VERSÃO DE ASSINATURA
VERSÃO ORIGINAL EM INGLÊS – TRADUÇÃO LIVRE PARA O PORTUGUÊS

ACORDO DE ACESSO LIMITADO AO BANCO DE DADOS

O presente Acordo de Acesso Limitado ao Banco de Dados datado de 14 de dezembro de
2021 (“Data de Vigência”), é celebrado por EMBRAER S.A. (“Embraer”), uma
Companhia Brasileira com sede social na Av. Brigadeiro Faria Lima 2170, São José dos
Campos, Brasil, EVE UAM, LLC (“Eve EUA”), companhia de responsabilidade limitada
existente de acordo com as leis de Delaware, com endereço da sede social em 276 SW 34th
Street, Fort Lauderdale, FL 33315 e EVE SOLUÇÕES DE MOBILIDADE AÉREA
URBANA LTDA. (“Eve BRASIL”), uma companhia existente sob as leis do Brasil, com
endereço da sede social na Rodovia Presidente Dutra, km 134, na cidade de São José dos
Campos, Estado São Paulo 12247-004.
Embraer, Eve EUA e Eve BRASIL são aqui designadas coletivamente como "Partes" ou
individualmente como "Parte". Eve EUA e Eve BRASIL são aqui designadas coletivamente
como “Eve”.
PREÂMBULO:
CONSIDERANDO QUE Embraer é uma companhia global que projeta, desenvolve e
fabrica aeronaves comerciais, militares, executivas e agrícolas e presta serviços aeronáuticos.
CONSIDERANDO QUE Eve EUA é uma companhia que está desenvolvendo um portfólio
de soluções para habilitar o mercado de mobilidade aérea urbana, incluindo solução de
gerenciamento de tráfego aéreo de mobilidade aérea urbana e um veículo elétrico vertical de
decolagem e pouso (o “Mercado de Mobilidade Aérea Urbana”);
CONSIDERANDO QUE Eve BRASIL é uma subsidiária integral de Eve EUA que opera
no Brasil;
CONSIDERANDO QUE Eve EUA contratou a Embraer para auxiliar no projeto,
desenvolvimento e fabricação de produtos e serviços para o Mercado de Mobilidade Aérea
Urbana sob declarações de trabalho específicas (“SOWs”) celebrado nos termos de um
Contrato Global de Serviços, datado de 14 de dezembro de 2021, entre Eve e Embraer (o
“MSA”);
CONSIDERANDO QUE Eve BRASIL – em benefício da Eve EUA - requer acesso limitado
e controlado aos sistemas e banco de dados da Embraer para fins de execução de atividades
específicas estabelecidas em uma SOW;
AGORA, PORTANTO, em contraprestação ao disposto acima e aos acordos mútuos aqui
contidos, as Partes contratam conforme disposto a seguir:
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1. DEFINIÇÕES
Para os fins deste Acordo, os seguintes termos serão definidos conforme estabelecido abaixo
e os termos não definidos abaixo terão o significado estabelecido no SOW aplicável.
Conforme exigido pelo contexto, os termos definidos e expressos no singular serão
considerados na forma plural e vice-versa. As palavras “Cláusula”, “Parágrafo”, “Artigo”,
“Seção”, “Anexo” e referências semelhantes são referências a este Acordo, a menos que
especificado de outra forma. Quaisquer referências neste documento a este Acordo ou a
qualquer outro acordo, anexo, instrumento ou documento incluirão todas e quaisquer
alterações, modificações, suplementos ou substituições que podem ser feitas de tempos em
tempos a este Acordo ou a qualquer acordo, anexo, instrumento ou documento, tudo
conforme permitido por este Acordo, a menos que especificado de outra forma.
“Acordo”

significa este Acordo de Acesso Limitado ao Banco de
Dados, incluindo seus anexos e quaisquer outros
apensos ao Acordo, juntamente com quaisquer
aditamentos, modificações e suplementos firmados
pelas Partes.

