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ACORDO MÚTUO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
EMPRESA:  ABATECH TECNOLOGIA LTDA.. 

CNPJ: 10.665.489/0001-74 

ENDEREÇO: : RUA ANA BENAVINA,174 SALA 01 - 

SITIO CATOLE - HORIZONTE  CEP 62.880-000  /CE  

BRASIL  

NOME: ,  

 CNPJ :  

ENDEREÇO:  

 

 
Abatech e a Companhia (as "Partes"), de mútuo e comum acordo, decidem 
celebrar o presente Acordo de Confidencialidade com o intuito de proteger as 
Informações Confidenciais e Proprietárias divulgadas entre ambas, que não estão 
no portfolio e nem em desenvolvimento interno na companhia ate o presente 
momento da assinatura deste documento, nos seguintes termos e condições: 

1. Definições.  
 Informações Confidenciais: Qualquer informação não pública, dados técnicos, 
ou know-how, incluindo, sem limitação, ao que se relaciona à: (i) pesquisa, planos 
de produto, produtos, preços, serviços, clientes, pessoal, mercados, software, 
código de software, documentação de software, desenvolvimentos, invenções, 
listas, segredos comerciais, compilações de dados, processos, designs, 
desenhos, engenharia, informações de configuração de hardware, marketing ou 
finanças, e todos os derivados dos anteriores, e (ii) os termos e condições deste 
Acordo. Não obstante as informações acima expostas, Informações Confidenciais 
não incluem informações, dados técnicos ou know-how que, sem restrição à 
divulgação, sejam: (a) de domínio público ou se tornem disponíveis para o público, 
sem que isso seja resultado da ação ou omissão da parte receptora; (b) obtidos 
legalmente pela parte receptora de um terceiro; (c) estiverem na posse legal da 
parte receptora no momento da divulgação, ou (d) liberados para divulgação 
através de autorização por escrito da parte divulgadora. 
 Afiliado: Uma entidade controlada por, sob controle comum ou que controle 
uma das Partes do presente Acordo. 
2. Confidencialidade. A divulgação ou uso não autorizado de informações 
confidenciais da outra Parte pode causar grandes danos e prejuízos ao 
proprietário dessas informações confidenciais. Portanto, cada Parte deve tomar 
todas as medidas adequadas para garantir a confidencialidade e segurança das 
informações confidenciais da outra Parte. Sem limitar a generalidade do que foi 
exposto, cada parte concorda que, a menos que aprovado de outra maneira por 
escrito pela outra parte: 
 Deverá manter as Informações Confidenciais da outra parte em sigilo, 
obrigação esta que começa a partir do primeiro acesso às mesmas e também se 
aplicará às divulgações feitas antes deste Acordo. 
 Deverá usar a Informação Confidencial apenas para avaliar a outra Parte, os 
seus produtos e serviços, e não divulgar, distribuir, publicar, disponibilizar, 
transmitir, ou de qualquer forma disponibilizar quaisquer informações 
confidenciais da outra Parte, no todo ou em parte, exceto em confiança expressa 
a seus funcionários e suas Afiliadas com base no princípio da necessidade de 
conhecer, onde cada funcionário é vinculado a obrigações de confidencialidade e 
não divulgação. 
 Não terá o direito de copiar ou reproduzir as Informações Confidenciais da 
outra Parte, no todo ou em parte, e não deverá desmontar, descompilar ou fazer 
engenharia reversa de software fornecido pela outra Parte (se houver). Cada uma 
das Partes devolverá Informações Confidenciais da outra Parte (e quaisquer 
cópias) após a conclusão da sua revisão ou a pedido da Parte Divulgadora. 
Não obstante qualquer dos precedentes, nenhuma das Partes será responsável 
perante a outra por danos resultantes da divulgação de qualquer informação 
confidencial exigida por lei, regulamento ou ordem judicial válida, desde que seja 
fornecido à outra parte aviso prévio por escrito com antecedência suficiente que 
permita que a mesma responda e tome as medidas legais cabíveis para evitar 
e/ou minimizar o grau de divulgação ou para que obtenha as medidas cautelares 
apropriadas. 
3. Propriedade; Remédios.  As Informações Confidenciais são, e continuam 
sendo, de propriedade única e exclusiva do proprietário, e este Acordo não 
concede licenças ou outros direitos de qualquer espécie para a outra Parte, a 
menos que expressamente indicado neste documento. Qualquer violação ao 
presente Acordo pode causar danos imediatos e irreparáveis para o proprietário, 
que terá o direito de tomar quaisquer medidas necessárias, por lei ou em 
equidade, para proteger a sua informação confidencial, incluindo, sem limitação, 
ação cautelar ou outro remédio jurídico equivalente. 

