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

Contrato Global de Serviços
O presente Contrato Global de Serviços (este " Contrato "), datado de 14 de dezembro de
2021 (a "Data de Vigência "), é celebrado entre a Embraer S.A, sociedade anônima constituída de
acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede social localizada na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 2170, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil
("Embraer"), e EVE UAM, LLC, sociedade de responsabilidade limitada constituída de acordo
com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede social localizada em
276 SW 34th Street, Fort Lauderdale, FL 33315 ("Eve" e juntamente com a Embraer, as " Partes
", e cada uma " Parte ").
CONSIDERANDO QUE a Embraer é um conglomerado aeroespacial global, com sede
social no Brasil, que produz aeronaves comerciais, militares, executivas e agrícolas e presta
serviços aeronáuticos, mantém unidades industriais, escritórios, centros de distribuição de serviços
e peças, entre outras atividades, ao redor do mundo;
CONSIDERANDO QUE, antes da data deste instrumento, a Embraer ou suas Afiliadas
estavam conduzindo o Negócio UAM;
CONSIDERANDO QUE a Eve é uma subsidiária integral inddireta da Embraer;
CONSIDERANDO QUE a Eve, Embraer e a Embraer Aeronave Holding, Inc., uma
sociedade de Delaware e uma subsidiária integral Embraer (“EAH”) deverão celebrar um Contrato
de Combinação de Negócios (o “BCA”), com a Zanite Acquisition Corp., uma companhia de
Delaware, que, entre outras coisas, prevê que, antes do fechamento das transações previstas no
BCA, a Embraer deve transferir, ou providenciar a transferência do Negócio UAM para a Eve ou
suas Subsidiárias em termos e condições conforme os previstos no Contrato de Contribuição
datado de 10 de dezembro de 2021, entre a Eve, Embraer e EAH (o “Contrato de Contribuição”),
CONSIDERANDO QUE as transações no âmbito do Contrato de Contribuição foram
consumadas em 10 de dezembro de 2021 e a Eve, desde então, está conduzindo o Negócio UAM;
CONSIDERANDO QUE em conexão com a conduta da Eve do Negócio UAM, o BCA
prevê que, em ou antes do fechamento das transações previstas no BCA, a Eve e a Embraer devem
celebrar um Contrato Global de Serviços, nos termos do qual a Embraer e/ou algumas de suas
Afiliadas (que, para que dúvidas sejam evitadas, não devem incluir a Eve ou suas Subsidiárias)
devem fornecer certos produtos e serviços à Eve e suas Subsidiárias;
CONSIDERANDO QUE, em prol do acima exposto, a Eve deseja contratar a Embraer
para o fornecimento de certos produtos e serviços e a Embraer está disposta a fornecer tais produtos
e prestar tais serviços, relativos ao desenvolvimento, certificação, fabricação e apoio da aeronave
para a mobilidade aérea urbana, em cada caso conforme e de acordo com os termos e condições
previstos neste instrumento; e
CONSIDERANDO QUE a Eve e Atech — Negócios e Tecnologia S.A.(“Atech”), uma
afiliada da Embraer, celebraram um Contrato Global de Serviços, datado da Data de Vigência(o

“Contrato Global da Atech”), Contrato Global da Atech esse que se destina a reger os produtos
e serviços a serem fornecidos conforme este Contrato.
ORA, PORTANTO, em contraprestação dos mútuos convênios e acordos doravante
previstos e por outra contraprestação de valor, cujo recebimento e suficiência são, pelo presente
instrumento, reconhecidos, a Embraer e a Eve acordam o seguinte:
CLÁUSULA I - TERMOS DEFINIDOS
Cláusula 1.1 Termos Definidos. Os termos em letras maiúsculas utilizados, mas não
definidos neste Contrato, terão os significados estabelecidos no BCA. Além disso, para fins do
presente Contrato, os seguintes termos, quando usados no presente Contrato, terão os seguintes
significados:
(a)
“Afiliada” significa, com relação a qualquer Pessoa especificada, qualquer
outra Pessoa que, direta ou indiretamente, controle, seja controlada por ou esteja sob controle
comum com a Pessoa especificada, através de uma ou mais intermediárias ou de outra forma. O
termo "controle" (incluindo, com o significado correlato, os termos "controlado por" e "sob
controle comum com") como usado em relação a qualquer Pessoa, significa a posse, direta ou
indiretamente, do poder de dirigir ou providenciar a direção da administração e políticas de uma
Pessoa, seja por meio da propriedade dos títulos com direito ao voto, por Contrato ou de outra
forma. Para os fins deste Contrato, (i) a Embraer e suas Afiliadas(que, para que dúvidas sejam
evitadas, não incluem a Eve e suas subsidiárias), de um lado , e a Eve e suas Subsidiárias, de outro
lado, serão consideradas não Afiliadas uma da outra, e (ii) a Embraer e suas Subsidiárias(exceto a
Atech e suas Subsidiárias), de um lado, e a Atech e suas subsidiárias, de outro lado, serão
consideradas não Afiliadas umas das outras.
(b)
“PI Genérica” significa qualquer Propriedade Intelectual (que não
Marcas) desenvolvida para apoio a processos de negócios e atividades que são generalizadas
dentro da indústria aeronáutica para que tal Propriedade Intelectual seja geralmente adequada,
aplicável, compatível e interoperável entre vários produtos, serviços, soluções, plataformas,
processos ou práticas dentro da indústria aeronáutica (ou seja, pode ser usada ou praticada tanto
dentro e fora do UAM, do Negócio UATM ou do UATM, conforme aplicável).
(c)
“Autoridade de Aeronavegabilidade” significa a ANAC - Agência
Nacional de Aviação Civil (Brasil), EASA - European Aviation Safety Agência (Europa), FAA Federal Aviation Administration (Estados Unidos da América), CAA - Civil Aviation Authority(
Reino Unido) e quaisquer sucessores, ou qualquer outra autoridade de aeronavegabilidade que as
Partes possam concordar, perante a qual o Produto será certificado.
(d)

“AOG” significa aeronave no solo.

(e)
“Sistemas Autônomos” significa sistemas que incorporam inteligência
artificial (IA) na administração e controle de sistemas complexos. Os Sistemas Autônomos são
operados independentemente de outros sistemas de administração e controle, embora possam
incluir operadores humanos (ou seja, tripulação) como parte da operação.
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(f)
"Dia Útil" significa qualquer dia do ano, exceto (i) sábado ou domingo ou
(ii) qualquer outro dia no qual os bancos localizados no Estado de Nova York, Estados Unidos, ou
nas cidades de São Paulo e/ou São José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil, estão fechados
para negócios.
(g)
“Plano de Negócios” significa o documento a ser desenvolvido pela Eve
estabelecendo seu plano de negócios de boa-fé para conduzir o Negócio UAM, plano esse que
deve conter, entre outras coisas, o cronograma de marcos de desenvolvimento do Programa ,
pressupostos de custo, projeções financeiras e metas, avaliações de ecossistema e participação de
mercado, assim como os mercados-alvo.
(h)
conforme alterado.

“Código” significa o Código Tributário Federal Norte-Americano de 1986,

(i)
“Clientes Comuns” significa todos os clientes existentes e potenciais,
comerciais e executivos, da Embraer e suas Afiliadas, incluindo aeronaves comerciais e não
comerciais e operações de aeronave (exceto UAM).
(j)
“Controle” ou “Controlado” significa, com relação à Propriedade
Intelectual, o direito de conceder as licenças conforme previsto neste instrumento sem: (i) violar
os termos de qualquer contrato ou outro acordo com qualquer terceiro; (ii)) exigir qualquer
consentimento, aprovações ou renúncias de qualquer terceiro; ou (iii) exigir o pagamento ou
concessão de contraprestação a qualquer terceiro.
(k)
“Sistemas de Controle” significa a coleta de elementos (hardware ou
software) de um veículo, que são organizados e integrados de uma forma particular para fornecer
ao piloto(ou um Sistema Autônomo) meios de controlar de forma eficaz a velocidade do veículo,
a atitude, e o caminho de voo resultante conforme pretendido.
(l)
"Leis de Proteção de Dados " significa quaisquer Leis de privacidade ou
proteção de dados, atualmente em vigor ou promulgadas durante a Vigência.
(m)
“Entregável” significa qualquer item entregável, produto de trabalho ou
outro resultado dos Serviços que são entregues ou devem ser entregues pela Embraer à Eve de
acordo com qualquer SOW.
(n)
“Sistemas de Propulsão Distribuída” significa a distribuição do fluxo de
impulso propulsivo de tal forma que os benefícios do veículo em geral em termos de aerodinâmica,
propulsão, estrutura e outras eficiências sejam mutuamente maximizadas para melhorar a missão
do veículo.
(o)

“EIS” significa a “entrada em serviço” da aeronave.