“PI Relevante do Projeto”

significa Propriedade Intelectual (i) pertencente a ou
controlada por qualquer uma das Partes ou suas
Afiliadas antes da entrada em vigor deste Acordo; (ii)
gerada ou adquirida por qualquer uma das Partes ou
suas
Afiliadas
a
qualquer
momento,
independentemente da celebração deste Acordo; ou
(iii) licenciada para qualquer uma das Partes ou suas
Afiliadas por terceiros e que é necessária para a
execução plena e adequada deste Acordo.
significa PI Relevante do Projeto e Informações
Proprietárias da Embraer extraídas dos sistemas,
banco de dados, arquivos e know-how pessoal da
Embraer ou suas Afiliadas.

“Dados”

“Data de Vigência”

significa a data em que este Acordo entra em vigor.

“Propriedade Intelectual”

significa todos os direitos de propriedade intelectual e
industrial decorrentes das leis de qualquer jurisdição,
incluindo: (a) patentes, pedidos de patentes e registros
legais de invenções e direitos semelhantes em
invenções, (b) direitos autorais e todos os direitos em
quaisquer obras originais de autoria que estejam
dentro do escopo de qualquer lei de direitos autorais
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aplicável, (c) segredos comerciais e todos os outros
direitos de propriedade intelectual em informações
confidenciais ou proprietárias, processos, tecnologia,
projetos, algoritmos, procedimentos, métodos,
descobertas, especificações, invenções, composições,
fórmulas e know-how, e (d) direitos sobre dados,
bancos de dados e software, mas excluindo quaisquer
marcas comerciais, marcas de serviço, nomes
comerciais, nomes de serviços, imagem comercial,
logotipos, nomes de domínio e outros identificadores
de fonte ou origem, juntamente com o fundo de
comércio associado a qualquer dos itens anteriores.
“Objetivo Permitido”

significa o objetivo único para o qual a Eve BRASIL
tem permissão para usar os Dados, ou seja, o objetivo
de executar atividades específicas estabelecidas em
uma SOW.

“Informação Proprietária”

Significa todas as informações ou dados marcados ou
de outra forma especificados como proprietários ou
confidenciais, relacionados a este Acordo. Essas
informações podem incluir, mas não se limitam a,
informações relacionadas a: invenções, tecnologia e
programação de software de computador, pesquisa,
desenvolvimento de novos produtos, engenharia,
processos de fabricação, dados de compra, planos de
fazer ou comprar, planos de negócios e informações,
dados de contabilidade, marketing, vendas ou preços.
Tais informações ou dados podem estar contidos em
materiais tais como desenhos, projetos, lançamentos
de engenharia, ferramentas, ferramentas mestre,
modelos, amostras, bancos de dados, conjuntos de
dados, especificações, algoritmos, manuais, relatórios,
compilações, pesquisa, pedidos de patentes,
programas de computador, dados legíveis por máquina
(tais como arquivos eletrônicos) e informações e
planos de marketing e financeiros, e qualquer
informação derivada ou compilada, quer total ou
parcialmente, disso. Essas informações e dados
incluem, mas não se limitam a, informações recebidas
por uma Parte de terceiros, e que a Parte é obrigada a
manter em sigilo, quer contratualmente ou de outra
forma.
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“SOW”

tem o significado previsto no Preâmbulo

“Mercado de
Aérea Urbana”
2.

Mobilidade tem o significado previsto no Preâmbulo

ESCOPO DO ACORDO

2.1.
Em contraprestação às obrigações aceitas pela Eve nos termos deste Acordo,
Embraer concede à Eve BRASIL durante a vigência deste Acordo uma autorização pessoal
não exclusiva, limitada, controlada e intransferível para acessar os Dados estritamente para
o Objetivo Permitido.
2.2.
Todos os direitos não expressamente concedidos a Eve sob este Acordo são
reservados pela Embraer. Para evitar dúvidas, este Acordo não restringe os direitos aos
Dados da Embraer, incluindo os direitos da Embraer de distribuir os Dados a terceiros.
2.3.
A autorização concedida neste documento está condicionada à existência de
uma SOW válida em que o acesso de aos Dados é necessário para o Objetivo Permitido. Para
evitar dúvidas, nenhum dado será disponibilizado para Eve BRASIL até ou a menos que
uma SOW aplicável esteja em vigor e efeito.
3.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1.

