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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE SERVIÇOS

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

O presente documento tem por objetivo estabelecer e
informar os termos e as condições gerais referente ao
serviço oferecido pelas empresas do GRUPO W AIVER. O
presente documento deverá ser analisado em conjunto
com as cotações e/ou orçamentos para cada operação a
ser realizada, em especial, no que tange ao objeto do
contrato, valores, prazos e formas de pagamento.

This document aims to establish and inform the general
terms and conditions regarding the service offered by the
companies of the W AIVER GROUP. This document must
be analyzed in conjunction with quotations and/or
estimates for each operation to be performed, especially,
concerning the purpose of the contract, amounts,
deadlines and payment methods.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

GENERAL CONSIDERATIONS

As empresas do GRUPO W AIVER tem domicílio no Brasil e
são especializadas em operações de logística de
importação e exportação de bens, inclusive pelo regime
aduaneiro especial de admissão temporária, na forma da
legislação aduaneira vigente (IN RFB 1.600/2015).
Portanto, devidamente habilitada a operar no comércio
exterior pela aduana do Brasil - Receita Federal do
Brasil.

The companies of the W AIVER GROUP are domiciled in
Brazil and are specialized in logistic operations for the
import and export of goods, including the special
customs regime of temporary admission, in accordance
with current customs legislation (IN RFB 1.600/2015).
Therefore, it is duly authorized to operate in foreign trade
through customs in Brazil – Brazilian Federal Revenue
Service.

ESCOPO DO SERVIÇO

SCOPE OF SERVICE

Os serviços oferecidos pela W AIVER podem incluir, entre
outros, conforme a cotação e/ou orçamento: (i)
preparação ou processamento de declarações de
importação e exportação, (ii) reserva, obtenção ou
confirmação de espaço para cargas, inclusive por meio
de afretamento, (iii) preparação ou processamento de
pedidos de entrega ou recibos de doca, (iv) preparação
ou processamento de conhecimentos de embarque, (v)
reserva, obtenção ou confirmação de depósito em
armazéns, (vi) obtenção de seguro de cargas, quando

The services offered by W AIVER may include, among
others, according to the quotation and/or estimate: (i)
preparation or processing of import and export
declarations, (ii) reservation, obtainment or confirmation
of space for cargo, including affreightment, (iii)
preparation or processing of delivery orders or dock
receipts, (iv) preparation or processing of waybills, (v)
reservation, obtainment or confirmation of deposit in
warehouses, (vi) obtainment of insurance for cargos,
when previously required by the client, (vii) freight

previamente solicitado pelo cliente, (vii) agenciamento
de fretes por todos os modais de transporte, (viii)
consultoria sobre licenças ou fiscalizações ou outros
documentos relativos ao despacho de cargas e o
comércio exterior de bens em geral.
Na condição de operador logístico especial, a W AIVER
oferece ainda o serviço de internalização no território
brasileiro de bens de responsabilidade, propriedade e/ou
posse de terceiros, pelo regime aduaneiro especial de
admissão temporária. Bem como, a devolução dos
mesmos bens ao exterior, exceto aqueles consumidos,
destruídos ou condição que se equivalha, de acordo com
a natureza dos bens ou fato que resulte em sua
necessária destruição.
No mesmo sentido, as operações de exportação
temporária e retorno dos bens ao território brasileiro.
A W AIVER poderá ser considerada transportadora
contratual, quando efetivamente celebrar o contrato de
transporte, na forma da legislação brasileira vigente.
A W AIVER, para o cumprimento do objeto de seus
contratos poderá usar recursos próprios e/ou de
terceiros. Nos casos em que utilizar serviços de
terceiros, a W AIVER será responsável pela execução de
tais serviços.

forwarding via all means of transportation, (viii)
consultancy regarding licenses or inspections or other
documents relating to the clearance of cargo and
international trade of goods in general.
As special logistics operator, W AIVER also offers the
service of internalization of goods under the
responsibility, ownership and/or possession of third
parties in the Brazilian territory, through the special
customs regime of temporary admission. As well as the
return of such goods abroad, except those goods which
have been consumed, destroyed or are in equivalent
condition, according to the nature of the goods or fact
that results in their mandatory destruction.
Likewise, it offers temporary export operations and return
of goods to the Brazilian territory.
W AIVER may be considered a contracting carrier when it
effectively enters into transportation contract, according
to current Brazilian legislation.
W AIVER may use its own resources or resources from
third parties to fulfill the object of its contracts. In the
cases it uses services from third parties, W AIVER shall be
responsible for the execution of such services.

