOS INDUSTRIAIS referentes à FUNED, que os mantenham sob 

estrito sigilo e confidencialidade, mesmo após o prazo deste PMI, ressalvados os 

casos em que a informação pertença ao domínio público anteriormente ao seu 

recebimento pela XXXXXX ou posteriormente ao seu recebimento pela XXXXXX, 

desde que não tenham recebido tal qualidade em decorrência de violação das 

obrigações de sigilo aqui avençadas; ou, ainda, que seja revelada por força de lei ou 

por ordem de autoridade competente. 
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6. A XXXXXX se compromete a apurar a responsabilidade, por qualquer forma de 

divulgação não autorizada, por qualquer meio, inclusive oral, relacionada com os 

SEGREDOS INDUSTRIAIS, ainda que feitas por seus acionistas, quotistas, gerentes, 

empresas coligadas, empregados e/ou colaboradores, terceiros prestadores de serviço 

vinculados à XXXXXX ou quaisquer outras pessoas que venham a ter acesso às 

informações por seu intermédio.  

7. A XXXXXX se compromete a não reivindicar ou alegar, de qualquer forma, sob 

nenhum pretexto e em tempo algum, qualquer direito ou licença sobre os 

SEGREDOS INDUSTRIAIS, em decorrência do presente acordo. 

8. Caso a XXXXXX , por qualquer razão, não tenha mais interesse em dar continuidade 

à sua participação no referido PMI ou caso este PMI venha a ser extinto, a XXXXXX 

fica obrigada a cumprir integralmente os termos deste COMPROMISSO. Não será 

devido por nenhuma das partes qualquer tipo de indenização pela desistência ou 

extinção de que trata esta cláusula. 

9. A XXXXXX declara que a existência deste COMPROMISSO não gera nenhum 

direito ou expectativa de direito a uma futura contratação com a FUNED, nem 

qualquer benefício em relação aos demais interessados/participantes do referido PMI. 

Caso ocorra alguma contratação decorrente deste Procedimento, esta dar-se-á sempre 

em respeito aos dispositivos da legislação pertinente, observados todos os princípios 

da Administração Pública. 

10. Em decorrência do presente COMPROMISSO não se estabelece qualquer forma de 

vínculo contratual, empregatício, associação, consórcio, mandato ou 

responsabilidade solidária entre a XXXXXX e a FUNED. A fiscalização quanto ao 

cumprimento deste COMPROMISSO poderá ser feita por todos os meios de prova 

em direito admitidos. 
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11. A XXXXXX se compromete a reconhecer e aceitar, para dirimir as questões que não 

forem solucionadas na via administrativa, o foro da Comarca de Belo Horizonte - 

MG. 

 

 

Belo Horizonte, XXXXXXXXX de XXXXXXXX de 2017. 

 

 

 

_______________________________________________ 

XXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 