 
 
 
 
 

 
MUTUAL NONDISCLOSURE AGREEMENT 

(“AGREEMENT”) 
 

COMPANY: ABATECH TECNOLOGIA LTDA  

ADDRESS:  : RUA ANA BENAVINA,174 SALA 01 - 

SITIO CATOLE - HORIZONTE  CEP 62.880-000  /CE  

BRASIL 

COMPANY:  

ADDRESS:   

                          

 

Abatech and Company each will be disclosing certain of its confidential and 
proprietary information to the other party , Which are not in the portfolio or internal 
development in the company until the present moment of the signing of this 
document, In consideration of such disclosure, each party understands, 
acknowledges, agrees, and warrants to the other that: 

1. Definitions.   

 Confidential Information: Any non-public information, technical data, or know-
how, including, without limitation, that which relates to a disclosing party’s (i) 
research, product plans, products, pricing, services, customers, personnel, 
markets, software, software code, software documentation, developments, 
inventions, lists, trade secrets, data compilations, processes, designs, drawings, 
engineering, hardware configuration information, marketing or finances, and any 
derivatives of the foregoing, and (ii) the terms and conditions of this Agreement.  
Notwithstanding the foregoing, Confidential Information does not include 
information, technical data or know-how that, without restriction on disclosure, is: 
(a) in the public domain or becomes available to the public and not as a result of 
the act or omission of the receiving party; (b) rightfully obtained by the receiving 
party from a third party; (c) is lawfully in the possession of the receiving party at 
the time of disclosure; or (d) is approved for release by written authorization of the 
disclosing party. 
 Affiliate: An entity controlled by, under common control with or controlling a 
party to this Agreement. 
2. Confidentiality. Unauthorized disclosure or use of the other party's 
Confidential Information may cause great injury and harm to the owner of that 
Confidential Information. Therefore, each party shall take all appropriate action to 
ensure the confidentiality and security of the other party's Confidential Information.  
Without limiting the generality of the foregoing, each party agrees that, unless 
otherwise approved in writing by the other party, it shall: 
 Maintain the other party's Confidential Information in strict confidence, which 
obligation arises upon its first access thereto and also shall apply to disclosures 
made prior to this Agreement. 
 Use the Confidential Information only for evaluating the other party, its 
products and services, and shall not disclose, distribute, publish, provide, transmit, 
or otherwise make available any of the other party's Confidential Information, in 
whole or in part, except in expressed confidence to its and its Affiliates employees 
on a need-to-know basis where each such employee is bound to obligations of 
confidentiality and non-disclosure. 
 Have no right to copy or reproduce the other party's Confidential Information, 
in whole or in part, and shall not disassemble, decompile, or reverse engineer 
software provided by the other party (if any).  Each party will return the other party's 
Confidential Information (and any copies) upon completion of its review or upon 
the disclosing party’s request. 
Notwithstanding any of the foregoing, neither party shall be liable to the other for 
damages resulting from disclosure of any Confidential Information required by law, 
regulation or valid court order; provided prior written notice is provided to the other 
party sufficiently in advance of such required disclosure to allow the other party to 
respond and take reasonable and lawful action to avoid and/or minimize the 
degree of such disclosure or seek appropriate protective orders. 
3. Ownership; Remedies.  Confidential Information is, and remains, the owner's 
sole and exclusive property, and this Agreement grants no licenses or other rights 
of any kind to the other party unless expressly stated herein.  Any breach hereof 
may cause immediate and irreparable injury to owner, who shall be entitled to take 
whatever action may be necessary, at law or in equity, to protect its Confidential 
Information, including, without limitation, injunctive or other equivalent relief. 
4. Term; Survival.  This Agreement shall commence from the date of last 
signature below, and shall continue for two (2) years.  Thereafter, this Agreement 
shall automatically renew for additional one (1) year terms.  Either party may 
terminate this Agreement for its convenience by providing the other party with sixty 
(60) days written notice of such termination.  Such notice from Company to 
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4. Termo; Sobrevivência.  Este Acordo terá início a partir da data da última 
assinatura abaixo, e permanecerá em efeito por dois (2) anos. Posteriormente, 
este Acordo será automaticamente renovado por períodos adicionais de 1 (um) 
ano. Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente Acordo à sua 
conveniência, fornecendo à outra parte aviso prévio por escrito da rescisão com 
60 (sessenta) dias de antecedência. Tal notificação da Companhia para Abatech 
será válida somente mediante a entrega, de fato, da mesma ao Departamento 
Jurídico da Abatech. Além de quaisquer outros termos que por seu contexto e 
conteúdo estejam destinados a sobreviver à rescisão ou término deste Acordo, 
sobreviverão também as obrigações de cada Parte e suas Afiliadas com relação 
à proteção e sigilo das informações confidenciais. 
5.  Isenção de Responsabilidade.  TODAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO 