(p)
“Sistemas de Eletrificação” significa sistemas que permitem o uso de
propulsores (hélices ou ventiladores) acionados por motores elétricos para impulsionar a aeronave.
(q)
“Concorrentes da Embraer” significa as Pessoas previstas no Anexo 2
deste instrumento e quaisquer de suas Afiliadas, assim como quaisquer sucessores de qualquer um
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dos acima expostos. Para fins de esclarecimento, se alguma das Pessoas acima mencionadas atuar
direta ou indiretamente por meio de uma Afiliada de tal Pessoa, tal Afiliada também será
considerada uma Concorrente da Embraer para essa finalidade.
(r)
“Padrão de Cuidado da Embraer” significa a execução (i) pela Parte
Embraer aplicável dos Serviços aplicáveis e/ou (ii) a fabricação, desenvolvimento e/ou disposição
do Produto aplicável, em cada caso, em conformidade com as Leis aplicáveis e de forma oportuna,
eficiente e profissional e, se aplicável, no nível de serviço, habilidade e cuidado (inclusive em
termos de capacidade, pontualidade, eficiência, profissionalismo e qualidade) no qual (x) tais
Serviços foram realizados e/ou (y) os Produtos foram fornecidos, desenvolvidos ou fabricados, em
cada caso, por tal Parte Embraer no curso normal dos negócios dentro do período de 12 (doze)
meses antes da Data de Vigência, mas, em qualquer caso, no nível de serviço, habilidade e cuidado
(inclusive em termos de capacidade, pontualidade, eficiência, profissionalismo, e qualidade) que
é pelo menos habitual para esse Serviço e/ou fornecimento, desenvolvimento ou fabricação de tais
Produtos e que não é inferior ao nível no qual a Parte Embraer aplicável realiza serviços
semelhantes para o seu próprio negócio e/ou fornece, desenvolve ou fabrica produtos próprios e,
em qualquer caso, com a mesma prioridade que tal serviço ou produto fornecido por tal Parte
Embraer para o seu próprio negócio e os de suas Afiliadas (desde que, se houver algum conflito
de restrição de recursos, a Parte Embraer priorizará a execução e fornecimento dos Serviços e
Produtos. Para fins de esclarecimento e sujeita à Cláusula Erro! Fonte de referência não
encontrada., se houver um conflito de restrição de recursos, a Parte Embraer deve priorizar a
alocação de recursos para a Eve e as Partes devem acordar um prazo razoável para atender essas
demandas de recursos da Eve e, em qualquer caso (independentemente de se tais serviços e/ou
produtos similares são prestados por tal Parte Embraer ou não), esse nível de serviço, habilidade e
cuidado (incluindo em termos de capacidade, pontualidade, eficiência, profissionalismo e
qualidade) deve ser igual ao padrão de cuidado de outros fornecedores globais de produtos,
serviços e soluções de volumes semelhantes.
(s)

" Parte Embraer" significa a Embraer ou uma Afiliada da Embraer.

(t)

" Parte Eve " significa a Eve ou uma Afiliada da Eve.

(u)
"eVTOL" significa uma aeronave com propulsão híbrida/ elétrica com
capacidade vertical de decolagem e pouso, com alcance máximo de 200 milhas náuticas (370,4
quilômetros).
(v)
“Dinâmica de Voo” significa o estudo/conhecimento das forças atuantes,
desempenho, estabilidade e controle do voo de um veículo em relação aos ambientes de voo e aos
dados dos Sistemas de Controle.
(w)
"Autoridade Governamental" significa qualquer nação ou governo,
qualquer estado, província, condado, município ou outra respectiva subdivisão política, qualquer
entidade que exerça funções executivas, legislativas, judiciais, regulatórias ou administrativas de
ou pertencentes ao governo, incluindo qualquer juízo, tribunal, árbitro (público ou privado) ou
outro órgão ou autoridade, agência, departamento, conselho, órgão, comissão ou autarquia
administrativa, regulatória ou com poderes judiciais de qualquer jurisdição federal, estadual,
municipal ou estrangeira, incluindo qualquer organização internacional como as Nações Unidas.
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(x)
"Autorização Governamental" significa qualquer consentimento, licença,
ratificação, renúncia, permissão, alteração, liberação, registro, qualificação, aprovação ou
autorização emitida, concedida, dada ou de outra forma disponibilizada por ou sob a autoridade
legal de qualquer Autoridade Governamental ou de acordo com qualquer Lei.
(y)
“GSE” ou “Equipamento de Apoio em Solo” significa ferramentas,
equipamentos ou software necessários no terreno para apoio à operação e manutenção da eVTOL
e de todos os seus equipamentos aéreos ou para o Desenvolvimento Integrado de Produto.
(z)
“Desenvolvimento Integrado de Produto” ou “IPD” significa o
desenvolvimento de um conjunto de processos integrados e atividades coordenadas que
transformam uma ideia ou oportunidade de mercado em um produto completo, certificado e
maduro para industrialização e entrada em serviço através do uso de equipes multidisciplinares,
incluindo engenharia de produto, engenharia de testes e integridade do produto
(aeronavegabilidade/regulamentação e normas operacionais), engenharia de fabricação, qualidade,
ferramentas, administração da cadeia de fornecimento, serviços e apoio.
(aa) "Propriedade Intelectual" significa todo e qualquer direito, título e
interesse em e sobre propriedade intelectual ou propriedade industrial de qualquer tipo e natureza
em todo o mundo, incluindo direitos dos EUA e estrangeiros em, para, ou sob as seguintes
condições: (i) patentes, pedidos de patente, invenções, divulgação de invenções, e todos os direitos
de patente conexos, incluindo provisórios, continuações, continuações em parte, divisões,
reedições, reexames, substituições, e extensões das mesmas e contrapartidas estrangeiras do
anterior; (ii) marcas comerciais, logotipos, marcas de serviço, imagem comercial, nomes
comerciais, marcas de certificação, slogans, nomes de domínio da Internet e outros identificadores
ou designações semelhantes de fonte ou origem, juntamente com a boa vontade simbolizada por
qualquer um dos anteriores (coletivamente, "Marcas"); (iii) direitos de autor, direitos de design,
direitos de base de dados, obras de máscara, obras de autoria, e assuntos sujeitos a direitos de autor
e morais ou direitos equivalentes, (iv) Tipo de Dados de Desenho; (v) direitos sobre o Software;
(vi) segredos comerciais e todas as outras informações confidenciais ou de propriedade, knowhow, tecnologia, invenções, desenhos, processos, fórmulas, modelos e metodologias
(coletivamente, "Segredos Comerciais"); (vii) direitos de publicidade e privacidade e nos nomes
de utilizador, identificadores, e contas dos meios de comunicação social; (viii) outros direitos de
propriedade intelectual e outros direitos de propriedade e direitos industriais semelhantes, em
qualquer jurisdição, quer registados ou não, incluindo direitos estrangeiros equivalentes ou
contrapartes e formas de proteção de natureza semelhante ou análoga ou com efeito semelhante
em qualquer jurisdição do mundo; (ix) todos os pedidos e registos, e quaisquer renovações,
prorrogações e reversões, de ou para qualquer um dos anteriores; (x) todos os direitos de acusar,
processar, executar, ou recuperar ou reter danos, custos, ou honorários de advogados relativamente
à infracção passada, presente e futura, apropriação indevida, diluição, uso ou divulgação não
autorizados, ou outra violação de qualquer um dos anteriores e todos os direitos de renovação
relativamente aos mesmos; e (xi) todos os outros direitos, privilégios, e proteções de qualquer tipo
decorrentes de qualquer dos precedentes, previstos por qualquer lei, tratado ou outra convenção
internacional aplicável em todo o mundo, incluindo todos os direitos a todos os royalties, taxas,
rendimentos, danos, pagamentos, e outros rendimentos agora ou doravante devidos ou a pagar com
respeito a eles.
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(bb) "Lei " significa qualquer estatuto, lei, constituição, tratado, portaria, código,
regra, regulamento ou Ordem Governamental, em cada caso, de qualquer Autoridade
Governamental, incluindo a legislação ordinária. Todas as referências à "Lei" serão consideradas
para incluir quaisquer respectivos aditamentos e qualquer Lei sucessora, a menos que o contexto
exija de outra forma.
(cc)

“MRO” significa manutenção, reparo e revisão.