A Eve:

3.1.1.
Não usará os Dados que não sejam para o Objetivo Permitido em estrita
conformidade com este Acordo e quaisquer outras instruções razoáveis da Embraer;
3.1.2.
Salvo para fins do Objetivo Permitido (ou conforme exigido por lei), não
alterará, modificará, adaptará, excluirá, adicionará ou traduzirá a totalidade ou parte dos
Dados, nem permitirá que a totalidade ou parte dos Dados sejam combinados ou incorporados
com quaisquer outros dados ou em qualquer outro programa de computador ou banco de
dados de qualquer tipo, nem decompilará, desmontará ou fará engenharia reversa deles, nem
tentará (ou permitirá que terceiros tentem) fazer isso;
3.1.3.
exceto quando estritamente necessário para realizar o Objetivo Permitido, não
fornecerá ou de outra forma disponibilizará Dados a terceiros ou permitirá o seu uso por ou
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em nome de terceiros, no todo ou em parte, seja por meio de venda, revenda, empréstimo,
transferência, aluguel ou qualquer outra forma de exploração;
3.1.4.
salvo concordância expressa em contrário por escrito da Embraer, não
disponibilizará os Dados (ou permitirá que sejam disponibilizados) online, no todo ou em
parte, pela Internet ou em qualquer intranet ou mídia semelhante ou sucessora;
3.1.5.
não removerá qualquer referência à Embraer ou suas Afiliadas que possam
ser incorporadas a ou acompanhar os Dados quando fornecidos a Eve BRAZIL; ou
3.1.6.
a menos que expressamente acordado de outra forma por escrito pela
Embraer, não acessará quaisquer informações relacionadas a um indivíduo vivo identificado
ou identificável a partir dos Dados (este Acordo não concede acesso a dados pessoais).
3.2.

A Eve BRASIL:

3.2.1.
cumprirá todas as leis e regulamentos aplicáveis e as políticas e procedimentos
internos da Embraer em relação ao uso dos Dados;
3.2.2.
notificará prontamente a Embraer sobre qualquer uso não licenciado ou não
autorizado de todo ou parte de qualquer um dos Dados (seja pela Eve ou pelos funcionários,
agentes ou terceiros da Eve) que cheguem ao seu conhecimento; e
3.2.3.
notificará a Embraer prontamente sobre quaisquer imprecisões, erros ou
avarias nos Dados que cheguem ao seu conhecimento.
3.3.
A Eve permitirá que a Embraer tome medidas que a Embraer considere
razoavelmente apropriado para monitorar o cumprimento dos termos deste Acordo e
cooperará totalmente com a Embraer em relação a tal monitoramento.
3.4.
A Eve BRASIL apresentará prontamente relatórios anuais (a partir da Data
de Vigência) e qualquer outra informação razoavelmente solicitada pela [Embraer para
evidenciar o trabalho realizado pela Eve BRASIL com relação ao Objetivo Permitido.
3.5.

A Embraer:

3.5.1.
imediatamente após a Data de Vigência, fornecerá ou disponibilizará para Eve
BRASIL acesso aos Dados de acordo com o Anexo 1, sujeito à Cláusula 2.3.
3.5.2.
envidará esforços razoáveis para notificar Eve BRASIL sobre quaisquer erros
materiais ou falhas nos Dados que possam chegar à atenção da Embraer e, (quando for
razoavelmente apropriado e viável) retificá-los, a Eve BRAZIL tomará todas as medidas que
a Embraer possa exigir em relação a tal erro ou falha.
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4.