REMUNERAÇÃO

PAYMENT

O CLIENTE pagará à W AIVER, no prazo e na forma
estabelecidos, o valor mencionado na cotação e/ou
orçamento que foi previamente, expressa ou
tacitamente, aceito pelo cliente.

The CLIENT must pay W AIVER. within the deadline and in
the way established, the amount previously expressly or
impliedly mentioned in the quotation and/or estimate and
which was accepted by the client.

O CLIENTE também será responsável pelo reembolso de
toda e qualquer despesa extraordinária ocorrida,
conforme os comprovantes que serão apresentados
juntamente com a nota de débito ou documento que se
equivalha.

The CLIENT will also be responsible for the
reimbursement of any extra expense incurred, according
to the proofs of payment that will be presented together
with the debit note or equivalent document.

As cotações e/ou orçamentos serão elaborados pela
W AIVER em moeda estrangeira na data de sua
apresentação. Entretanto, as cobranças serão efetuadas
com a taxa do dia do efetivo faturamento e/ou
pagamento.

The quotations and/or estimates will be prepared by
W AIVER in foreign currency. However, the charges will be
made using the invoice and/or payment rate day.

O CLIENTE concorda em pagar o valor devido à W AIVER
em até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da
respectiva fatura, sem prejuízo do direito da W AIVER de

The CLIENT agrees to pay the due amount to W AIVER
within 30 (thirty) days from the date the invoice is issued,
without prejudice to the right of W AIVER requesting
advance of the amount, or part of it (“Advance”), or
compatible and satisfactory guarantee to W AIVER

exigir o adiantamento do valor, ou parte dele
(“Adiantamento”), ou ainda garantia compatível e
satisfatória para a W AIVER (“Garantia”), inclusive na
forma de notas promissórias. Qualquer pagamento em
atraso estará sujeito a (i) correção monetária conforme o
IGP-M, ou outro índice que venha a substituí-lo, (ii) juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração e (iii)
multa de 2% do valor devido.
O CLIENTE concorda em arcar com as custas judiciais,
honorários advocatícios e outras despesas que a
W AIVER possa incorrer caso o inadimplemento implique
na atuação de um advogado para a devida cobrança.
Caso a cotação e/ou orçamento não informem
expressamente a moeda de negociação, desde já fica
estabelecido como padrão o EURO.

(“Guarantee”), including promissory notes. Any late
payment will be subject to (i) indexation to IGP-M, or
another index that may substitute it, (ii) default interest of
1% (one percent) a month or its fraction and (iii) fine of
2% of the amount due.

The CLIENT agrees to bear the legal costs, attorney fees
and other expenses that W AIVER may incur in case the
default in payment entails the action of an attorney for
the proper collection of the outstanding amount.
In case the quotation and/or estimate does not expressly
inform the currency of negotiation, EURO shall be
deemed the standard currency.

PRAZO E RESCISÃO

DEADLINE AND TERMINATION

O presente termo será válido a partir da aceitação, por
parte do CLIENTE, da cotação e/ou orçamento da W AIVER
e vigorará até que os serviços sejam integralmente
concluídos na forma acordada. A aceitação da cotação
e/ou orçamento se dará de forma tácita ou expressa por
qualquer meio, inclusive eletrônico (e-mail).

This legal instrument will be valid from the moment the
CLIENT accepts the quotation and/or estimate of W AIVER
and shall be valid until the services are fully concluded in
the agreed manner. The acceptance of the quotation
and/or estimate will be tacit or explicit by any means,
including electronic means (e-mail).

O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por
qualquer das partes, mediante notificação prévia, no
caso de: (i) inadimplemento, se a parte prejudicada
assim o desejar, desde que o inadimplemento não seja
remediado dentro de 15 (quinze) dias da notificação, ou
(ii) recuperação judicial, falência ou insolvência da outra
parte.

The contract can be terminated at any moment, by either
party, by prior notice, in case of: (i) default of payment, if
the aggrieved party so desires, as long as the default in
payment is not remedied within 15 (fifteen) days of
notification, or (ii) judicial recovery, bankruptcy or
insolvency of the other party.

A rescisão do contrato, por qualquer razão, não afetará
qualquer direito ou dever das partes adquiridos antes da
rescisão, incluindo, sem limitações, a obrigação do
CLIENTE de pagar qualquer remuneração devida antes da
rescisão e a obrigação da W AIVER em prover os serviços
de forma apropriada.

