WAIVER [Waiver Comissaria de Despachos Ltda; Waiver Transporte
Importação, Exportação e Produção Ltda; Waiver Logistica Brasil Ltda e
Waiver Shows e Eventos Ltda], (“Waiver”).

TERMOS
E
CONDIÇÕES
GERAIS
DE
SERVIÇOS
Em conformidade com os termos e condições do
presente Contrato e do Orçamento e, tendo em
contrapartida a remuneração cobrada, o abaixo
assinado Cliente contrata a Waiver (“Waiver”) como sua
agente para coordenar serviços de transporte, bem
como prestar assessoria em logística (“Serviços”).

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF
SERVICE
Pursuant to the terms and conditions of this
Agreement and in consideration of the fees charged,
the undersigned Customer retains Waiver as its agent
to coordinate transportation services and provide
logistics advice (“Services”).

1.ESCOPO DOS SERVIÇOS

1.SCOPE OF THE SERVICES

1.1. Os Serviços incluirão as seguintes atividades,
mas sem se limitar às mesmas, nos termos previstos
no 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 previamente
solicitado pelo Cliente, (vii) agenciamento de fretes
rodoviários, aéreos e aquaviários (viii) gerenciamento
de quantias eventualmente adiantadas pelo Cliente,
(ix) coordenação de carga e descarga, quando
previamente solicitado pelo Cliente, (x) remessa ou
adiantamento de frete ou outras quantias ou créditos
relativos à logística de transporte, (xi) consultoria
sobre licenças ou fiscalizações ou outros documentos
relativos ao despacho de cargas.

1.1. The services will include, but will not be limited
to: (i) preparing and/or processing import and export
declarations, (ii) booking, arranging for or confirming
cargo space, including chartering (iii) preparing
or processing delivery orders or dock receipts, (iv)
preparing and/or processing bills of lading, (v)
booking, arranging or confirmation of warehouse
storage, (vi) obtaining of cargo insurance, upon
previous request of the Customer, (vii) agency of
road, air and waterway freight, (viii) managing of
monies advanced by the Customer, (ix) coordination
of loading and unloading operations, whenever
previously requested by the Customer, (x) remittance
or advance of freight or other monies or credit in
connection with the transportation logistics, (xi) advice
as to licenses or inspections or other documents or
issues relating to the dispatch of cargo.

1.2. O Cliente entende e reconhece que a Waiver NÃO
é uma transportadora, mas que a Waiver envidará
seus melhores esforços para escolher e contratar
transportadores, armazenadores e outros agentes de
transportes (“Fornecedores”) em nome do Cliente.
O Cliente entende que os termos e condições
dos recibos de armazenagem e contratos dos
transportadores aquaviários, rodoviários ou aéreos,
bem como demais Fornecedores que a Waiver vier a

1.2. Customer understands that Waiver is NOT a
carrier, but that Waiver will use its best efforts to select
and engage responsible carriers, warehouseman
and other transportation intermediaries (“Suppliers”)
on behalf of the Customer. Customer understands
that the terms and conditions of the storage receipts
of warehouseman and contracts of the waterway,
road, or air carriers which Waiver retains will apply
to Customer as if Customer had entered into those

contratar, aplicar-se-ão ao Cliente, como se o próprio
Cliente tivesse firmado tais documentos. Os termos
dos recibos de armazenagem ou conhecimentos
de embarque aplicar-se-ão ao Cliente como se
tivessem sido emitidos contra o próprio Cliente. O
Cliente terá acesso a tais documentos, mediante
solicitação à Waiver.

contracts itself. The terms of warehouse receipt or bill
of lading will apply as if they had been issued to the
Customer. Customer will have access to such copies,
upon request to Waiver.

2. REMUNERAÇÃO

2. REMUNERATION

2.1. O Cliente pagará à Waiver, como remuneração
Serviços, a quantia proposta pela Waiver e aceita
pelo Cliente no respectivo orçamento, o qual também
poderá conter o detalhamento acerca da forma de
pagamento dos honorários da Waiver (“Orçamento”)
e que passa a ser parte integrante do presente
Contrato.

