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ANEXO IV 

 
Acordo de Confidencialidade e Exclusividade 

 

 

[                 ] , com sede e endereço na [           ], na cidade de [ ], Estado de [  ], inscrita no 

CNPJ/MF sob o número [             ], representada neste ato na forma de seus atos constitutivos, 

doravante denominada simplesmente “TRANSMISSORA”;  

 

[Sócio 1 ] , com sede e endereço na [           ], na cidade de [         ], Estado de [        ], inscrita 

no CNPJ/MF sob o número [             ], representada neste ato na forma de seus atos 

constitutivos; [ Sócio 2 ] , com sede e endereço na [           ], na cidade de [       ], Estado de [      

], inscrita no CNPJ/MF sob o número [             ], representada neste ato na forma de seus 

atos constitutivos; doravante denominados em conjunto simplesmente “SÓCIOS DA 

TRANSMISSORA”  

 

DME ENERGÉTICA S/A - DMEE , com sede e endereço na Rua Amazonas, 65, na cidade de 

Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o número 

03.966.583/0001-06, representada neste ato na forma de seus atos constitutivos, doravante 

denominada simplesmente “RECEPTORA”. 

 

CONSIDERANDO que: 

 

1. a TRANSMISSORA  é titular de outorga/ direitos e obrigações para implantação e 

exploração, bem como a propriedade e posse de ativos para exploração do [                    

], localizado na [              ], Município de [       ], Estado de [        ], nos termos da 

Resolução [                 ]/Contrato de Concessão, da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, doravante designado “EMPREENDIMENTO” ; 

2. os SÓCIOS DA TRANSMISSORA  têm interesse em vender as ações 

representativas do capital social da TRANSMISSORA ; 

3. a RECEPTORA tem interesse em obter informações acerca da TRANSMISSORA , 

para análise de eventual aquisição de quotas representativas do capital social da 

TRANSMISSORA / direitos e obrigações do EMPREENDIMENTO; 

 



 
 

2 

As partes, acima nomeadas e qualificadas, resolvem celebrar o presente Acordo de 

Confidencialidade e Exclusividade, doravante simplesmente “ACORDO”, de acordo com os 

seguintes termos e condições: 

 

1. DAS DEFINIÇÕES 

 

1. Para efeitos do presente ACORDO, serão adotadas as seguintes definições: 

 

1.1. DADOS CONFIDENCIAIS : toda e qualquer informação, veiculada sob qualquer forma, 

escrita ou verbal, tangível ou intangível, relacionada à TRANSMISSORA , ao 

EMPREENDIMENTO e ao presente instrumento. 

 

1.2. PESSOAL AUTORIZADO : empregados, administradores e representantes da 

RECEPTORA, representantes dos sócios diretos e indiretos da RECEPTORA, 

contratados da RECEPTORA e seus respectivos empregados e representantes. 

 

1.3. NEGÓCIO: eventual venda pelos SÓCIOS DA TRANSMISSORA  / TRANSMISSORA  e 

eventual compra pela RECEPTORA das ações representativas do capital social da 

TRANSMISSORA / direitos e obrigações do EMPREENDIMENTO. 

 

2. DA VIGÊNCIA 

 

2.  O presente ACORDO vigorará pelo prazo de [          ] dias a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, por vontade das partes, mediante celebração de termo aditivo. 

 

2.1. Dentro do prazo de vigência do ACORDO, a RECEPTORA deverá manifestar-se por 

escrito à TRASMISSORA , renunciando ao NEGÓCIO ou apresentando proposta firme 

para aquisição de ações representativas do capital social da TRANSMISSORA  / direitos 

e obrigações do EMPREENDIMENTO, contemplando valores, prazos e demais 

condições negociais. 

  

2.2. Durante o período de vigência do ACORDO, a RECEPTORA terá direito de 

exclusividade e preferência na aquisição do EMPREENDIMENTO ofertado em relação a 
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terceiros interessados, salvo aqueles detentores de direito de preferência assegurado 

em Acordo de Acionistas da sociedade cujas ações são objeto de oferta. 