ESTRUTURA DOS DADOS

4.1.
A Embraer reserva-se o direito a qualquer momento, sem responsabilidade
para Eve, de alterar, retirar ou excluir qualquer item dos Dados se, por exemplo (mas sem
limitação):
4.1.1.
A Embraer não detiver mais o direito de publicar ou permitir que os Dados
sejam usados;
4.1.2.
A Embraer for assim obrigada a fazer por qualquer decisão, regra ou ordem
judicial, governamental ou administrativa;
4.1.3.
A critério exclusivo da Embraer, a Embraer acreditar que há pelo menos
uma chance razoável de que a publicação ou uso dela equivaleria a uma infração ou outra
violação dos direitos autorais, direito de banco de dados, difamação ou qualquer outro ato
ilícito; ou
4.1.4.
o item em questão está relacionado a uma linha de dados descontinuada no
banco de dados ou está desatualizado ou é redundante.
4.2.
A Eve prontamente alterará, retirará ou excluirá qualquer item dos Dados,
mediante notificação da Embraer e de acordo com as instruções da Embraer.
4.3.
A Embraer não será responsável por qualquer uso que a Eve possa fazer de
qualquer elemento descontinuado ou substituído dos Dados e a Eve indenizará e isentará de
responsabilidade a Embraer de e contra quaisquer reclamações que possam ser feitas por
terceiros devido ao uso de um elemento descontinuado ou substituído dos Dados pela Eve.
5.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

5.1.
Nada neste Acordo concede ou tem a intenção de conceder a qualquer das
Partes qualquer direito, título, interesse ou autorização para usar a PI Relevante do Projeto
da outra Parte, exceto na extensão limitada necessária nos termos deste instrumento para o
desempenho de uma SOW e para fins do Objetivo Permitido. Para evitar dúvidas, todos os
direitos de propriedade intelectual sobre os dados são e permanecerão em todos os momentos
propriedade da Embraer.
5.2.
Todos os direitos de propriedade intelectual criados, inventados ou
desenvolvidos no decorrer da realização do Objetivo Permitido seguirão os termos e
condições aplicáveis estabelecidos na SOW específica.
6.

CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DE DADOS
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a. A Eve compromete-se a manter os Dados estritamente confidenciais e apenas
a usar ou divulgar tais Dados estritamente de acordo com o Objetivo
Permitido (ou conforme exigido por lei ou tribunal de jurisdição competente).
b. A Eve tomará as medidas técnicas e organizacionais adequadas contra o
acesso, processamento e/ou uso não autorizado ou ilegal dos Dados, ou
processamento ou uso além do escopo do Objetivo Permitido e contra a perda
ou destruição acidental de ou danos a tais Dados.
c. A Eve restringirá o acesso aos Dados a seus funcionários e pessoal que
estritamente precisa acessar tais dados e/ou informações para realizar o
Objetivo Permitido, e garantirá que todos esses funcionários e pessoal sejam:
i. informados sobre a natureza confidencial de tais dados e/ou
informações, a importância de processá-los com segurança e as
consequências de qualquer violação de tal obrigação de
confidencialidade, e
ii. vinculados por e firmem acordos de confidencialidade
substancialmente nos mesmos termos que os estabelecidos neste
Acordo.
d. Sob a orientação da Embraer (na rescisão ou antes), a Eve envidará esforços
razoáveis para devolver ou fornecer comprovação da destruição de quaisquer
Dados pertencentes à Embraer.
7. CUMPRIMENTO DAS LEIS, ANTICORRUPÇÃO E EXPORTAÇÃO
a. Cumprimento das Leis
i. Cada Parte declara e garante à outra Parte que, em relação ao presente
Acordo (incluindo a respectiva negociação, celebração ou
cumprimento), não violará e, até onde tem conhecimento, não violou
a "Legislação ABC" aplicável. "Legislação ABC" significa (a) a
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (sendo o objeto da
Resolução Geral 58/4); (b) a Convenção da OCDE sobre o Combate
ao Suborno de Oficiais Públicos Estrangeiros em Transações
Comerciais Internacionais; (c) a Lei das Práticas de Corrupção
Estrangeira dos EUA, e a Lei de Suborno do Reino Unido, conforme
alterada; (d) quaisquer leis e regulamentos de combate à lavagem de
dinheiro aplicáveis em relação a uma Parte, e qualquer legislação
promulgada no país em que essa Parte esteja constituída ou onde
CONFIDENCIAL E PROPRIETÁRIO
Página 7 de 14