FORNECIDAS "COMO ESTÃO" E NENHUMA DAS PARTES DÁ (E SE ISENTA DE TODAS) 

GARANTIAS, REPRESENTAÇÕES E/OU CONDIÇÕES, SEJAM ESCRITAS OU ORAIS, 
EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS 

IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO VIOLAÇÃO, OU ADEQUAÇÃO PARA UM 

DETERMINADO PROPÓSITO. A SEÇÃO 5 DEVERÁ SOBREVIVER E CONTINUAR EM VIGOR E EM 

EFEITO APESAR DE QUALQUER FALHA DE PROPÓSITO ESSENCIAL, CONSIDERAÇÃO, OU DE 

REMÉDIO EXCLUSIVO. 
6. Lei Aplicável.  Este Contrato é regido pelas leis do Brasil, 
independentemente dos princípios de conflito de leis do mesmo. As Partes 
elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca da Cidade de Fortaleza/Brasil, 
como competente para dirimir quaisquer disputas oriundas do presente Contrato, 
com expressa renúncia de qualquer outro foro. A Convenção das Nações Unidas 
sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias não se aplicará 
de forma alguma a este Contrato ou as Partes. 
7. Disposições Gerais.  Este Acordo constitui todo o entendimento, oral ou 
escrito, entre as partes com relação ao assunto em questão, e deve ser vinculativo 
e usado em benefício das Partes e quaisquer sucessores ou cessionários 
permitidos. Exceto com relação a uma fusão, venda de todas as ações, ou 
aquisição de todos ou substancialmente todos os ativos de uma Parte a uma 
entidade concorrente da outra Parte, nenhuma das Partes poderá ceder este 
Contrato ou quaisquer direitos ou delegar quaisquer obrigações para terceiros 
sem o consentimento expresso por escrito da outra Parte. Qualquer cessão ou 
delegação sem consentimento por escrito será nula e sem efeito. Qualquer falha 
ou atraso no exercício de qualquer direito ou remédio do presente Acordo, por 
qualquer das partes, não será considerada uma renúncia a qualquer outro direito 
ou remédio. Se qualquer provisão supracitada for declarada inválida, as demais 
disposições permanecerão em pleno vigor e efeito, e este Acordo será passível 
de alteração para substituir, na medida do legalmente permitido, os direitos e 
obrigações constantes da cláusula inválida. A nulidade de qualquer disposição 
não constitui uma falha de consideração neste Acordo. 
 
Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Acordo para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Abatech Tecnologia Ltda. 
 
 
 
REPRESENTANTE AUTORIZADO 
  
NOME & CARGO  
 
LEO DAVID  
REPRESENTANTE AUTORIZADO 
  
NOME & CARGO 
 
 
Testemunhas: 
 
__________________________ 
Nome e RG 
 

 
 
 
 
 
REPRESENTANTE AUTORIZADO 
  
NOME & CARGO 
 
 
REPRESENTANTE AUTORIZADO 
  
NOME & CARGO 
 
 
 
 
__________________________ 
Nome e RG 
  

 
DATA __/___/______
  

 

Abatech is valid only upon actual delivery to the Abatech Legal Department. In 
addition to any other terms that by their context and content are intended to survive 
termination or expiration hereof, each party’s and its Affiliates obligation with 
respect to the protection and nondisclosure of Confidential Information shall 
survive termination or expiration of this Agreement. 
5.  Disclaimers.  ALL INFORMATION PROVIDED HEREUNDER IS PROVIDED "AS IS" AND 

NEITHER PARTY MAKES (AND HEREBY DISCLAIMS ALL) WARRANTIES, REPRESENTATIONS, 
AND/OR CONDITIONS, WHETHER WRITTEN OR ORAL, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, 
INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, TITLE, 
OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THIS SECTION 5 SHALL SURVIVE AND CONTINUE 

IN FULL FORCE AND EFFECT DESPITE ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE, 
CONSIDERATION, OR OF AN EXCLUSIVE REMEDY. 
6. Governing Law.  This Agreement is governed by the laws of Brazil without 
regard to its principles on conflicts of laws.  The parties hereto consent to the 
exclusive jurisdiction of and venue of the competent courts in Fortaleza, Brazil in 
connection with any dispute hereunder.  The United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods shall not apply in any respect to this 
Agreement or the parties. 
7. General.  This Agreement constitutes the entire understanding, oral or written, 
between the parties with respect to the subject matter hereof, and shall be binding 
upon and inure to the benefit of the parties and any permitted successors or 
assigns.  Except with respect to a merger, sale of all stock, or acquisition of all or 
substantially all assets of a party to an entity not a competitor of the other party, 
neither party may assign this Agreement or any rights hereunder, or delegate any 
obligations to any third party without the expressed written consent of the other 
party.  Any assignment or delegation without such written consent shall be null, 
void and without effect.  Any failure or delay in exercising any right or remedy by 
either party hereto shall not be deemed a waiver of any further or other right or 
remedy hereunder. If any provision herein is declared invalid, the other provisions 
shall remain in full force and effect, and this Agreement shall be deemed to be 
amended to replace, to the extent legally permissible, the rights and obligations 
contained in the invalid provision. The invalidity of any provision shall not constitute 
a failure of consideration hereunder. 
 
In witness whereof, the parties have executed this Agreement as of the date 
written below: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abatech Tecnologia Ltda. 
 
 
AUTHORIZED REPRESENTATIVE 
 
NAME & TITLE  
 
 
 
AUTHORIZED REPRESENTATIVE 
  
NAME & TITLE  
 
 
 
WITNESS: 
 
__________________________ 
NAME AND ID 
 

 
 

 
AUTHORIZED REPRESENTATIVE 
  
NAME & TITLE  
 
 
 
AUTHORIZED REPRESENTATIVE 
  
NAME & TITLE  
 
 
 
 
_____________________________ 
NAME AND ID 
 

 
DATE 

 
 