(dd) "Fora do Âmbito dos Negócios" significa qualquer uma das seguintes
aplicações ou utilizações, quer estejam ou não relacionadas com o eVTOL: limpeza das colheitas,
negócios de defesa ou segurança.
(ee) "Pessoa" significa qualquer indivíduo, empresa, sociedade, parceria,
sociedade limitada, sociedade de responsabilidade limitada, associação constituída ou não
constituída, joint venture, sociedade por ações, Autoridade Governamental ou qualquer respectiva
subdivisão política, agência ou autarquia ou qualquer outra pessoa jurídica de qualquer tipo.
(ff)
"Pessoal" de uma Pessoa significa quaisquer agentes, funcionários,
contratadas ou subcontratadas nomeados ou contratados pela referida Pessoa (incluindo, em
relação à Embraer ou às suas Afiliadas, Subcontratadas da Embraer ou suas Afiliadas).
(gg)
“POC” ou “Prova de Conceito” significa uma versão simplificada da
eVTOL com recursos suficientes para permitir a validação de conceitos específicos por meio de
testes em estágios iniciais de desenvolvimento de produtos.
(hh)
“Produto” significa toda e qualquer versão do eVTOLS até o primeiro
aprovação TC da eVTOL conforme previsto na SOW01, assim como todas as peças, partes, Peças
Sobressalentes ou seus componentes, bem como toda e qualquer ferramenta, instruções de
fabricação e procedimentos, GSE, software e dispositivos de treinamento em conexão com eles e
quaisquer Publicações Técnicas anexas, além de produtos e serviços do Negócio UAM
relacionados ou não relacionados à referida eVTOL.
(ii)
das Partes Eve.