The termination of the contract, by any reason, shall not
affect any right or duty of the parties acquired prior to the
termination, including, without limitations, the obligation
of the CLIENT to pay any remuneration due before the
termination and the obligation of W AIVER to render the
services appropriately.

O CLIENTE poderá rescindir o contrato, sem justa causa,
mediante notificação por escrito a W AIVER com 30 (trinta)
dias de antecedência da data de início da prestação dos
serviços. Neste caso, a W AIVER cessará imediatamente
a operação.

The CLIENT may terminate the contract, without cause, by
written notification to W AIVER 30 (thirty) days before the
date set to start the rendering of the services. If this is
the case, W AIVER will immediately cease the operation.

A W AIVER irá emitir a fatura final relativa a integralidade
do valor da proposta e seus excedentes, se ocorridos.

W AIVER will issue the final invoice with the whole amount
of the proposal and any extra expenses incurred.

Nos casos de rescisão por justa causa, o CLIENTE será
responsável pelo pagamento à W AIVER relativo aos
serviços realizados até a data do recebimento da
notificação pela W AIVER.

In the case of termination for cause, the CLIENT will be
responsible for the payment to W AIVER of services
rendered until the date the notification is received by
W AIVER.

RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

CLIENT RESPONSIBILITY

É de responsabilidade do CLIENTE providenciar, em
tempo hábil, o manifesto da carga a ser transportada,
devendo ser tais informações precisas para evitar
diferenças no valor dos serviços.

It is the CLIENT’S responsibility to provide, in due time, the
manifest of the cargo that will be transported and the
information must be precise to avoid discrepancies in the
amount charged for the services.

É responsabilidade do CLIENTE oferecer respostas
precisas e no tempo adequado para o bom
desenvolvimento do serviço, bem como, providenciar os
documentos solicitados pela W AIVER, necessários.

It is the CLIENT’S responsibility to provide precise and
timely answers in order for the service to be successfully
carried out, as well as to provide the necessary
documents requested by W AIVER.

RESPONSABILIDADE DA WAIVER

WAIVER RESPONSIBILITY

É responsabilidade da W AIVER promover a operação de
acordo com a legislação brasileira, respondendo por
todas elas, ainda que as tenha prestado por meio de
terceiros e prestar ao CLIENTE, sempre que solicitado,
informações atualizadas sobre o processo até a sua
conclusão.

It is W AIVER’S responsibility to execute the operation in
compliance with Brazilian legislation, being liable for it
entirely, even if it has rendered services through third
parties, and to supply the CLIENT, whenever requested,
with updated information regarding the process until its
completion.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

LIMITATION OF RESPONSIBILITY

A W AIVER não poderá ser responsabilizada por eventuais
atrasos,
prejuízos,
lucro
cessantes
despesas
extraordinárias causadas, direta ou indiretamente, por
terceiros, inclusive os fornecedores subcontratados.
Ficando responsável tão somente pelos prejuízos de der
causa diretamente.

W AIVER cannot be held responsible for possible delays,
losses, loss of profit, extra expenses incurred directly or
indirectly by third parties, including subcontracted
suppliers. It will only be liable for losses it causes
directly.

Nos casos em que a W AIVER venha a ser condenada à
indenizar ou ressarcir o CLIENTE por força de decisão
judicial transitada em julgado, a responsabilidade fica
limitada ao valor do contrato de prestação de serviço.
O CLIENTE também concorda em inspecionar o seu
carregamento mediante a entrega e imediatamente
informar à W AIVER qualquer prejuízo ou dano. O CLIENTE
concorda que a W AIVER não será responsabilizada por
qualquer prejuízo ou dano se a notificação sobre tal
prejuízo ou dano não for providenciada em até 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega dos bens ao
CLIENTE, tudo sem prejuízo das demais disposições
estabelecidas entre as partes.

In the cases that W AIVER is ordered to indemnify or
reimburse the CLIENT by unappealable judicial decision,
its responsibility will be limited to the amount of the
contract for the rendering of service.
The CLIENT also agrees to inspect its cargo upon delivery
and to immediately inform W AIVER of any loss or
damage. The CLIENT agrees that W AIVER will not be held
responsible for any loss or damage if notification
regarding such loss or damage is not made within 48
(forty-eight) hours of delivery of the goods to the CLIENT,
with no prejudice to the other arrangements laid down by
the parties.