VERSÃO DE ASSINATURA
VERSÃO ORIGINAL EM INGLÊS – TRADUÇÃO LIVRE PARA O PORTUGUÊS

conduzirá as atividades relacionadas ao presente Acordo que aborde a
anticorrupção, por exemplo a Lei Brasileira de Ficha Limpa.
b. Anticorrupção
i. Cada Parte declara e garante ainda que não ofereceu, pagou, prometeu
pagar nem autorizou o pagamento de valores monetários ou qualquer
item de valor para ou de qualquer conselheiro, diretor, funcionário ou
agente da outra Parte (" Pessoas Associadas à Parte "), ou qualquer
outra Pessoa em violação da Legislação ABC em relação ao presente
Acordo. Cada Parte declara ainda que não tentou nem tentará exercer
qualquer influência indevida sobre qualquer Pessoa Associada à Parte,
ou qualquer outra Pessoa em violação da Legislação ABC em relação
ao presente Acordo. Cada Parte compromete-se e concorda em absterse de oferecer, pagar, prometer pagar ou autorizar o pagamento de
valores monetários ou qualquer item de valor para qualquer Pessoa
Associada à Parte ou qualquer outra Pessoa em violação da Legislação
ABC, a qualquer momento, em relação ou não ao presente Acordo, e
ainda declara e garante que não foi oferecido ou recebido dinheiro ou
qualquer item de valor de qualquer Pessoa Associada à Parte com
relação a este Acordo.
c. Cumprimento de Exportação
i. Cada Parte declara e garante que cumprirá todas as leis aplicáveis
relacionadas à exportação, reexportação, transferência ou liberação de
dados técnicos abaixo. Sem limitar a generalidade do anterior, cada
Parte ainda declara e garante que:
a. Cada Parte garantirá que nenhum dado técnico sujeito à jurisdição dos
Regulamentos de Administração de Exportação dos Estados Unidos ("EAR")
ou dos Regulamentos de Tráfego Internacional de Armas ("ITAR") será (i)
exportado, transferido ou liberado dos Estados Unidos ou por pessoas dos
Estados Unidos, ou (ii) reexportado, transferido ou liberado de outros países
que não os Estados Unidos sem primeiro cumprir todos os requisitos do EAR
ou ITAR, incluindo o requisito para obter uma licença de exportação, se
aplicável;
b. Cada Parte cumprirá todos os requisitos semelhantes sob as leis de qualquer
outro país que tenha jurisdição sobre a exportação, reexportação, transferência
ou liberação de dados técnicos no âmbito deste Acordo, se aplicável; e,
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c. A Parte que divulga os dados técnicos notificará a Parte que recebe esses
dados tempestivamente sobre a existência de quaisquer restrições de controle
de exportação e, caso uma licença seja necessária, garantirá que a licença
pertinente esteja em vigor, sendo uma cópia fornecida à Parte receptora, antes
da liberação de tais dados técnicos.
8.

CONTRATADAS INDEPENDENTES
a. Cada Parte atuará como uma contratada independente. Nenhuma agência,
parceria, joint venture ou outra relação conjunta é criada por este Acordo.
Nenhuma das Partes pode assumir qualquer compromisso vinculante para a
outra Parte, e nem qualquer uma das Partes pode fazer qualquer declaração de
que está agindo por ou em nome da outra Parte.