“Programa” significa todas as atividades relacionadas ao Negócio UAM

(jj)
“Requisitos do Programa” significa os requisitos da eVTOL que definem
suas especificações de alto nível, como vida econômica do produto, aspectos de desempenho
(capacidade de passageiros, carga útil, alcance, peso total, etc.), experiências dos usuários finais
esperadas com o produto, aspectos operacionais do produto (custos, níveis de ruído, missões
típicas, operações pretendidas, etc.), quais requisitos de alto nível devem ser projetados com
relação à eVTOL para permitir que o Programa alcance suas metas estratégicas do Plano de
Negócios.
(kk)
“Pedido de Compra” significa um Pedido de Compra emitido por uma
Parte Eve para uma Parte Embraer por escrito de acordo com uma SOW para o fornecimento de
Produtos ou Serviços.
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(ll)
"Representantes" significa uma Pessoa e suas Afiliadas e cada um dos
respectivos diretores, conselheiros, parceiros, acionistas, advogados, consultores de Terceiros e
Pessoal.
(mm) “Serviços” significa os serviços (exceto fabricação e fornecimento de
produtos comerciais acabados) previstos em uma SOW.
(nn) "Impostos sobre Serviços" significa os Impostos tributados sobre as
receitas brutas provenientes da prestação dos Serviços Compartilhados. Para fins de
esclarecimento, a definição do Imposto sobre Serviços inclui, no Brasil, o Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISS), a Contribuição para os Programas de Integração Social – PIS e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, mas não inclui os Impostos
tributados ou incididos sobre a receita ou lucros líquidos (como, no Brasil, o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL).
(oo) “SOW” significa uma Declaração de Trabalho conforme previsto e
acordado por escrito de tempos em tempos durante a Vigência pelas Partes ou suas respectivas
Afiliadas, Declarações de Trabalho essas que devem, entre outras coisas, estabelecer(i) a Parte Eve
e a Parte Embraer, (ii) os produtos específicos a serem fornecidos e/ou o escopo desenvolvido ou
detalhado dos Serviços a serem prestados, (iii) requisitos técnicos, (iv) níveis de serviço, processo
de pedido , cronograma de entrega, garantia(se aplicável) e prazos de entrega, (v) preços e taxas,
e (vi) outros requisitos, responsabilidades, termos e obrigações relacionados aos Produtos e
serviços aplicáveis nos termos da SOW, conforme aplicável. As SOWs aceitas na Data de Vigência
estão anexadas a este instrumento como Anexo 1 e as SOWs adicionais (e SOWs alteradas) serão
consideradas emitidas e aceitas somente se e quando assinadas pelo Gerente de Contratos da
Embraer e o Gerente de Contratos da Eve ou outro diretor ou funcionário autorizado da Parte Eve
e Parte Embraer, respectivamente.
(pp)
“Peças Sobressalentes” significa quaisquer peças, componentes,
acessórios ou equipamentos para ou na medida relacionada à eVTOL ou Veículos de Teste ou,
conforme necessário, para os Serviços do Negócio UAM.
(qq)
“Subcontratada” significa qualquer prestador de serviços, fabricante ou
fornecedor, excluindo a Embraer ou suas Afiliadas, que presta serviços, fabrica ou fornece
qualquer peça ou parte dos Serviços ou Produtos de acordo com as instruções ou contrato da
Embraer ou suas Afiliadas.
(rr)
"Subsidiária" significa, em relação a uma Pessoa, uma companhia ou outra
pessoa jurídica da qual mais de 50% do poder com direito de voto dos valores mobiliários de
participação ou participações societárias pertence, direta ou indiretamente, a essa Pessoa. Para os
fins deste Contrato, (i) a Embraer e a Eve serão consideradas não Subsidiárias uma da outra, e (ii)
a Embraer e suas Subsidiárias(exceto a Atech e suas Subsidiárias), de um lado, e a Atech e suas
subsidiárias, de outro lado, serão consideradas não Subsidiárias umas das outras.
(ss)
" Imposto " (incluindo o termo " Tributação ") significa, sem duplicação,
(i) impostos, encargos, taxas, contribuições, contribuições sociais, contribuições sobre impostos
de intervenção econômica, tributos ou quaisquer outras tributações impostas por qualquer
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Autoridade Fiscal, incluindo todos os impostos sobre rendas, lucros, receitas, franquia, serviços,
recebimentos, recebimentos brutos, margem, capital, financeiros, patrimônio líquido, vendas, uso,
consumo, registro, bens imóveis, transferência de bens imóveis, reversão de bens, bens não
reclamados, retenções na fonte, mínimo alternativo ou acréscimo, sobre valor, inventário, folha de
pagamento, estimado, bens e serviços, emprego, assistência social, previdência social, invalidez,
ocupação, desemprego, negócios gerais, prêmio, bens imóveis, bens móveis, capital social,
transferência de capital, selo, transferência, documentais, transmissão, produção, lucros
inesperados, pensão, taxas, direitos aduaneiros, contribuições sobre transações de importação,
valor agregado e outros impostos semelhantes, retenções, taxas, encargos, tarifas, tributos,
impostos, taxas de licença e registro, encargos governamentais e tributações, incluindo os
respectivos juros, penalidades, multas, acréscimos a impostos e despesas tributadas por qualquer
Autoridade Fiscal, (ii) qualquer responsabilidade pelo pagamento dos valores descritos na cláusula
(i) seja em decorrência de responsabilidade de transferência, responsabilidade individual e
solidária ou secundária por ser membro de um grupo afiliado, consolidado, combinado, unitário
ou outro grupo econômico (definido na acepção do Artigo 1504(a) do Código ou qualquer
disposição semelhante de Lei estrangeira, estadual, provincial ou local aplicável), incluindo de
acordo com o Artigo 1.1502-6 dos Regulamentos do Tesouro para qualquer período, ou devidos
em virtude de assunção contratual, força da Lei ou de outra forma e (iii) qualquer responsabilidade
pelo pagamento dos valores descritos na cláusula (i) ou cláusula (ii) em decorrência de qualquer
contrato de compartilhamento de Impostos, indenização tributária ou fiscal ou alocação tributária.
(tt)
“Autoridade Fiscal” significa qualquer Autoridade Governamental
nacional, federal, estadual, local ou municipal que exerça autoridade de cobrar, realizar auditorias,
regulamentar ou administrar a imposição de Impostos (incluindo a Secretaria da Receita Federal
do Brasil) e a Secretaria da Receita Federal dos Estados Unidos.
(uu)
“Publicações Técnicas” significa todos os documentos usados para dar
apoio ou executar a operação e atividades de manutenção da eVTOL.
(vv)
“Veículos de Teste” significa quaisquer bancadas, equipamentos de teste,
veículos operacionais, plataformas, amostra de teste estrutural, POC ou protótipos usados para
testes, a fim de coletar dados necessários para o desenvolvimento e a certificação da eVTOL.
(ww) " Terceiro " significa qualquer Pessoa, que não seja uma Parte Embraer ou
uma Parte Eve.
(xx) " Regulamentos do Tesouro " significa os regulamentos promulgados de
acordo com o Código pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (seja em forma
definitiva, proposta ou temporária), conforme possam ser aditados de tempos em tempos.
(yy)
“Certificado de Tipo” ou “TC” significa o documento que concede a
aprovação de aeronavegabilidade para uma aeronave, confirmando que o projeto da aeronave está
em conformidade com os requisitos de aeronavegabilidade estabelecidos pela Autoridade de
Aeronavegabilidade aplicável. “TC” inclui a aprovação do design do tipo, mas não inclui a
emissão de um certificado de produção pela Autoridade de Aeronavegabilidade aplicável.
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(zz)
“Dados do Projeto Tipo” significa todos os desenhos, modelos, métodos,
especificações e dados que comprovam a conformidade com a base de certificação da aeronave
original e todos os dados necessários para comprovar que a aeronave subsequente está em
conformidade com o projeto tipo aprovado.
(aaa) "Tipo de Dados de Design" significa todos os desenhos, modelos, métodos,
especificações e dados que comprovem a conformidade com a base de certificação do original
aeronaves e todos os dados necessários para provar que as aeronaves subsequentes estão em
conformidade com as aeronaves aprovadas tipo design.
(bbb) "UAM" significa um sistema para serviços comerciais ou não comerciais
de viagem aérea ou transporte aéreo de carga ou passageiro, em cada caso, que envolva um veículo
eVTOL e pilotagem ou operações a bordo/ terrestre ou autônoma.
(ccc) "Negócio UAM" significa todas as atividades por ou em nome da Embraer
ou de suas Subsidiárias (ou, no Fechamento, Eve ou Subsidiária Brasileira) relacionadas à
pesquisa, projeto, desenvolvimento, teste, engenharia, licenciamento, certificação, fabricação,
aquisição, montagem, embalagem, suporte de vendas e suporte pós-venda, marketing, promoção,
publicidade, qualificação, distribuição, importação, cumprimento, oferta, venda, entrega de
implantação, provisão, exploração, configuração, instalação, integração, análise, suporte,
manutenção, reparo, serviço e outra comercialização ou prestação de serviços em relação à eVTOL
e produtos e serviços relacionados e à UATM para o mercado UAM, em cada caso, excluindo os
Negócios Fora de Escopo.