2.1. Client shall pay to Waiver, as the remuneration
of its services, the amount proposed by Waiver and
accepted by the Client in the respective budget,
which may also contain details regarding the form of
payment of Waiver’s fees (“Budget”) and shall be an
integrant part of this Agreement.

2.2. O Cliente também será responsável pelo
reembolso de toda e qualquer despesa incorrida
pela Waiver para a prestação dos Serviços, cujos
respectivos comprovantes serão apresentados,
mediante solicitação do Cliente. Caso o Cliente
deseje que a comprovação se dê por meio de notas
fiscais, o Cliente fica ciente que arcará com todos e
quaisquer custos referentes à emissão das notas.

2.2. Customer shall also be responsible for the
reimbursement of all expenses incurred by Waiver
in connection with the Services, which respective
receipts shall be presented, upon Customer’s
previous request. In case the Customer wishes
that the evidencing of the expenses is made by
the presentation of the relevant invoices, Customer
agrees to burden all costs related to the issuance of
such invoices.

2.3. Referidos reembolsos, juntamente com o valor
previsto no Orçamento, formarão o preço total a ser
pego à Waiver pelos Serviços (“Preço”).

2.3. Such reimbursements, along with the amount
provided in the Budget, shall compose the total price
to be paid to Waiver for the Services (“Price”).

2.4. O Cliente garante o pagamento do Preço por
todos os Serviços prestados pela Waiver em nome do
Cliente, não importando quem ordenou efetivamente
o Serviço ou dele se beneficiou.

2.4. Customer guarantees payment for all services
rendered and carriage arranged by Waiver on
Customer’s behalf, no matter what person ordered
the services or benefited there from.

2.5. Os Orçamentos serão preparados pela Waiver
com base em taxas de conversão daquela data. As
efetivas cobranças, no entanto, podem ser diferentes
de acordo com a variação cambial ocorrida até a
data em que o Serviço for prestado e faturado.

2.5. The Budgets shall be prepared by Waiver using
current exchange rates. Actual charges may differ in
accordance with variations in the currency rate at the
time the Service is provided and invoiced.

2.6. O Cliente concorda em pagar o Preço a Waiver
em até 10 (dez) dias a contar da data de emissão da
respectiva fatura, sem prejuízo do direito da Waiver
de exigir o adiantamento do Preço, ou parte dele
(“Adiantamento”), ou garantia compatível e satisfatória
para a Waiver (“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) multa no valor
de 10% (dez por cento) do montante corrigido, e (iii)
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

2.6. Customer agrees to pay Waiver’s invoices
within 10 days from the date of issuance, without any
prejudice to Waiver’s right to demand an advance of
the Price, or part of it (“Advance”), or a compatible
and satisfactory guarantee for Waiver (“Guarantee”),
including by means of demand notes. Any payments
in arrears shall be subject to (i) monetary adjustment
in accordance with the IGP-M index, or other index
that might substitute it, (ii) fine of 10% of the amount
due and (iii) interest of 1% per month or fraction.

2.7. O Cliente concorda em arcar com as custas judiciais,
honorários advocatícios e outras despesas que a Waiver

2.7. Customer agrees to pay Waiver’s attorneys fees,
costs and other expenses incurred in the event this

possa incorrer caso o inadimplemento implique na
atuação de um advogado para a devida cobrança.

account requires that an attorney be engaged for
purposes of collection.

2.8. O Cliente e o consignatário, portador ou
cessionário de qualquer conhecimento de embarque
serão responsáveis por todas as cobranças não
pagas relativas aos Serviços objeto do presente
Contrato. Quando a Waiver for instruída a cobrar
valores de uma pessoa ou entidade que não seja
o Cliente, o Cliente permanecerá solidariamente
responsável pela quantia não paga, acrescida de
juros, se a Waiver não for devidamente remunerada.