9. ADITAMENTOS E CESSÃO
a. Este Acordo só pode ser alterado, aditado ou complementado por um
instrumento escrito assinado pelos representantes devidamente autorizados
das Partes, exceto quando de outra forma aqui disposto.
b. Nenhuma das Partes pode ceder qualquer de seus direitos ou delegar
quaisquer de suas funções aqui estabelecidas sem o consentimento prévio por
escrito da outra Parte, a menos que de outra forma especificamente disposto
neste Acordo ou no MSA.
10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
a. EMBORA A EMBRAER ENVIDE CUIDADOS RAZOÁVEIS NA
GERAÇÃO, COMPILAÇÃO, PUBLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE
DADOS, A RESPONSABILIDADE DA EMBRAER E SUAS AFILIADAS
POR QUALQUER CONTEÚDO (OU USO DE TAL CONTEÚDO) E
QUAISQUER ERROS, OMISSÕES OU IMPRECISÕES EM TAIS
DADOS, POR QUALQUER MOTIVO, É LIMITADA CONFORME
ESTABELECIDO NESTA CLÁUSULA 10.
b. SEM PREJUÍZO DE QUALQUER OUTRA DISPOSIÇÃO DESTE
ACORDO, A EVE SERÁ ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE
RESPONSÁVEL POR TODA A UTILIZAÇÃO DOS DADOS
FORNECIDOS PARA A EVE. A EMBRAER E SUAS AFILIADAS NÃO
SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER PREJUÍZO RESULTANTE
DE QUALQUER CONFIANÇA DEPOSITADA NOS DADOS.
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c. NÃO OBSTANTE QUALQUER OUTRA DISPOSIÇÃO CONTIDA
NESTE ACORDO E NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA SOB A LEI
APLICÁVEL, A EMBRAER E AS AFILIADAS DA EMBRAER E SEUS
RESPECTIVOS DIRETORES, CONSELHEIROS, FUNCIONÁRIOS E
AGENTES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS PARA COM A EVE SOB
QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA POR: (I) LUCROS CESSANTES OU
PERDA DE CONTRATOS, PERDA DE NEGÓCIOS OU ECONOMIAS
ANTECIPADAS, CUSTO DE SERVIÇOS OU PRODUTOS
SUBSTITUTOS, PENALIDADES LEGAIS, DANOS PUNITIVOS OU
PERDAS INDIRETAS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, MÚLTIPLAS OU
RESULTANTES, EM CADA CASO, QUER DECORRENTE DE
NEGLIGÊNCIA, VIOLAÇÃO DE CONTRATO OU COMO QUER QUE
SEJA CAUSADO, QUER TAL PERDA SEJA PREVISÍVEL, PREVISTA
OU DESCONHECIDA; (II) QUALQUER PERDA OU DANO
DECORRENTE DA NÃO GARANTIA POR PARTE DA EVE DA
COMPATIBILIDADE DO SOFTWARE COM OS HARDWARES E
OUTROS SOFTWARES DA EVE OU POR NÃO REALIZAR
VERIFICAÇÕES DE VÍRUS ADEQUADAS; (III) QUALQUER PERDA
OU DANOS DECORRENTES DO NÃO USO DOS DADOS PELA EVE
ESTRITAMENTE DE ACORDO COM QUAISQUER INSTRUÇÕES
ESTABELECIDAS OU DISPONIBILIZADAS PELA EMBRAER; OU
(IV) POR QUALQUER RESPONSABILIDADE PARA COM TERCEIROS
INCORRIDA PELA EVE, INCLUINDO SUBCONTRATADAS, OU
QUALQUER OUTRA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, INCLUINDO
RESPONSABILIDADE ESTRITA.
d. SE NÃO OBSTANTE AS DISPOSIÇÕES DAS CLÁUSULAS 10.A, 10.BE
10.C,
A
EMBRAER
OU
SUAS
AFILIADAS
FOREM
RESPONSABILIZADAS PARA COM A EVE POR QUALQUER
MOTIVO, A RESPONSABILIDADE AGREGADA DA EMBRAER E
SUAS AFILIADAS PARA COM A EVE SOB ESTE ACORDO (SEJA
DECORRENTE DE NEGLIGÊNCIA, VIOLAÇÃO DE ACORDO OU DE
OUTRA FORMA) NÃO EXCEDERÁ CINCO POR CENTO (5%) DOS
VALORES AGREGADOS PAGOS OU PAGÁVEIS À EMBRAER NOS
DOZE (12) MESES ANTECEDENTES AO EVENTO QUE DEU ENSEJO
A TAL ALEGAÇÃO EM CONEXÃO COM A DECLARAÇÃO DE
TRABALHO NA QUAL OS DADOS SÃO USADOS DE ACORDO COM
ESTE CONTRATO.
11. PRAZO E RESCISÃO DO ACORDO
a. Este Acordo entrará em vigor na Data de Vigência e continuará válido até ser
rescindido de acordo com esta Cláusula.
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b. Este Acordo pode ser rescindido pela Embraer mediante envio de aviso
prévio por escrito a Eve (com a rescisão entrando em vigor no término do
período de notificação a ser razoavelmente especificado pela Embraer) se:
i. A Eve cometer qualquer violação material ou violação persistente de
qualquer um dos termos deste Acordo;