(ddd) “Serviços do Negócio UAM” significa todos os serviços e bens UAM
oferecidos pela Eve ou suas Afiliadas aos seus clientes e normalmente são oferecidos em conexão
com a operação da eVTOL, assim como qualquer outro Negócio UAM não relacionado à eVTOL.
Pode incluir Peças Sobressalentes, apoio técnico e operacional e Publicações Técnicas, boletins de
serviço, MRO e treinamento para garantir a operação segura e eficiente da eVTOL, ou outros
serviços, como remodelação de interiores/exteriores, melhorias e modernizações. Esses serviços
podem ser incluídos como parte do contrato de aquisição da aeronave, outros contratos
independentes ou no decorrer da manutenção programada/não programada geralmente contratada
diretamente dos MROs.
(eee) "UATM" significa a coleta de sistemas e serviços (incluindo organizações,
estruturas e procedimentos e tecnologias do espaço aéreo) que suportam a operação integrada de
veículos UAM em espaço aéreo de baixo nível, sistemas e serviços estes que são direcionados para
apoiar as operações do UAM e aperfeiçoar o desempenho do UAM e viagens em espaço aéreo de
baixo nível que, para não haver dúvidas, não incluem sistemas gerais de gerenciamento de tráfego
aéreo.
Cláusula 1.2 Interpretação
(a)
Conforme usado no presente Contrato, (i) cada uma das palavras "incluir",
"inclui" ou "incluindo" será considerada a ser seguida pela expressão "entre outros" e não será
interpretada para limitar qualquer declaração geral posteriores aos itens ou assuntos específicos ou
semelhantes imediatamente seguintes; (ii) as referências a qualquer Lei específica no presente
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Contrato serão consideradas como se referissem à ela conforme aditada de tempos em tempos e a
quaisquer regras ou regulamentos e interpretações ali promulgadas; (iii) as palavras definidas no
singular têm o significado semelhante no plural e vice-versa; (iv) as referências a "escrito" ou "por
escrito" incluem o formato eletrônico; (v) os termos “do presente instrumento”, “no presente
instrumento”, "doravante", "aqui previstos" e palavras de significado semelhante ou derivados,
salvo indicação em contrário, serão interpretados como se referissem a todo o presente Contrato
como um todo, incluindo os Anexos e Apêndices, e não a qualquer disposição específica do
presente Contrato; (vi) as referências a artigos, cláusulas, subcláusulas, anexos e apêndices são aos
Apêndice são aos artigos, cláusulas, subcláusulas, anexos e apêndices do presente Contrato, a
menos que de outra forma especificado; (vii) os termos definidos no texto do presente Contrato
que tiverem um significado específico terão esse significado em todo o presente Contrato e quando
utilizados em qualquer certificado ou outro documento feito ou entregue nos termos do presente
instrumento, exceto conforme de outra forma indicado no presente Contrato ou a menos que de
outra forma ali definido; (viii) todas as referências a "dias" no presente Contrato significarão dias
consecutivos, a menos que de outra forma especificado; (ix) as palavras de qualquer gênero
incluem o outro gênero; (x) a palavra "ou" será separada, mas não exclusiva; (xi) uma referência
a qualquer Pessoa inclui os sucessores e cessionários permitidos dessa Pessoa; (xii) as referências
a valores monetários são referências a Dólares Norte-Americanos, a menos que de outra forma
indicado; e (xiii) todos os contratos (incluindo o presente Contrato), documentos ou instrumentos
aqui definidos significam os contratos, documentos ou instrumentos conforme possam ser, de
tempos em tempos, complementados ou aditados ou os respectivos termos renunciados ou
modificados na medida do permitido e em conformidade com os respectivos termos.
(b)
Sempre que o presente Contrato se referir a um número de dias, esse número
referir-se-á a dias consecutivos, a menos que Dias Úteis sejam especificados. Ao calcular o período
antes do qual, dentro do qual ou após o qual qualquer ato deva ser praticado ou medida adotada
em conformidade com o presente Contrato, será excluída a data que for a data de referência no
cálculo do período e se o último dia desse período não for um Dia Útil, o período terminará no Dia
Útil imediatamente posterior.
(c)
As Partes participaram em conjunto da negociação e redação do presente
Contrato. Caso surja uma ambiguidade ou uma questão de intenção ou interpretação, o presente
Contrato será interpretado como se fosse redigido solidariamente pelas Partes e nenhuma
presunção ou ônus da prova surgirá favorecendo ou onerando qualquer Parte em decorrência da
autoria de qualquer disposição do presente Contrato.
CLÁUSULA II
NATUREZA E ÂMBITO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Cláusula 2.1 Propósito Geral. Este Contrato é um Contrato Global que rege a relação
entre a Embraer e a Eve em relação a Produtos e Serviços a serem fornecidos pelas Partes Embraer
às Partes Eve em conexão com o Negócio UAM. Sujeita e de acordo com este Contrato, a Eve (em
seu próprio nome e das outras Partes Eve) neste ato contrata as Partes Embraer, de acordo com as
SOWs abaixo, e a Embraer (em seu próprio nome e das outras Partes Embraer) neste ato concorda
em realizar e fornecer às Partes Eve o que segue: (1) o Desenvolvimento Integrado de Produto da
eVTOL, até à aprovação do TC e subsequente apoio para a obtenção do certificado de
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aeronavegabilidade iniciais das aeronaves eVTOL para entrega sob ANAC, FAA e EASA, tal
como refletido no anexo SOW01 (incluindo todos os outros SOWs relacionados com o SOW01);
(2) o Desenvolvimento dos Serviços do Negócio UAM integrados, incluindo desenvolvimento de
serviços, planejamento de peças, apoio técnico, apoio AOG, planejamento MRO, treinamento
,programas especiais, desenvolvimento de Publicações Técnicas, administração de Publicações
Técnicas e distribuição, assim como serviços de operação; e (3) serviços de fabricação de eVTOL
(sujeito às disposições da Cláusula 2.4(b)). Sujeita e de acordo com este Contrato, a Embraer
deverá, e deverá providenciar para que as outras Partes Embraer assim façam, executar e fornecer
os Serviços e Produtos de acordo com o Padrão de Cuidado da Embraer e, em qualquer caso,
deverá envidar esforços comercialmente razoáveis para executar e fornecer os Serviços e Produtos
de uma forma que permaneça competitiva em relação aos prazos de entrega padrão do setor, altos
padrões de qualidade e custo em comparação com fornecedores globais de produtos, serviços e
soluções similares em volumes semelhantes. Além do acima exposto, a Embraer deve garantir que,
antes da aprovação do TC conforme refletido na SOW01, a Embraer deverá executar e fornecer
aos Produtos e Serviços a mesma prioridade que tais produtos e serviços recebem em seu próprio
negócio. Para fins de esclarecimento e sujeita à Cláusula Erro! Fonte de referência não
encontrada., se houver um conflito de restrição de recursos, a Parte Embraer priorizará a alocação
de recursos para a Eve, para o fornecimento dos Produtos e desempenho dos Serviços, e as Partes
acordarão um prazo razoável para atender às demandas de recursos da Eve.
Cláusula 2.2 SOWs
(a)
Celebração de SOWs. Sujeita e de acordo com este Contrato, a Embraer
fornecerá ou fará com que sejam fornecidos às Partes Eve os Produtos e Serviços previstos nas
SOWs. A Eve será a responsável pelo Negócio UAM e Serviços do Negócio UAM, assim como
por outros Serviços, e dirigirá e contratará a Embraer para a execução e entrega de pacotes de
trabalho que serão detalhados nas SOWs específicas. Todos os Produtos e Serviços a serem
fornecidos conforme este Contrato estarão previstos em uma SOW. Se os Serviços previstos em
uma SOW tiverem um prazo diferente da Vigência deste Contrato, o prazo na SOW prevalecerá.
Caso as Partes desejem modificar, atualizar ou alterar de outra forma uma SOW (incluindo
quaisquer Produtos ou Serviços, ou a quantidade de um determinado Produto ou Serviço previsto
em uma SOW), as Partes deverão celebrar e assinar uma nova SOW ou uma alteração à SOW
aplicável ou de qualquer outra forma que as Partes venham a concordar razoavelmente por escrito.
(b)
Custos Estimados para SOWs. A pedido da Eve antes de celebrar uma SOW
nova ou alterada, a Embraer fornecerá à Eve uma estimativa não vinculante das taxas, custos e
despesas para o fornecimento de um Produto ou Serviço solicitado conforme uma SOW (incluindo
uma estimativa não vinculante de horas, custo e duração).
Cláusula 2.3 Aceitação de Produtos e ServiçosNo caso de um Produto ou Serviço não ser
fornecido de acordo com o Padrão de Cuidado da Embraer, a Eve enviará à Embraer notificação
imediata por escrito sobre o fato, com uma descrição razoavelmente detalhada da falha ou
deficiência. Após o recebimento dessa notificação, a Parte Embraer aplicável terá um período de
tempo razoável, mas em nenhum caso mais de 60 (sessenta) dias (ou outro período de tempo
acordado pela Eve e Embraer por escrito), para sanar essa falha ou deficiência. Se, após o término
de tal período, a Embraer não tiver conseguido solucionar a questão de tal Produto ou Serviço com
falha ou deficiência, a Eve poderá, a seu exclusivo critério (i) exigir (e mediante solicitação da