CONFIDENCIALIDADE

CONFIDENTIALITY

Cada parte manterá em sigilo todas as Informações
confidenciais reveladas pela outra parte relativamente ao
contrato estabelecido e adotará o mesmo nível de
cuidado que utiliza para proteger suas próprias
Informações confidenciais valiosas, considerando para
tal um nível razoável de cuidado, para não (i) revelar tais
informações confidenciais à pessoas que não sejam

Each party will keep confidential all the confidential
information disclosed by the other party regarding the
established contract and will adopt the same level of care
that it uses to protect its own valuable confidential
information, considering a reasonable level of care so
that it does not (i) reveal such confidential information to
people that are not part of its authorized staff, bound by

parte de seu pessoal autorizado, vinculados por
contratos que protejam os direitos da parte que as
revelar segundo os termos do presente, ou exceto
quando expressamente permitido em contrário pelo
acordo entre as partes; ou (ii) usar tais informações
confidenciais para qualquer outro fim que não o
exercício dos direitos e cumprimento das obrigações
relativos ao contrato.

contracts that protect the right of the party that reveals
the information in accordance with the terms of this
instrument, or except when expressly permitted
otherwise by the agreement between the parties; or (ii)
use such confidential information for any purpose other
than the exercise of rights and fulfillment of the
obligations relative to the contract.

Para os fins deste termo, informação confidencial será
aquela referente aos negócios e à tecnologia usada
pelas partes; os dados; informações referentes a
produtos atuais e futuros; serviços e preços cobrados
por cada parte; os termos do acordo e informações
claramente classificadas como confidenciais.

For the purposes of this term, confidential information will
be that referent to businesses and to the technology
used by the parties; the data; information concerning
current and future products; services and prices charged
by each party; the terms of the agreement and
information clearly classified as confidential.

Independentemente do disposto acima, informações
confidenciais não incluirão informações que: (a) sejam
ou se tornem de domínio público, sem que haja qualquer
culpa da parte que as receber; (b) a parte que as
receber tiver sua posse legal antes da revelação,
conforme comprovado por meio de seus registros
escritos, e não tenham sido obtidas pela parte receptora,
direta ou indiretamente, da parte que as revelou; (c)
sejam legalmente reveladas à parte que as receber por
um terceiro, desobrigado do dever de confidencialidade;
(d) sejam criadas independentemente pela parte
receptora, sem utilização das informações confidenciais
da parte que as revelou; ou (e) a parte que as receber
tenha de revelá-las, em função de lei ou de ordem
judicial, desde que, a parte que as receber notifique
previamente por escrito a parte que as revelar e
proporcione à parte que as divulgar oportunidade
razoável, antes de tal revelação, para contestar o
processo legal ou solicitar mandado de segurança.

Regardless of the foregoing, confidential information will
not include information that: (a) is or becomes public
domain, without any fault being attributed to the party
that receives it; (b) is in legal possession of the party that
receives it before it is disclosed, which can be proven
through written records, and has not been obtained by
the receiving party, directly or indirectly, from the party
that disclosed it; (c) is legally disclosed to the party that
receives it by a third party, not bound by confidentiality;
(d) is created independently by the receiving party, not
using confidential information from the party that
disclosed it; or (e) the party that receives it is obliged to
disclose it to comply with the law or with a court order, as
long as the party that receives it gives prior written
notification to the party that discloses it and gives the
party that discloses it reasonable opportunity to contest
the lawsuit or request a writ of mandamus before
disclosure.

NATUREZA DO CONTRATO

NATURE OF THE CONTRACT

A relação estabelecida no presente termo entre a
W AIVER e o CLIENTE é a de prestação de serviços, não
podendo ser interpretado no sentido de (i) dar a uma das
partes o poder de dirigir e controlar o dia-a-dia das
atividades da outra ou (ii) constituir as partes como
sócias, joint ventures, coproprietárias ou como
participantes do mesmo grupo.

The relationship established by this term between
W AIVER and the CLIENT is of rendering of services and
cannot be interpreted to (i) give one of the parties the
power to manage and run the day-to-day activities of the
other party or (ii) consider that the parties are partners,
members of a joint venture, co-proprietors or members of
the same group.