ii. A Eve estiver impossibilitada de pagar suas dívidas no vencimento
ou tiver sua falência requerida ou entrar em liquidação compulsória
ou voluntária ou convocar uma assembleia de seus credores ou tiver
um síndico, gestor, administrador ou depositário administrativo
nomeado para seus ativos ou parar, por qualquer motivo, de conduzir
seus negócios.
c. Este Acordo pode ser rescindido imediatamente pela Embraer mediante
notificação por escrito à Eve se a Eve USA ou Eve BRASIL estiver sob o
controle direto ou indireto de qualquer entidade que seja concorrente da
Embraer ou suas Afiliadas.
d. Este Acordo pode ser rescindido pela Embraer mediante envio de aviso por
escrito com noventa (90) dias de antecedência para a Eve, e tal rescisão
entrará em vigor na expiração do período de aviso de noventa (90) dias, se:
i. A Embraer determina a seu critério comercial razoável que a rescisão
é necessária para proteger a Embraer ou os Dados de risco
operacional, comercial, legal ou de segurança; ou
ii. não existir uma SOW válida pela qual o acesso aos dados seja
necessário para um Objetivo Permitido.
e. A rescisão deste Acordo não afetará qualquer SOW em andamento ("em vigor
e efeito").
12. CONSEQUÊNCIAS DA RESCISÃO
a. Após a expiração ou rescisão deste Acordo por qualquer motivo:
i. todos os direitos e obrigações das Partes (exceto quaisquer direitos
adquiridos de ação e responsabilidades ou obrigações que
expressamente ou por implicação entrem ou continuem em vigor na
ou após a rescisão deste Acordo, incluindo as Cláusulas 5 e 6) cessarão
automaticamente e terminarão; e
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ii. salvo do contrário acordado por escrito pela Embraer, a Eve cessará
imediatamente todo o uso de quaisquer Dados e excluirá todos os
Dados dos sistemas da Eve e, a critério da Embraer, apagará, excluirá
ou de outra forma destruirá ou devolverá para a Embraer todas as
cópias dos Dados em qualquer formato e declarará para a Embraer
que isso foi feito.
b. Sobrevivência. As obrigações das Partes sob este Acordo que, por sua
natureza, se destinam a continuar além da rescisão ou expiração deste Acordo,
sobreviverão à rescisão ou expiração deste Acordo.
13. NOTIFICAÇÕES
a. Todas as notificações ou comunicações (ou outras comunicações comerciais
normais) exigidas por este Acordo ou que se recomenda sejam fornecidas
conforme aqui disposto, serão feitas por escrito e endereçadas da seguinte
forma e enviadas por carta registrada ou certificada, com aviso de
recebimento, por serviço de courier ou e-mail e será considerada entregue
quando recebida. Cada Parte pode alterar seu ponto de contato por meio de
notificação por escrito à outra Parte.
Se para Eve EUA:
276 SW 34th Street
Fort Lauderdale, FL 33315
A/c: Flávia Pavie
E-mail: fpavie@eveairmobility.com
Se para Eve BRASIL:
Rodovia Presidente Dutra, km 134, 12247-004 –
Eugênio de Melo, São José dos Campos, SP
A/c: Flávia Pavie
E-mail: fpavie@eveairmobility.com
Se para Embraer:
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501,
30th floor (part), Pinheiros, São Paulo, SP, 05425-070, Brasil
A/c: Fabiana Klajner Leschziner
E-mail: fabiana.leschziner@embraer.com.br
14. ATRASO DESCULPÁVEL”
a. Cada Parte será desculpada por falhas e atrasos no cumprimento causados por
guerra, atos terroristas, motins ou insurreições no país de tal Parte, quaisquer
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leis, proclamações, decretos ou regulamentos do governo do país de tal Parte
ou de qualquer subdivisão política de tal país, inundações, incêndios,
explosões ou outras catástrofes além do controle razoável e sem nenhuma
culpa de tal Parte. Na medida em que qualquer uma dessas causas realmente