11

Eve, a Embraer fará com que a Parte aplicável Embraer assim forneça) uma rápida nova execução
(ou cumprimento, conforme o caso) pela Parte Embraer aplicável de tal Produto ou Serviço com
falha ou deficiência a custo e despesa exclusivos da Embraer, ou (ii) ao custo e despesa da Eve,
contratar qualquer terceiro prestador de serviços, fornecedor ou fabricante, exceto qualquer
Concorrente da Embraer e sujeito aos Requisitos de Acesso de Terceiros, para reparar, fornecer ou
substituir tal Produto ou executar tal Serviço conforme razoavelmente necessário para sanar tal
falha ou deficiência.
Cláusula 2.4 Disposição de Produtos e Serviços
(a)
As Partes Eve neste ato contratam as Partes Embraer para, e a Embraer neste
ato concorda em executar e fornecer, ou neste ato concorda em fazer com que seja executado ou
fornecido, às Partes Eve, o (1) Desenvolvimento Integrado de Produto da eVTOL, até a aprovação
do TC, e subsequente apoio à obtenção dos certificados de aeronavegabilidade da aeronave
eVTOL inicial para entrega conforme exigido pela ANAC, FAA e EASA, conforme refletido na
SOW01 anexa (incluindo todas as outras SOWs relacionadas à SOW01); e o (2) Desenvolvimento
dos Serviços do Negócio UAM integrados, incluindo desenvolvimento de serviços, planejamento
de peças, apoio técnico, apoio AOG, planejamento MRO, treinamento, programas especiais,
desenvolvimento de Publicações Técnicas, conforme previsto na SOW03 anexa (incluindo todas
as outras SOWs relacionadas à SOW03). Sujeita e de acordo com este Contrato, a Embraer deverá,
e deverá providenciar para que as outras Partes Embraer assim façam, executar e fornecer os
Serviços e Produtos de acordo com o Padrão de Cuidado da Embraer e, em qualquer caso, deverá
envidar esforços comercialmente razoáveis para executar e fornecer os Serviços e Produtos de uma
forma que permaneça competitiva em relação aos prazos de entrega padrão do setor, altos padrões
de qualidade e custo em comparação com fornecedores globais de produtos e serviços similares
em volumes semelhantes. As Partes concordam que, no decorrer da prestação dos Serviços, desde
que mutuamente benéfico para as Partes, certos serviços de baixa complexidade, como certos
serviços experimentais de compras (por exemplo, construção de maquete, construção de POCs,
ferramentas e outros serviços simples de baixa complexidade), podem ser adquiridos e contratados
pela Eve diretamente de terceiro fornecedores.
(b)
A critério das Partes Eve, as Partes Eve também podem solicitar (e a
Embraer pode, a seu critério, concordar em ser contratada para) a (1) prestação de serviços de
engenharia pós TC; (2) implementação e execução dos Serviços do Negócio UAM integrados,
incluindo distribuição de peças, apoio técnico, apoio AOG, administração MRO, fornecimento de
treinamento, administração de programas especiais, administração e distribuição de Publicações
Técnicas e serviços operacionais; (3) serviços de fabricação da eVTOL e (4) a prestação de
Serviços Administrativos, conforme aplicável e previsto nas SOWs específicas, a serem discutidos
e acordados por escrito, conforme aplicável. A Embraer deverá, e deverá providenciar para que as
outras Partes Embraer assim façam, executar e fornecer os Serviços e Produtos de acordo com o
Padrão de Cuidado da Embraer e, em qualquer caso, deverá envidar esforços comercialmente
razoáveis para executar e fornecer os Serviços e Produtos de uma forma que permaneça
competitiva em relação aos prazos de entrega padrão do setor, altos padrões de qualidade e custo
em comparação com fornecedores globais de serviços e soluções similares em volumes
semelhantes.
(c)
Sem limitar a Cláusula 2.3, se a Embraer estiver em violação substancial de
uma SOW, inclusive por não fornecer os Produtos ou Serviços conforme a Cláusula 2.4(a) ou
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2.4(b) de acordo com o Padrão de Cuidado da Embraer, e não solucionar ou atenuar razoavelmente
tal violação dentro de 60 (sessenta) dias de notificação por escrito da Eve, a Eve pode contratar
outro fornecedor ou prestador de serviços para os Produtos ou Serviços sujeitos a tal SOW à qual
tal violação substancial se relacione por um período comercialmente razoável e pelo menos
enquanto a Embraer não solucionar ou atenuar razoavelmente tal violação.
(d)
Não obstante o acima exposto, referente aos Serviços prestados nas
Cláusulas 2.4(a) e 2.4(b), em nenhum caso as Partes Eve adquirirão, direta ou indiretamente, um
Produto ou Serviço de um Concorrente da Embraer sem o consentimento prévio por escrito da
Embraer; ficando estabelecido que esta cláusula não se aplica a este Contrato ou a uma SOW
aplicável se a rescisão deste Contrato ou uma SOW aplicável, conforme aplicável, tiver ocorrido
nos termos do Artigo VII.
(e)
Durante a vigência deste Contrato, a Eve concorda que, além do
expressamente previsto neste instrumento (incluindo, entre outros, a Cláusula 2.4(d) deste), as
Partes Eve não celebrarão qualquer acordo com qualquer terceiro referente a qualquer um dos
Serviços ou Produtos que não seja uma Parte Embraer.
Cláusula 2.5 Relacionamento com o Cliente e Marketing A Eve será o “contato do
cliente” no Negócio UAM, sujeita às disposições “Clientes Comuns” abaixo na Cláusula 2.8, e,
mediante solicitação das Partes Eve e contrato da Embraer, a Embraer poderá apoiar a Eve com
serviços adicionais não previstos neste Contrato, incluindo marketing e branding, assim como
engenharia de vendas.
Cláusula 2.6 Terceirização A Embraer pode subcontratar uma ou mais de suas atividades
ou deveres aqui descritos a critério razoável da Embraer e de maneira consistente com as práticas
gerais das Partes Embraer, conforme aplicável, ficando estabelecido que a Embraer deve (a) usar
o mesmo grau de cuidado na seleção de qualquer Subcontratadas como faria se tal Subcontratada
estivesse sendo contratada para fornecer serviços ou produtos similares às Partes Embraer e (b) as
Partes Embraer devem, em todos os casos, usar os melhores esforços razoáveis para garantir que
as obrigações com relação à prestação de serviços ou fornecimento de produtos aplicáveis à
Embraer conforme previsto neste Contrato (incluindo padrões de cuidados e serviços) são
cumpridas a respeito de quaisquer atividades fornecidas por uma Subcontratada (e, não obstante
qualquer outra disposição deste Contrato, a Embraer não será considerada em violação deste
Contrato com relação a Subcontratadas se a Embraer tiver envidado seus melhores esforços
razoáveis para fazer com que tais Subcontratadas o cumpram). Mediante solicitação razoável da
Eve, a Embraer permitirá que a Eve: (i) revise qualquer relatório de qualificação da Subcontratada
ou informações sobre a experiência, capacidades e desempenho da Subcontratada, e (ii) faça
razoavelmente a auditoria da conformidade de uma Subcontratada com este instrumento. Sujeita e
de acordo com este Contrato, a Embraer é responsável pela administração, supervisão e atos e
omissões de suas Afiliadas e Subcontratadas nos termos deste instrumento, e a terceirização não
isenta qualquer Parte Embraer de seus deveres conforme este Contrato, desde que, com relação a
Subcontratadas, a Embraer esteja envidando seus melhores esforços razoáveis para garantir que
tais Subcontratadas estejam em conformidade com este Contrato.
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Cláusula 2.7 Facilitação de Serviços da Eve.
(a)
Fornecimento de Informação / Assistência Eve. A Eve (i) sujeita aos termos
e condições da Cláusula 5.2, fornecerá quaisquer informações e documentações à Embraer sob a
posse ou sob o controle das Partes Eve que sejam necessárias para a Embraer prestar ou fornecer
ou providenciar a prestação ou o fornecimento dos Produtos e Serviços, (ii) disponibilizará, assim
que razoavelmente solicitado pela Embraer, recursos suficientes, decisões oportunas, aprovações
e aceitações, em cada caso da Eve que sejam exigidos pela Embraer para que a Embraer possa
cumprir suas obrigações previstas no presente instrumento em tempo hábil, e (iii) fornecerá acesso
razoável à Embraer (ou a seu Pessoal que tiver necessidade de ter o acesso) precisa ter esse acesso)
às instalações, funcionários, contratadas, sistemas e equipamentos das Partes Eve na medida em
que seja necessário para permitir que a Embraer preste os Produtos e Serviços, desde que a
Embraer ou seu Pessoal aplicável siga rigorosamente todas as políticas, regras e procedimentos
razoáveis aplicáveis da Eve em relação a esse acesso.
(b)
Eve Responsável por Aprovações/Autorizações. Conforme entre as Partes
e suas respectivas Afiliadas, as Partes Eve serão responsáveis pela obtenção de todos os seguintes,
sendo que os Serviços não incluirão a obtenção de quaisquer permissões, licenças, certificações e
outras Autorizações Governamentais necessárias ou apropriadas para operação pelas Partes do
Negócio UAM da Eve. A Embraer (i) obterá e manterá válidas todas as Autorizações
Governamentais necessárias ou apropriadas para que a Embraer realize ou forneça os Produtos e
Serviços de acordo com este Contrato e as SOWs; e (ii) irá apoiar a Eve na realização dos registros
e contratos necessários com a Autoridade de Aeronavegabilidade, a fim de obter qualquer
autorização necessária para que os representantes da Embraer atuem em nome da Eve para a
aplicação do TC e desenvolvimento de produtos, se solicitado pela Eve (para a manutenção do TC
da eVTOL até o vencimento desse TC, mediante condições comerciais razoáveis a serem
acordadas pelas Partes, a Embraer pode realizar tais atividades para apoiar a Eve e fornecer as
informações solicitadas relacionadas às Partes Embraer às Autoridades de Aeronavegabilidade).
Cláusula 2.8 Clientes ComunsAs Partes reconhecem e concordam que, no contexto do
Negócio UAM, a Eve e a Embraer podem ter a oportunidade de apresentar seus respectivos