2.8. The Customer and the consignee or holder of
or assignee on any bill of lading shall be liable for
all unpaid charges for Services provided under this
Agreement. When Waiver is instructed to collect
charges from any person or entity other than the
Customer, the Customer shall remain jointly and
severally liable for the charges and interest if Waiver
is not paid.

2.9. Salvo se de outra forma pactuado entre as partes
ou previsto no Orçamento, toda quantia devida à
Waiver neste Contrato será paga em moeda corrente
nacional.

2.9. Unless otherwise agreed upon the parties or
provided in the Agreement, all amounts due to Waiver
under this contract shall be paid in national currency.

3. PRAZO E RESCISÃO

3. TERM AND TERMINATION

3.1. O presente Contrato será válido a partir da
aceitação, por parte do Cliente, do Orçamento
da Waiver, e vigorará até que os Serviços sejam
integralmente prestados, conforme descrito no
referido Orçamento. A aceitação do Orçamento pode
se dar de forma tácita ou expressa, inclusive via fax
ou meio eletrônico (e-mail).

3.1. This Agreement shall commence on the date
that Customer accepted Waiver’s Budget and shall
continue in force until the completion of the services,
as described therein. The Customer’s acceptance
may be express or implicit, including via fax or
e-mail.

3.2. A Waiver reserva-se o direito de rescindir o
presente Contrato a qualquer tempo, a seu exclusivo
critério e sem nenhuma penalidade, caso o Cliente
não cumpra qualquer obrigação de pagamento
estabelecida pelo presente Contrato, ficando a Waiver
desobrigada de todas e quaisquer responsabilidades
relacionadas ao presente instrumento.

3.2. Waiver reserves the right to terminate this
Agreement at any time, in its sole discretion e without
any penalty, if Customer fails to comply with any
payment obligations under this Agreement, being
Waiver held harmless from any liabilities related to
this contract.

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

3.3. Either party may terminate this Agreement at any
time, upon written notice to the other if: (i) the other
party materially breaches this Agreement and, in the
case of a breach that is capable of remedy, fails to
remedy the breach within 15 days after receipt of a
written notice detailing the breach, or (ii) the other
party becomes insolvent or bankrupted, or subject to
any proceeding under any bankruptcy law.

3.4. A rescisão deste 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.

3.4. Termination of this Agreement for any reason
shall not affect any rights or obligations of the parties
that accrued before termination, including without
limitation the Costumer’s obligation to pay any fees
accrued prior to termination.

4. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

4. LIMITATION OF LIABILITIES

4.1. A WAIVER NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR
QUAISQUER PERDAS, CUSTOS, DESPESAS,
ATRASOS OU DANOS CAUSADOS, DIRETA OU

4.1. WAIVER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY
LOSSES, COSTS, EXPENSES, DELAYS OR
DAMAGES CAUSED, DIRECTLY OR INDIRECTLY

INDERETAMENTE, PELOS FORNECEDORES. A
Waiver poderá propor ação por perdas, custos,
despesas, atrasos ou danos contra os Fornecedores,
em nome do Cliente, se assim solicitado por este.
Nada obstante, a Waiver não será responsável pelo
êxito das referidas ações.

BY THE SUPPLIERS. Waiver may assert a claim for
losses, costs, expenses, delays or damages against
the Suppliers on behalf of Customer, if so requested
by the Customer. Notwithstanding, Waiver shall not
be responsible for the success of such claims.

4.2. A WAIVER NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR
QUAISQUER PREJUÍZOS, PERDAS OU DANOS,
MESMO AQUELES INDIRETOS, ESPECIAIS,
INCIDENTAIS OU PUNITIVOS, INCLUSIVE RECEITAS,
LUCROS CESSANTES, NEGÓCIOS PERDIDOS OU
PERDA DE MERCADO, INDEPENDENTEMENTE SE
A WAIVER TINHA OU NÃO CONHECIMENTO QUE
TAIS PREJUÍZOS, PERDAS OU DANOS PUDESSEM
TER OCORRIDO.

