TERMO DE ADESÃO
TERMO DE ADESÃO A PROJETO EM PARCERIA COM A APEX-BRASIL
A empresa

, de CNPJ n. º

,

por

seu (s) representante (s) legal (is), adere ao PROJETO de Promoção de Exportações “Brazilian
Suppliers”, regido pelo convênio nº 42-05/2019, mediante parceria entre a Apex-Brasil e a entidade
setorial CECIEx e declara que:
1) Conhece e concorda com os objetivos, resultados esperados, e as ações a serem desenvolvidas
pelo projeto e tem interesse em participar das ações;
2) Autoriza à Apex-Brasil obter o acesso aos seus dados relativos às operações de comércio exterior
junto à Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, relativos ao período de 36 (trinta e seis) meses a
contar da data da presente anuência, e aos dados pregressos por igual período, os quais serão
utilizados exclusivamente para o planejamento das ações de promoção comercial da Apex-Brasil,
bem como para consolidar informações para fins de estudos e análises, cuja divulgação somente se
dará na dimensão setorial.
3)

A Apex-Brasil se compromete a manter sigilo de quaisquer dados ou informações que não sejam do
conhecimento do público em geral, seja na forma tangível ou intangível, incluindo, mas não se
limitando à: (i) Resultados de desempenho relativos a atividades comerciais de tal parte, suas filiais,
subsidiárias e/ou coligadas, tais como valores, quantidades e produtos exportados, assim como os
destinos de exportação; (ii) quaisquer outras informações identificadas como confidenciais pela
EMPRESA. A Apex-Brasil manterá em absoluta confidencialidade todas as informações obtidas, sob
pena de responder civil e criminalmente pela divulgação diversa que venha a prejudicar a empresa
aderente. Não são consideradas informações confidenciais: (a) as informações que sejam do
conhecimento da Apex-Brasil antes da assinatura deste Termo de Adesão; (b) as que cheguem ao
conhecimento da Apex-Brasil por meio de terceiros; (c) as que estejam ou se tornem publicamente
disponíveis por razão outra que não o descumprimento do presente Termo de Adesão; (d) as
divulgadas em razão de pedido judicial e/ou administrativo com amparo legal; e (e) as informações
desenvolvidas sem violação dos termos do presente Termo de Adesão;

4) Está ciente que o presente Termo de Adesão, devidamente assinado, é condição indispensável para
fruição dos benefícios do projeto de promoção de exportação supramencionado;

1

5) O (s) representante (s) legal (is) acima referido (s) possui (em) plenos poderes de representação,
assumindo, para todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes da assinatura deste
Termo de Adesão;
6) Os documentos apresentados para fins de prestação de contas são cópias fieis dos documentos
originais, que estão disponíveis para eventual demonstração.

Dados da Empresa:
Nome
Fantasia*:
Endereço*
:

N°*:

Bairro*:

Cidade*:

UF*:

Cep*:

Telefone*
:

Fax:

E-mail*:
Site*:

Representante Legal da Empresa:
Nome
Completo*:
CPF*:
RG*:

Órgão
Expedidor/UF*:

Função:

Telefone*:

E-mail*:
*Dado obrigatório. Deve ser preenchido à caneta.

,

de

de 20

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
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GENTILEZA INFORMAR QUAIS SÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELO PROJETO
SETORIAL.

Produto (s) / Serviço (s) promovido (s) no âmbito do projeto:
NCM/NBS

PRODUTO/SERVIÇO
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