produtos e serviços aos Clientes Comuns. As Partes entendem e concordam ainda que a venda
bem-sucedida de produtos e serviços aos Clientes Comuns é do melhor interesse das Partes, e que
a colaboração entre as Partes Eve e Partes Embraer pode ser substancialmente mais poderosa e
fundamental para esse sucesso. Embora a Eve e Embraer não estejam restritas a oferecer produtos
e serviços de forma independente aos Clientes Comuns, as Partes concordam em envidar esforços
comercialmente razoáveis, na medida permitida pela Lei aplicável, para manter um alinhamento
regular de comunicação e cooperação estratégica, de boa-fé, ao se aproximar de Clientes Comuns.
CLÁUSULA III - GERENTES DE RELACIONAMENTO.
Cláusula 3.1 Gerentes de RelacionamentoPara cada SOW, a Parte Embraer aplicável e a
Parte Eve aplicável devem nomear uma pessoa para atuar como representante principal dessa parte
nos termos desse SOW (cada um deles um “Gerente de Relacionamento”). Cada Gerente de
Relacionamento deverá (a) ser autorizado a agir por e em nome de tal parte conforme a SOW
aplicável com relação à operação e desempenho do dia-a-dia nos termos dessa SOW e (b) ser
responsável por tentar resolver Disputas relativas a tal SOW de acordo com os procedimentos de
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resolução de disputas previstos na Erro! Fonte de referência não encontrada.. Os Gerentes de
Relacionamento iniciais serão identificados em cada SOW e poderão ser substituídos por
notificação por escrito da parte nomeadora para a outra parte de tempos em tempos.
Cláusula 3.2 Gerentes de Relacionamento Global A Embraer e Eve também nomearão
uma pessoa para atuar como seu representante principal para todo este Contrato (cada um deles
um “Gerente de Relacionamento Global”). Cada Gerente de Relacionamento Global deverá (a)
ter responsabilidade geral por gerenciar e coordenar o desempenho, conforme este Contrato, da
Parte que o nomeou, (b) estar autorizado a agir por e em nome de tal Parte, conforme este Contrato,
com relação aos Produtos e Serviços, e (c) ser responsável por tentar resolver Disputas relativas a
este Contrato e ao fornecimento de Produtos e Serviços nos termos deste instrumento, de acordo
com os procedimentos de resolução de disputas previstos na Erro! Fonte de referência não
encontrada.. Os Gerentes de Relacionamento Global iniciais estão identificados no Anexo 3 a
este instrumento e poderão ser substituídos por notificação por escrito da Parte nomeadora para a
outra Parte de tempos em tempos.
Cláusula 3.3 Assembleias de Gerentes de RelacionamentoDurante a Vigência, os
Gerentes de Relacionamento e os Gerentes de Relacionamento Global deverão, salvo disposição
em contrário em uma SOW aplicável, reunir-se em uma frequência a ser estabelecida mutuamente
pelas Partes, ou conforme razoavelmente solicitado por uma Parte mediante notificação com
antecedência suficiente por escrito, para discutir os Produtos e Serviços e outros assuntos
decorrentes deste Contrato. Se uma Parte Embraer ou Parte Eve for uma Parte Inadimplente como
resultado de uma violação substancial deste Contrato, o Gerente de Relacionamento e Gerente de
Relacionamento Global da Embraer ou o Gerente de Relacionamento e Gerente de
Relacionamento Global da Eve, conforme aplicável, deverão fornecer imediatamente ao Gerente
de Relacionamento e ao Gerente de Relacionamento Global da outra Parte (x) um relatório por
escrito de como tal Parte pretende sanar o inadimplemento (se possível sanar) e (y) atualizações
semanais de status até que esse inadimplemento tenha sido sanado.
CLÁUSULA IV - TAXAS E PAGAMENTO
Cláusula 4.1 Taxas e Despesas
(a)
Pagamento de Taxas/Despesas. A Eve pagará as taxas previstas na SOW
aplicável (as “Taxas”) e reembolsará a Embraer por todos os custos e despesas gerais razoáveis e
documentados incorridos pela Embraer e seus Representantes em conexão com uma SOW
(“Despesas”). Salvo disposição em contrário em uma SOW aplicável, Taxas e Despesas serão
pagas dentro de 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento pela Eve de uma nota fiscal da
Embraer juntamente com a documentação que comprova as Taxas e Despesas que constam na
referida nota fiscal. Todos os pagamentos e valores devidos ou pagos de acordo com ou em relação
ao presente Contrato serão em Dólares Norte-Americanos. Nenhum pagamento será considerado
como ocorrido, a menos e até que os valores devidos sejam totalmente creditados à Embraer em
dólares norte-americanos livremente disponíveis no banco ou em outra conta designada pela
Embraer. Disputas relativas a quaisquer Taxas ou Despesas ou notas fiscais relacionadas serão
resolvidas de acordo com os procedimentos de solução de disputas previstos na Erro! Fonte de
referência não encontrada..
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(b)
Cálculo das Taxas. A menos que especificado de outra forma em uma SOW
aplicável, todas as Taxas serão determinadas de acordo com os regulamentos de preços de
transferência aplicáveis. A Embraer e seus Representantes serão responsáveis por, e não terão
direito a reembolso de, quaisquer custos atribuíveis a consultores de terceiro da Parte Embraer,
incluindo jurídico, tributário e contábil, exceto se e na medida razoavelmente necessária para
fornecer Serviços e Produtos.
(c)
Cálculo das Taxas Horárias/Diárias. Quando Serviços devem ser prestados
e Taxas pagas, diariamente ou por hora, a prestação de tais serviços deve: (i) ser considerada como
iniciada (a) no primeiro dia em que os Serviços forem prestados, se os Serviços forem prestados
no local em que esse Pessoal está regularmente empregado (“Local da Embraer”); (b) no primeiro
dia de viagem de tal Pessoal se os Serviços forem prestados em qualquer lugar que não seja o
Local da Embraer; e (ii) ser considerada concluída (a) no último dia de Serviços, para Serviços
prestados no Local da Embraer, (b) na chegada de tal Pessoal ao local de residência dessa pessoa
ou outro destino não conectado aos Serviços, ou (c) se previamente acordado, após a entrega da
documentação exigida como saída da viagem. As taxas calculadas por dia serão sempre aplicadas
de forma integral, independentemente do período do dia em que os Serviços forem iniciados ou
concluídos. A emissão de nota fiscal referente a serviços inacabados que ainda possam estar sendo
executados no momento das reconciliações mensais de pagamento será calculada com base nas
horas e dias reais acumulados dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à hora/dia de corte da emissão
de nota anterior.
Cláusula 4.2 Eficiências de Custo. A Embraer deve usar, quando aplicável e possível, os
ativos existentes das Partes Embraer para reduzir os custos de desenvolvimento de produtos e os
ciclos de desenvolvimento. A Eve e Embraer concordarão em desenvolver ou adotar novas
tecnologias de fabricação projetadas para otimizar o custo dos Produtos e serviços para atender à
demanda do mercado. A Eve, em consulta com a Eve, determinará os locais dos Serviços a serem
prestados e buscará uma estrutura sem custo ou de baixo custo, maximizando os incentivos das
Autoridades Governamentais, ou uma alternativa de custo mínimo, utilizando os locais existentes
das Partes e seus respectivos Afiliadas, levando em consideração as oportunidades locais
econômicas e financeiras e a estratégia de negócios da Eve.
Cláusula 4.3 ImpostosA Eve será responsável por todos os impostos sobre vendas, uso e
serviços e quaisquer outros impostos, tributos e encargos semelhantes de qualquer natureza
tributados por qualquer Autoridade Governamental sobre quaisquer valores devidos pelas Partes
Eve previstos no presente instrumento (“Impostos Específicos”); desde que, em nenhum caso a
Eve pague ou seja responsável por quaisquer Impostos tributados ou relacionados à receita líquida,
pessoal, bens imóveis ou bens móveis ou outros ativos da Embraer ou de suas Afiliadas. As Partes
devem envidar esforços comercialmente razoáveis para cooperar uma com a outra para reduzir ou
eliminar Impostos Especificados ou Impostos sobre Serviços de acordo com as Leis aplicáveis. A
Embraer incluirá os Impostos sobre Serviços nas notas fiscais emitidas para a Eve quando
razoavelmente possível, caso tais Impostos sejam cobrados no Brasil.
Cláusula 4.4 Pagamentos em AtrasoExceto pelos pagamentos faturados que a Eve
contestar com êxito, todos os pagamentos em atraso renderão juros à menor taxa entre (a) a taxa
por ano equivalente à taxa preferencial de juros publicada no Wall Street Journal (ou publicação
semelhante ou sucessora, se o Wall Street Journal não estiver mais sendo publicado) de tempos
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em tempos, calculada na data de vencimento aplicável, acrescida de [2% (dois por cento)], e (b) a
taxa mais alta permissível de acordo com a Lei, calculada diariamente e com juros mensais. A Eve
também reembolsará a Embraer por todos os custos extraordinários razoáveis e documentados
incorridos na cobrança de quaisquer pagamentos em atraso, inclusive honorários advocatícios
razoáveis.
Cláusula 4.5 SuspensãoAlém de todos os outros recursos disponíveis de acordo com o
presente Contrato ou segundo a lei, as Partes Embraer terão o direito de suspender a prestação de
quaisquer Serviços Compartilhados, se uma Parte Eve não pagar quaisquer valores quando
vencidos e esse descumprimento continuar por 45 (quarenta e cinco) dias após a respectiva
notificação por escrito; ficando estabelecido que (a) durante esse período de 45 (quarenta e cinco)
dias, as Partes discutirão de boa-fé qualquer disputa, e (b) as Partes Embraer retomarão
imediatamente o fornecimento de quaisquer Produtos ou Serviços suspensos após o recebimento
do referido pagamento.
CLÁUSULA V
PROPRIEDADE INTELECTUAL; CONFIDENCIALIDADE; PUBLICIDADE
Cláusula 5.1 Propriedade Intelectual
(a)