4.2. WAIVER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY
SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR
PUNITIVE LOSSES OR DAMAGES, EVEN THE
INDIRECT ONES, INCLUDING LOST INCOME, LOSS
OF PROFITS, INTEREST, OR LOSS OF MARKET,
WHETHER OR NOT WAIVER HAD KNOWLEDGE
THAT SUCH LOSSES OR DAMAGES MIGHT BE
OCCURRED.

4.3. CASO A RESPONSABILIDADE DA WAIVER
NÃO SEJA EXCLUÍDA NOS TERMOS DA PRESENTE
CLÁUSULA 4, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO QUE TENHA
RECONHECIDO EVENTUAL FRAUDE, DOLO
OU CULPA GRAVE POR PARTE DA WAIVER, O
CLIENTE CONCORDA QUE A RESPONSABILIDADE
DA WAIVER NÃO PODERÁ EXCEDER, EM SUA
TOTALIDADE, O VALOR DO PREÇO, NOS TERMOS
DA CLÁUSULA 2.3 DESTE CONTRATO.

4.3. IF WAIVER IS NOT HELD HARMLESS
FROM LIABILITIES UNDER THE TERMS OF THIS
SECTION 4, BY VIRTUE OF A DEFINITIVE JUDICIAL
DECISION THAT RECOGNIZES FRAUD, WILLFUL
MISCONDUCT BY WAIVER, THE CUSTOMER
AGREES THAT WAIVER’S TOTAL LIABILITY CANNOT
EXCEED THE AMOUNT OF THE PRICE, PURSUANT
TO THE SECTION 2.3 OF THIS AGREEMENT.

4.4. O CLIENTE MANIFESTA SUA EXPRESSA
CONCORDÂNCIA COM RELAÇÃO À LIMITAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE DA WAIVER PREVISTA NESTA
CLÁUSULA 4. O CLIENTE TAMBÉM RECONHECE
QUE AS DISPOSIÇÕES E OS TERMOS DESTA
CLÁUSULA CONSTITUEM ELEMENTO ESSENCIAL
PARA QUE A WAIVER CELEBRE O PRESENTE
CONTRATO, NA FORMA DESTE INSTRUMENTO E
DO ORÇAMENTO APRESENTADO.

4.4. THE CUSTOMER EXPRESSLY AGREES
WITH THE LIMITATION OF WAIVER’S LIABILITIES
PROVIDED IN THIS SECTION 4. THE CUSTOMER
ALSO RECOGNIZES THAT THE PROVISIONS AND
TERMS HEREIN CONSTITUTE AN ESSENTIAL
ELEMENT SO THAT WAIVER ENTERS INTO THIS
AGREEMENT UNDER THE PRESENT TERMS AND
BUDGET.

4.5. O Cliente também concorda em inspecionar o seu
carregamento mediante a entrega e imediatamente
informar qualquer prejuízo ou dano. O Cliente
concorda que a Waiver 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 contidas nesta Cláusula.

4.5. Customer agrees to inspect its shipment upon
delivery and to give prompt notice of any damage or
loss. Customer agrees that Waiver will not be held
responsible for any loss or damage if notice on such
loss or damage was not provided in writing to Waiver
within forty-eight (48) hours as from the delivery of
the goods to the Customer, without prejudice to the
provisions set for the in this Section.

4.6. O Cliente concorda que a Waiver não tem
obrigação de considerar reclamações por prejuízos,
atrasos ou danos, ou promover tais ações contra
os transportadores ou armazenadores em nome
do Cliente se o Cliente estiver inadimplente com as
faturas da Waiver.

4.6. Customer agrees that Waiver has no obligation
to consider claims for loss, delay or damage,
or to prosecute such claims against carriers or
warehousemen on behalf of Customer if Customer
has not paid Waiver’s invoices.

5. CONFIDENCIALIDADE

5. CONFIDENTIALITY

5.1. Cada parte manterá em sigilo todas as
Informações Confidenciais reveladas pela outra parte
relativamente ao aqui contido e adotará o mesmo
nível de cuidado que utiliza para proteger suas
próprias Informações Confidenciais valiosas (desde
que seja um nível razoável de cuidado), para não
(i) revelar tais Informações Confidenciais à pessoas
que não sejam 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 presente Contrato; ou (ii) usar tais
Informações Confidenciais para qualquer outro fim
que não o exercício dos direitos e cumprimento das
obrigações relativos ao presente Contrato.