FORÇA MAIOR

FORCE MAJEURE

Nenhuma parte será responsável perante a outra por
qualquer falha parcial ou integral, interrupção ou atraso
no desempenho de seus respectivos deveres e
obrigações estabelecidos pelo presente termo, se
resultados de força maior. Força maior deve ser
considerado qualquer causa atribuída a atos, eventos ou

Neither party will be liable to the other for any partial or
full failure, interruption or delay in the performance of
their respective duties and obligations established by this
term, if they are the result of force majeure. Force
majeure should be considered any cause attributed to
acts, events or omissions beyond the control of the

omissões que fogem ao controle das partes, incluindo,
mas não limitando, os atos governamentais, atos por
força da natureza, inundação, incêndio, explosão ou
terremoto, falta de energia elétrica, golpes ou greves. Na
ocorrência da força maior, a parte cujo desempenho for
imediatamente afetado deverá prontamente notificar a
outra parte, e deverá ficar desobrigada de seus deveres
perante o presente termo até restabelecidas as
condições necessárias para suas atividades. Se
permanecerem as condições decorrente de força maior
pelo período superior a um (1) mês, quaisquer das
partes poderá rescindir o contrato apresentando
notificação por escrito à outra parte no prazo de trinta
(30) dias.

parties, including, but not limited to, government acts,
acts by force of nature, floods, fires, explosions or
earthquakes, power outages, coups or strikes. In case of
force majeure, the party whose performance is
immediately affected must promptly notify the other
party, and shall be relieved of the duties it is subject to
according to this term until the necessary conditions for
its activities are reestablished. If the conditions that result
from force majeure remain in place for more than one (1)
month, either party may terminate the contract through
written notification to the other party within thirty (30)
days.

CESSÃO

CESSION

Nenhuma das partes poderá ceder quaisquer de seus
direitos ou obrigações segundo este termo, por força da
lei ou de outra forma, sem o consentimento prévio
escrito da outra parte. Sem prejuízo do disposto acima, a
W AIVER poderá ceder este termo, em todo ou em parte,
sem o consentimento do CLIENTE, mediante notificação
por escrito, para: (a) qualquer entidade que controle, ou
seja controlada, ou esteja sob controle comum com a
W AIVER, (b) qualquer entidade resultante de fusão ou
incorporação com a W AIVER, ou (c) qualquer pessoa ou
entidade que adquira substancialmente todos os ativos
da W AIVER relativos aos aspectos aqui tratados.

Neither party may transfer any of its rights or obligations
contained in this term, by law or otherwise, without the
prior written consent of the other party. Without prejudice
to the provisions above, W AIVER may transfer this term,
in whole or in part, without the consent of the CLIENT, via
written notification, to: (a) any entity that controls, is
controlled by or is under the same control as W AIVER, (b)
any entity resulting from the merge or incorporation with
W AIVER, or (c) any person or entity that substantially
acquires all the assets of W AIVER related to the aspects
addressed herein.

MANDATO ESPECIAL

POWER OF ATTORNEY

O CLIENTE indica, desde já, a W AIVER como sua
mandatária para atuar em seu nome e lugar para os fins
de serviços contratados, bem como para emitir ou
assinar quaisquer documentos relacionados a tais
serviços.

The CLIENT appoints, as of now, W AIVER as its authorized
agent to act on its behalf regarding the contracted
services, as well as to issue or sign any documents
related to such services.

SEGURO

INSURANCE

O CLIENTE é incentivado a contratar seguro de frete ou
instruir a W AIVER a fazê-lo em seu nome, caso o serviço
solicitado impuser riscos inaceitáveis ao CLIENTE.

The CLIENT is encouraged to get insurance for the freight
or instruct W AIVER to do so on its behalf, in case the
service requested imposes unacceptable risks to the
CLIENT.

A W AIVER somente honrará as reclamações de seguro
quando o prêmio for cobrado em fatura e recebido pela
W AIVER para o transporte no qual o sinistro ocorrer.
O seguro deverá ser providenciado pela W AIVER quando
assim solicitado pelo CLIENTE e para o benefício daquele.
O CLIENTE concorda que a falha no pagamento do
prêmio poderá resultar na perda da cobertura.

W AIVER will only honor insurance claims when the
premium is charged through invoice and received by
W AIVER, as long as it is related to the transportation
event insured.
Insurance will be supplied by W AIVER when requested by
the CLIENT and for the CLIENT’S benefit. The CLIENT

agrees that failure to pay the premium may result in loss
of coverage.
DISPOSIÇÕES GERAIS

GENERAL PROVISIONS

A eventual tolerância, por uma das partes, da
inobservância ou inexecução de quaisquer cláusulas ou
condições do contrato pela outra parte, constituirá mera
liberalidade e não será considerada novação, tampouco
renúncia ao direito de exigir o pleno cumprimento das
obrigações ora pactuadas.