retarde o cumprimento de uma Parte nos termos deste Acordo, o tempo
programado para cumprimento será estendido por um período de tempo a ser
determinado pelas Partes após uma avaliação dos métodos de trabalho
alternativos. Qualquer Parte que reivindicar tal desculpa para o não
cumprimento ou atraso no cumprimento notificará imediatamente por escrito
a outra Parte.
b. Se o evento de atraso desculpável continuar por um período de seis (6) meses
ou mais e nenhum arranjo alternativo que seja eficaz para restaurar o
desempenho total seja feito dentro desse período, a Parte não afetada pelo
evento de atraso desculpável pode rescindir este Acordo, mediante o envio de
notificação por escrito à outra Parte com antecedência mínima de trinta (30)
dias, mas a notificação não terá efeito se a Parte afetada pelo evento de atraso
desculpável retomar o cumprimento integral de suas obrigações antes do
término do período de notificação.
15. DA LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE DISPUTAS
a. Todas as disputas decorrentes de ou relacionadas a este Acordo que não
possam ser resolvidas amigavelmente pelas Partes serão resolvidas de acordo
com o MSA.
16. CONDIÇÕES GERAIS
a. Cada Parte é responsável por garantir a segurança de seus próprios
funcionários e cumprirá todos os requisitos legais, sejam eles impostos por
lei, instrumento legal, regulamento, lei ordinária ou de outra forma, que
devem ser observados para cumprir suas obrigações e/ou declarações nos
termos deste Acordo.
b. Salvo acordo em contrário por escrito entre as Partes, cada Parte será
responsável por seus custos e despesas no cumprimento deste Acordo.
c. A renúncia em uma instância específica de qualquer violação de qualquer
termo, acordo ou condição aqui contida não será considerada uma renúncia
de tal termo, acordo ou condição em instâncias futuras.
d. Os títulos contidos neste Acordo são por conveniência das Partes e não
alteram o significado ou a interpretação dos Artigos.
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e. As cláusulas deste Acordo são independentes, de forma que a invalidade ou
inexequibilidade de qualquer parte ou disposição deste Acordo não afetará de
forma alguma a validade ou exequibilidade de qualquer outra parte ou
disposição. Se qualquer parte ou disposição deste Acordo for considerada
inválida ou inexequível, o restante do Acordo será interpretado e cumprido
como se tal parte ou disposição inválida ou inexequível não constasse do
Acordo.
f. Este Acordo e todos os anexos e apêndices estabelecem todo o entendimento
e acordo das Partes com relação ao seu objeto, e substituem quaisquer acordos
anteriores ou contemporâneos escritos ou orais sobre tal objeto.
17. VIAS
a. Este Acordo pode ser firmado pelas Partes em qualquer número de vias
separadas e elas terão o mesmo efeito como se as assinaturas nas vias
estivessem no mesmo instrumento e todas as vias, quando tomadas em
conjunto, constituem um único e mesmo instrumento.
EM TESTEMUNHO DO QUÊ, as Partes providenciaram que o presente Contrato
fosse celebrado na Data de Vigência por seus respectivos diretores devidamente autorizados.
Por: EMBRAER S.A.:
_________________________________ _________________________________
Nome: Antonio Carlos Garcia
Nome: Fabiana Klajner Leschziner
Cargo: Vice Presidente Executivo & CFO Cargo: Diretora Jurídica
Por EVE UAM, LLC:
_________________________________ _________________________________
Nome: André Duarte Stein
Nome: Eduardo Siffert Couto
Cargo: Presidente
Cargo: Diretor

Por EVE SOLUÇÕES DE MOBILIDADE AÉREA URBANA LTDA.:
_________________________________ _________________________________
Nome: André Duarte Stein
Nome: Luiz Felipe Ribeiro Valentini
Cargo: Diretor
Cargo: Diretor
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