5.1. Each party shall hold in confidence all Confidential
Information disclosed by the other party in connection
herewith, and shall use the same degree of care
that it uses to protect its own valuable confidential
information (but not less than a reasonable degree of
care) not to (i) disclose such Confidential Information
other than to its authorized personnel who are bound
by agreements protecting the disclosing party’s
rights hereunder, or except as otherwise expressly
permitted under this Agreement; or (ii) use such
Confidential Information for any purpose other than to
exercise its rights and perform its obligations under
this Agreement.

5.2. Para os fins deste Contrato, Informação
Confidencial significa a informação 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 presente Contrato e informações
claramente classificadas como confidenciais.

5.2. For the purposes of this Agreement, Confidential
Information means all the information concerning
the business and technology of the parties; the data
concerning current and future products, services and
pricing of each party; the terms of this Agreement; and
any other information clearly marked as confidential.

5.3. 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.

5.3. Notwithstanding the above, “Confidential
Information” shall not include information that: (a) is
or becomes a part of the public domain through no
fault of the receiving party; (b) was in the receiving
party’s lawful possession prior to the disclosure and
had not been obtained by the receiving party directly
or indirectly from the disclosing party; (c) is lawfully
disclosed to the receiving party by a third party not
bound by a duty of confidentiality; (d) is independently
developed by the receiving party without use of
the disclosing party’s Confidential Information; or
(e) a receiving party is required to disclose by law
or legal process, provided the receiving party gives
the disclosing party a reasonable opportunity before
such disclosure to contest the legal process or seek
a protective order.

6. NATUREZA DO CONTRATO

6. NATURE OF THE AGREEMENT

6.1. A relação estabelecida no presente Contrato
entre a Waiver e o Cliente é a de prestação de
serviços, e nada neste Contrato será 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
venturers, co-proprietárias, ou como participantes de

6.1. The relationship of Waiver and the Customer
established by this Agreement is that of independent
contractors, and nothing in this Agreement shall
be construed to (i) give either party the power to
direct and control the day-to-day activities of the
other or (ii) constitute the parties as partners, joint
venturers, co-owners, or otherwise as participants

um mesmo empreendimento ou (iii) constituir uma
relação empregatícia entre as partes. Nem a Waiver
nem o Cliente e nenhum de seus empregados ou
representantes se envolverão como funcionários da
outra parte e não terão capacidade de representar,
atuar, obrigar, ou, de outra maneira, criar ou assumir
qualquer obrigação em nome da outra parte, por
qualquer finalidade que seja. Todas as obrigações de
caráter financeiro só dizem respeito à própria parte.

in a joint or common undertaking or (iii) constitute
any employment relationship between the parties.
Neither Waiver nor the Customer and any of their
agents, employees or contractors shall hold itself out
as the agent of the other and shall have no power
or capacity to represent, act for, bind, or otherwise
create or assume any obligations on behalf of the
other party for any purpose whatsoever. All financial
obligations associated with each party’s business
are the sole responsibility of that party.

7. FORÇA MAIOR

7. FORCE MAJEURE

7.1. 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 Contrato,
se resultados de força maior. Por força deste
Contrato, força maior fica sendo qualquer causa
atribuída a atos, eventos ou 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 Contrato até restabelecida
as condições de suas atividades. Se permanecerem
as condições decorrente de força maior pelo período
superior a um (1) mês, quaisquer das partes poderá
rescindir este Contrato apresentando notificação por
escrito à outra parte pelo prazo de trinta (30) dias.