Any tolerance, by either party, of failure or nonperformance of any provision or condition of the contract
by the other party shall be considered mere freedom and
not novation or waiving of the right to demand full
compliance with the obligations herein agreed.

Se qualquer disposição do contrato for apontada por
autoridade judicial competente como sendo ilegal, nula
ou não executável, o contrato permanecerá em vigor
com exceção das referidas disposições que serão
retiradas e tidas como sem efeitos desde que reputadas
como indevidas. As partes usarão todos esforços
razoáveis para substituir a disposição ilegal, nula ou não
executável por uma disposição cabível cujos efeitos
comerciais sejam os mais similares possíveis aos da
disposição suprimida.

If any provision of the contract is deemed by a competent
legal authority to be unlawful, void or unenforceable, the
contract will remain in effect with the exception of those
provisions that will be removed and regarded as void as
long as deemed unlawful. The parties will use all
reasonable efforts to replace the illegal, void or
unenforceable provision by an applicable provision
whose commercial effects are the most similar possible
to the deleted provision.

Qualquer notificação ou outro documento a ser
apresentado na vigência do contrato deverá se dar na
forma escrita e será considerado como tendo sido
devidamente entregue se enviado por meio de carta
registrada ou courier, para o endereço das partes ou,
ainda, fac-símile ou correio eletrônico com comprovação
de recebimento.

Any notification or other document to be presented while
the contract is effective must be presented in writing and
will be deemed to have been duly delivered if sent by
registered mail or courier to the address of the parties or
by fax or e-mail with proof of receipt.

O presente documento relativo aos TERMOS E
CONDIÇÕES GERAIS DE SERVIÇOS substitui, para
todos os fins, os termos anteriormente utilizados, tem
sua data de início de vigência o dia 1 de março de 2017.

This document regarding the GENERAL TERMS AND
CONDITIONS OF SERVICES replaces, for all purposes,
the terms previously used, has its effective date on
March 1, 2017.

Ao Contratante é dada a oportunidade de propor
ajustes e alterações no presente termo, que será
livremente negociado pelas partes. Não havendo
qualquer manifestação por parte do Contratante,
entende-se que integralmente aceitas as condições
aqui mencionadas.

To the Contractor is offer the opportunity to propose
adjustments and changes on this term, which will be
freely negotiated by the parties. In the absence of
any manifestation by the Contractor, which is
understood that the conditions herein mentioned is
fully accept.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

APPLICABLE LEGISLATION

As partes elegem como aplicável a legislação brasileira
para todos os fins. Não sendo o presente acordo regido
pelo Código de defesa do Consumidor em função da
relação jurídica estabelecida entre as partes.

The parties agree to adopt the Brazilian legislation as
applicable for all purposes. This Agreement is not
governed by the Code of Consumer Protection, because
of the legal relationship established between the parties.

FORO

JURISDICTION

Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro – Brasil
para dirimir quaisquer questões oriundas da relação

The jurisdiction of the city of Rio de Janeiro – Brazil is
chosen to settle any issues arising from the legal

jurídica entre W AIVER e o CLIENTE.

relationship between W AIVER and the CLIENT.

O CLIENTE declara e garante que teve oportunidade de
negociar, ler e revisar minuciosamente o presente
documento, tendo concordado integralmente com o teor,
inclusive no que tange a limitação de responsabilidade
da Waiver, sendo que o termo, juntamente com a
cotação e/ou orçamente, refletem a vontade das partes.

The CLIENT declares and attests it had the opportunity to
negotiate, read and revise thoroughly this document,
having fully agreed with its content, including the matters
related to limitation of responsibility of Waiver, and that
the term, together with the quotation and/or estimate,
reflects the will of both parties.

REGISTRO DO CONTRATO

REGISTRATION OF THE AGREEMENT

O presente Contrato encontra-se protocolado e
registrado no Cartório do 1º Ofício do Registro de Títulos
e Documentos da Comarca da Cidade do Rio de
Janeiro, em mídia ótica sob o n° 182945 em 14 de
março de 2017.

This Agreement is registered and protocoled with the 1º
register of Deeds and Documents of the City of Rio de
Janeiro, on optical media under n° 182945 on March 14,
2017.

WAIVER [Waiver Logística Brasil Ltda., Waiver Comissária
de Despachos Ltda., Waiver Arts Logística de Precisão Ltda. e Waiver
Expo Logística de Feiras e Eventos Ltda.], (“Waiver”).