  

2.3. Mesmo após o encerramento do prazo de vigência do ACORDO, persistirá a obrigação 

de confidencialidade pela RECEPTORA sobre os DADOS CONFIDENCIAIS  até então 

recebidos da TRANSMISSORA . 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

3.1. A partir da data de assinatura do presente ACORDO, a RECEPTORA deverá: 

a) utilizar os DADOS somente nos termos do presente ACORDO, sendo expressamente 

vedada sua utilização para qualquer outro fim que não a elaboração de análises 

destinadas ao NEGÓCIO; 

b) transmitir os DADOS somente para os membros do PESSOAL AUTORIZADO  que 

tenham necessidade de tomar conhecimento de tal DADO, sendo vedada a divulgação 

para qualquer pessoa que não deva ter acesso ao referido DADO. A RECEPTORA, 

deverá certificar-se de que os membros do PESSOAL AUTORIZADO  estejam 

devidamente cientificados da natureza confidencial do DADO que lhes será divulgado, 

orientando-os a observar as obrigações assumidas por força do presente ACORDO; 

c) exigir que os membros do PESSOAL AUTORIZADO  utilizem o mesmo grau de cuidado 

e sigilo com os DADOS que aquele utilizado para informações confidenciais da 

RECEPTORA; 

d) informar à TRANSMISSORA  qualquer divulgação ou utilização indevidas dos DADOS de 

que venha  a tomar conhecimento; 

e) não efetuar cópias ou qualquer outro tipo de reprodução dos DADOS recebidos por força 

do presente ACORDO sem a aprovação prévia da TRANSMISSORA , com exceção 

daqueles necessários para análises pelo PESSOAL AUTORIZADO ; e 

f) devolver à TRANSMISSORA  todos e quaisquer DADOS por ela recebido sob forma 

tangível, bem como todas as cópias de suas eventuais reproduções, após o termino de 

vigência do ACORDO, mediante requerimento da TRANSMISSORA.  

 

3.2. A partir da data de assinatura do presente ACORDO, a TRANSMISSORA  deverá, além 

das demais obrigações previstas neste ACORDO, disponibilizar à RECEPTORA os DADOS 
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solicitados, no prazo estipulado, garantindo sua veracidade e completude, com a indicação 

específica de sua confidencialidade.  

 

3.3. Nenhuma obrigação de confidencialidade será observada nas hipóteses em que os 

DADOS: 

a) divulgados à RECEPTORA sem a indicação específica de sua confidencialidade; 

b) venham a ser divulgados à RECEPTORA por terceiros sem obrigação de 

confidencialidade; 

c) estejam ou tenham sido tornados disponíveis publicamente de forma lícita por outra parte 

que não a RECEPTORA; 

d) tenham sido, total e independentemente, desenvolvidos pela RECEPTORA;  

e) devam ser divulgados por força de qualquer disposição legal, regulamentar ou 

determinação judicial ou de outra autoridade pública competente. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1. O presente ACORDO, ou qualquer divulgação de informação realizada em conformidade 

com os seus termos e condições, com exceção das expressas disposições nele contidas, não 

confere, a qualquer título, qualquer tipo de licença, cessão ou qualquer outro direito de 

qualquer natureza para a utilização dos DADOS, patente, marca, nome comercial, direito 

autoral ou outro tipo de propriedade intelectual da TRANSMISSORA . 

 

4.2. A TRANSMISSORA  entende e declara que a celebração deste ACORDO não constitui 

qualquer obrigação em relação à concretização, pela RECEPTORA, do NEGÓCIO. 

 

4.3. Todos os DADOS divulgados na forma do presente ACORDO serão considerados como 

sendo de propriedade da TRANSMISSORA.  

 

4.4. O presente ACORDO somente poderá ser alterado mediante aditivo escrito celebrado 

entre as partes.  

 

4.5. A tolerância de qualquer das partes com relação ao cumprimento das obrigações da 

outra parte não configurará novação. 
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4.6. O presente ACORDO corresponde ao acordo integral das partes a respeito do seu objeto, 

substituindo qualquer entendimento anterior, verbal ou escrito. 

 

4.7. O presente ACORDO submete-se à legislação aplicável vigente na República Federativa 

do Brasil, bem como aos termos contidos no Edital de Chamada Pública nº 001/2018. 

 

4.8. As partes elegem, de forma irretratável e irrevogável, o foro da Comarca de Poços de 

Caldas, Estado de Minas Gerais, como único competente para dirimir qualquer dúvida ou 

eventual controvérsia que possa surgir na execução do ACORDO, com renúncia expressa 

de outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser.  

 

E, por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente ACORDO em [ ] vias 

de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Poços de Caldas, [   ]  

 

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Testemunhas 

 

 

 

1._________________________________  2._____________________________ 

 