7.1. Neither party shall be liable to the other for any total
or partial failure, interruption or delay in performance
of their respective duties or obligations under this
Agreement resulting from causes constituting Force
Majeure. For the purpose of this Agreement Force
Majeure shall be any cause attributable to acts,
events or omissions beyond the reasonable control
of the party claiming Force Majeure, including but
not limited to governmental acts, Act of God, flood,
fire, explosion or earthquake, power outages, strikes,
lock-outs, or industrial disputes. If a Force Majeure
situation arises, the party whose performance is most
immediately affected shall promptly give notice to
the other, and shall be excused performance of its
obligations under this Agreement in so far as the
Force Majeure prevents such performance. In the
event that a Force Majeure situation continues for a
period of one month or more, then either party may
terminate this Agreement by giving thirty days’ notice
in writing to the other.

8. CESSÃO

8. ASSIGNMENT

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

8.1. Neither party may assign any of its rights or
obligations under this Agreement, by force of law or
otherwise, without the prior written consent of the other
party. Notwithstanding the foregoing, Waiver may
assign this Agreement, in whole or in part, without the
Customer’s consent, to (a) any entity which controls,
or is controlled by, or is under common control with
Waiver, (b) any entity resulting from any merger or
consolidation with Waiver, or (c) any person or entity
which acquires substantially all of the assets of Waiver
that are related to the subject matter hereof.

9. MANDATO ESPECIAL

9. SPECIAL POWER-OF-ATTORNEY

9.1. O Cliente indica a Waiver como sua mandatária para
atuar em seu nome e lugar para os fins de serviços
aduaneiros, bem como para emitir ou assinar
quaisquer documentos relacionados aos serviços
que serão prestados.

9.1. Customer appoints Waiver as its attorney-in-fact to
act in Customer’s place for the purpose of arranging
customs brokerage services, to issue and sign any
documents related to the services to be rendered.

10. SEGUROS

10. INSURANCE

10.1. O Cliente é incentivado a contratar seguro de
frete ou instruir a Waiver a fazê-lo em seu nome,
caso as limitações estatuídas na Cláusula 4 acima
impuserem riscos inaceitáveis ao Cliente.

10.1. Customer is encouraged to purchase freight
insurance or to instruct Waiver to purchase it on its
behalf if the limitations stated in Section 4 above
pose unacceptable risks to the Customer.

10.2. A Waiver somente honrará as reclamações
de seguro quando o prêmio for cobrado em fatura
e recebido pela Waiver para o transporte no qual o
sinistro ocorrer.

10.2. Waiver will only honor insurance claims when a
premium is charged on an invoice and collected by
Waiver for the shipment in which the claim occurred.

10.3. O seguro deverá ser providenciado pela
Waiver 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.

10.3. Insurance will be procured by Waiver when
requested by and for the benefit of the Customer.
Customer understands that failure to pay insurance
fees may result in the loss of coverage.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11. GENERAL PROVISIONS

11.1. A eventual tolerância, por parte de uma das
partes, da inobservância ou inexecução de quaisquer
cláusulas ou condições deste 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.

11.1. Any tolerance, from any of the parties, as to any
obligations under this Agreement, shall be construed
as a mere liberality and shall not be deemed a
novation or waiver of rights regarding the fulfilling of
the obligations set forth herein.

11.2. Se qualquer disposição do presente Contrato for
apontada por autoridade judicial competente como
sendo ilegal, nula ou não executável, este 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.

11.2. If any provision of this Agreement is determined
by a competent judicial authority to be illegal, void
or unenforceable, this Agreement shall continue in
full force except that such provision shall be deemed
to be deleted with effect from the date of such
determination. The parties shall use all reasonable
efforts to replace the illegal, void or unenforceable
provision with a valid provision the commercial
effect of which is the closest possible to the deleted
provision.

11.3. O presente Contrato não poderá ser alterado
exceto perante um original escrito assinado pelos
representantes autorizados de ambas as partes.

11.3. This Agreement shall not be amended except
by a written document executed by authorized
representatives of both parties hereto.

11.4. Qualquer notificação ou outro documento a
ser apresentado na vigência desse Contrato deverá
se dar na forma escrita e será considerado como
tendo sido devidamente entregue se enviado através
de carta registrada ou courier, para o endereço
das partes constantes no preâmbulo do presente
Contrato ou, ainda, fac-símile ou correio eletrônico
com comprovação de recebimento.

11.4. Any notice or other document to be given
under this Agreement shall be in writing and shall be
deemed to have been duly given if sent by certified
mail or courier service to the address of the party
appearing in the preamble of this Agreement, as well
as by facsimile or e-mail, with the relevant proof of
receipt.

11.5. O presente Contrato constitui em sua plenitude
o acordo celebrado entre as partes no que tange ao
objeto deste instrumento, substituindo e rescindindo

11.5. This Agreement constitutes the entire
agreement and understanding between the parties
hereto relating to the subject matter of this Agreement

quaisquer outros ajustes, promessas, contratos ou
acordos celebrados anteriormente pelas partes, que
tratem do objeto do presente instrumento particular.

and this Agreement supersedes and terminates any
prior or contemporaneous arrangement, promise,
agreement or understanding relating to the subject
matter hereof.

11.6. O CLIENTE DECLARA E GARANTE QUE TEVE
A OPORTUNIDADE DE NEGOCIAR, LER E REVISAR
CUIDADOSAMENTE O PRESENTE CONTRATO,
TENDO ACORDADO INTEGRALMENTE QUANTO AO
SEU CONTEÚDO, CLÁUSULAS (INCLUSIVE A QUE
TRATA DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA
WAIVER), FINALIDADES E EFEITOS, SENDO QUE
O CONTRATO REFLETE FIELMENTE A VONTADE
DAS PARTES E OS NEGÓCIOS ENTRE ELAS
CONVENCIONADOS.

11.6. THE CUSTOMER REPRESENTS AND
WARRANTS THAT IT HAD THE OPPORTUNITY TO
NEGOTIATE, READ AND REVISE THIS AGREEMENT,
FULLY AGREEING AS TO ITS CONTENT, PROVISIONS
(INCLUDING THE ONE CONCERNING WAIVER’S
LIMITATION OF LIABILITIES), PURPOSES AND
EFFECTS. THIS AGREEMENT REFLECTS WITH
FIDELITY THE WILL OF THE PARTIES AND THE
BUSINESS NEGOTIATED BETWEEN THEM.

11.7. As Cláusulas 4 e 5 se manterão vigentes,
posteriormente a qualquer rescisão ou a expiração
do Contrato, por prazo indeterminado. O mesmo se
aplicará à Cláusula 3, até que todos os pagamentos
pendentes do Cliente sejam devidamente quitados.

11.7. The Sections 4 and 5 shall survive to the
termination or expiration of this Agreement, for an
indefinite term. The same applies to Section 3, until
all payments due by the Customer to Waiver are duly
liquidated.

12. LEI APLICÁVEL E FORO

12. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

12.1. O presente Contrato será regido pelas leis da
República Federativa do Brasil. Todas as demandas
judiciais, sejam ações ou reivindicações referentes
a este Contrato serão propostas perante os Juízos
do Estado e da Cidade do Rio de Janeiro, a cuja
jurisdição as partes se submeterão voluntariamente.

12.1. This Agreement will be governed by the
laws of the Federal Republic of Brazil. All suits,
proceedings or claims in connection with this
Agreement shall be brought in the courts of the
State of Rio de Janeiro in the city of Rio de Janeiro
and the parties hereby consent to the jurisdiction
and venue of those courts.

13. REGISTRO DO CONTRATO

13. REGISTRATION OF THE AGREEMENT

13.1. O presente Contrato encontra-se registrado no
Cartório do 3º RTD-RJ Ofício do Registro de Títulos
e Documentos da Comarca da Cidade do Rio de
Janeiro, do livro B 46 de ordem 24881.

13.1. This Agreement is registered with the 3º
RTD-RJ register of Deeds and Documents of the
City of Rio de Janeiro, in the book B 46, order
24881.

WAIVER [Waiver Comissaria de Despachos Ltda; Waiver Transporte
Importação, Exportação e Produção Ltda; Waiver Logistica Brasil Ltda e
Waiver Shows e Eventos Ltda], (“Waiver”).