Transferência de PI Desenvolvida Durante o Projeto.

(i)
A Embraer deve, e fará com que as Partes Embraer aplicáveis assim
façam, e neste ato assim faz (em seu próprio nome e de cada outra Parte Embraer),
irrevogavelmente ceder, transferir e transmitir (e sem limitar o acima exposto, concorda
em no futuro ceder, transferir, transmitir e entregar) para a Eve, livre e desembaraçado de
todos os Ônus (exceto Ônus Permitidos), todo o direito, titularidade e participação mundial
da Embraer em toda e qualquer Propriedade Intelectual criada, concebida, inventada,
pensada, descoberta ou desenvolvida de outra forma por qualquer uma das Partes Embraer
(quer individualmente ou em conjunto com qualquer outra Pessoa) no decorrer da prestação
dos Serviços ou fornecimento dos Produtos para a Eve durante a Vigência, em cada caso
na medida da propriedade das Partes Embraer (em conjunto “PI Principal”) que seja (A)
expressa e especificamente descrito ou identificado como Transferência de PI Evoluída
Durante o Projeto ou Entregável em uma SOW ou (B) principalmente usado (ou mantido
principalmente para uso) em ou principalmente relacionado ao Negócio UAM (incluindo,
para fins de esclarecimento, principalmente relacionado à eVTOL), Negócio UATM
(incluindo, para evitar dúvidas, quaisquer Produtos relacionados principalmente ao
Negócio UATM), ou UATM, em cada caso excluindo, para fins de esclarecimento,
qualquer Propriedade Intelectual expressamente excluída nos termos de uma SOW e
qualquer PI Genérica (“Transferência de PI Desenvolvida Durante o Projeto”). Para
evitar dúvidas, a Transferência de PI Desenvolvida Durante o Projeto incluirá toda a
Propriedade Intelectual necessária para obter ou manter o Certificado de Tipo da eVTOL
(exceto PI Genérica).
(ii)
Sujeita aos termos e condições deste Contrato, a Eve neste ato
concede à Embraer um direito e licença exclusivos (exclusivamente fora do UAM, Negócio
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UAM (incluindo, para evitar dúvidas, quaisquer Produtos fora do Negócio UAM), ou o
UATM), perpétuos, mundiais, irrevogáveis, sublicenciáveis (através de vários níveis),
totalmente pagos e livres de royalties, para usar ou praticar (incluindo, para fins de
esclarecimento, distribuir, copiar, fazer trabalhos derivados, executar, exibir ou explorar
de outra forma) a PI de Propriedade Atribuída (conforme definido no Contrato de
Contribuição) e Transferência de PI Desenvolvida Durante o Projeto (em cada caso, exceto
Marcas) em todo o mundo para toda e qualquer finalidade fora do UAM, Negócio UAM
(incluindo, para evitar dúvidas, quaisquer Produtos fora do Negócio UAM), ou UATM (a
“Licença da PI Principal Retida”).
(iii)
Em prol do acima exposto, a pedido razoável e à despesa da Eve
com relação a qualquer preparação de terceiro, taxas administrativas ou de arquivamento
de tempos em tempos, a Embraer deverá, e fará com que suas Afiliadas e seu Pessoal assim
façam, executar e entregar todas e quaisquer cessões ou outros documentos de forma
padrão e apropriada, registráveis perante uma Autoridade Governamental aplicável para
fins de efetuar, aperfeiçoar, executar, registrar ou de outra forma evidenciar a cessão e
transferência acima de qualquer Transferência de PI Desenvolvida Durante o Projeto pelas
Partes Embraer para a Eve ou seu designado.
(b)
Licença de PI existente para a Eve. Sujeita aos termos e condições deste
Contrato, a Embraer, em seu nome e em nome das Partes Embraer, neste ato concede à Eve um
direito e licença perpétuos, mundiais, irrevogáveis, não exclusivos, transferíveis (sujeitos à
Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada.), sublicenciáveis (através de vários níveis
em apoio do UAM, Negócio UAM, ou UATM das Partes Eve (inclusive para treinamento piloto
no Negócio UAM), mas não para uso independente por Terceiros), totalmente pagos e livre de
royalties, para e sob toda e qualquer Propriedade Intelectual (exceto Marcas ou PI de Propriedade
do Negócio UAM), incluindo PI Genérica, de propriedade ou Controlada a partir da Data de
Vigência pela Embraer ou qualquer uma de suas Afiliadas que seja divulgada, entregue ou de outra
forma fornecida pelas Partes Embraer para uso pelas Partes Eve conforme uma SOW ou de outra
forma necessária para o recebimento ou uso dos Produtos ou Serviços (ou qualquer Entregável)
por qualquer Parte Eve (em conjunto a “PI UAM Licenciado Existente”), em cada caso, para usar
ou praticar o PI UAM Licenciado Existente em todo o mundo para todos e quaisquer fins que estão
unicamente em conexão com o UAM, o Negócio UAM (incluindo, para evitar dúvidas, quaisquer
Produtos no Negócio UAM), ou UATM (incluindo, para fins de esclarecimento, para (A) fazer,
providenciar, oferecer para venda, vender, importar, distribuir, comercializar, reparar, prestar
manutenção e de outra forma comercializar quaisquer Produtos ou Serviços do UAM, Negócio
UAM, ou UATM ou (B) usar, praticar, distribuir, copiar, fazer trabalhos derivados, executar, exibir
ou de outra forma explorar qualquer PI UAM Licenciado Existente no UAM, Negócio UAM
(incluindo, para fins de esclarecimento, quaisquer Produtos no Negócio UAM) ou UATM).
(c)
Licença de Novo PI para Eve. Sujeita aos termos e condições deste
Contrato, a Embraer, em seu nome e em nome das Partes Embraer, neste ato concede à Eve um
direito e licença perpétuos, mundiais, irrevogáveis, transferíveis (sujeitos à Cláusula 12.10),
sublicenciáveis (através de vários níveis em apoio do UAM, Negócio UAM, ou UATM das Partes
Eve (inclusive para treinamento piloto), mas não para uso independente por Terceiros), totalmente
pagos e livre de royalties:
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(i)
não exclusivos, para e sob toda e qualquer Propriedade Intelectual
(exceto Marcas ou, para fins de esclarecimento, PI de Propriedade do Negócio UAM),
incluindo PI Genérica, que não é detida a partir da Data de Vigência, mas é de outro modo
criada independentemente deste MSA ou qualquer SOW após a Data de Vigência pela
Embraer ou qualquer uma de suas Afiliadas (em cada caso na medida detida ou Controlada
pelas Partes Embraer) que seja divulgada, entregue ou de outra forma fornecida pelas
Partes Embraer para uso pelas Partes Eve conforme uma SOW ou de outra forma necessária
para o recebimento ou uso dos Produtos ou Serviços (ou qualquer Entregável) por qualquer
Parte Eve (em conjunto a “Novo PI UAM Licenciado”), em cada caso, para usar ou
praticar o Novo PI UAM Licenciado em todo o mundo para todos e quaisquer fins que
estão unicamente em conexão com o UAM, o Negócio UAM (incluindo, para evitar
dúvidas, quaisquer Produtos no Negócio UAM), ou UATM (incluindo, para fins de
esclarecimento, para (A) fazer, providenciar, oferecer para venda, vender, importar,
distribuir, comercializar, reparar, prestar manutenção e de outra forma comercializar
quaisquer Produtos ou Serviços do UAM, Negócio UAM, ou UATM ou (B) usar, praticar,
distribuir, copiar, fazer trabalhos derivados, executar, exibir ou de outra forma explorar
qualquer PI UAM Licenciado Existente no UAM, Negócio UAM (incluindo, para fins de
esclarecimento, quaisquer Produtos no Negócio UAM) ou UATM); e
(ii)
direito e licença exclusivos (com relação ao UAM, Negócio UAM
(incluindo, para fins de esclarecimento, quaisquer Produtos no Negócio UAM), e UATM)
para e conforme toda e qualquer PI Principal (exceto Marcas, Transferência de PI
Desenvolvida Durante o Projeto e Novo PI UAM Licenciado, mas incluindo PI Genérica)
que seja divulgado, entregue ou fornecido de outra forma pelas Partes Embraer para uso
pelas Partes Eve conforme uma SOW ou seja de outra forma necessário para o recebimento
ou uso dos Produtos ou Serviços (ou qualquer Entregável) por qualquer Parte Eve (em
conjunto a “PI Principal da Parent Licenciada” e juntamente com o PI UAM Licenciado
Existente e o Novo PI UAM Licenciado, a “PI da Parent Licenciada”) para usar ou
praticar a PI Principal da Parent Licenciada em todo o mundo para todos e quaisquer fins
que estejam unicamente relacionados ao UAM, Negócio UAM (incluindo, para evitar
dúvidas, quaisquer Produtos no Negócio UAM), ou UATM (incluindo, para fins de
esclarecimento, para (A) fazer, providenciar, oferecer para venda, vender, importar,
distribuir, comercializar, reparar, realizar manutenção e de outra forma comercializar
quaisquer Produtos ou Serviços do Negócio UAM (incluindo, para fins de esclarecimento,
quaisquer Produtos e Serviços do Negócio UAM ou qualquer Entregável) no Negócio
UAM; ou (B) usar, praticar, distribuir, copiar, fazer trabalhos derivados, executar, exibir
ou de outra forma explorar qualquer PI da Parent Licenciada (ou qualquer Entregável)
unicamente em conexão com o UAM, Negócio UAM (incluindo, para evitar dúvidas,
quaisquer Produtos), ou UATM).
(d)
Não Utilização pela Eve Fora do UAM. Para evitar dúvidas, (i) a Eve
reconhece e concorda que ela e suas Afiliadas não devem usar ou licenciar a PI da Parent
Licenciada fora do Negócio UAM; e (ii) a Embraer reconhece e concorda que ela e suas Afiliadas
não devem (exceto conforme previsto neste instrumento em conexão com o fornecimento de
Produtos ou Serviços para Partes Eve) usar ou licenciar qualquer PI Principal no UAM, Negócio
UAM ou UATM.
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(e)

Dados da Embraer.

(i)
Na medida exigida para a execução de atividades específicas
previstas em uma SOW ou na medida exigida por uma Autoridade de Aeronavegabilidade,
incluindo, entre outros, o AC 20-179 da FAA “Contratos de Retenção de Dados de
Certificação e Informações de Documentos de Registros Governamentais”, (A) uma
Subsidiária da Eve, conforme mutuamente acordado pelas Partes por escrito, pode receber
acesso instantâneo, limitado e controlado a certos dados da Embraer para tal fim (“Dados
da Embraer”), desde que os contratos escritos que permitam tal acesso sejam assinados
pelas Partes Embraer e Partes Eve aplicáveis (incluindo Contratos de Acesso Limitado ao
Banco de Dados e Contratos de Confidencialidade Individual, conforme exigido pela
Embraer); ficando estabelecido, ainda, que, para fins de esclarecimento, na medida
permitida pela Autoridade de Aeronavegabilidade aplicável, a Embraer pode submeter tais
Dados da Embraer à Autoridade de Aeronavegabilidade pertinente diretamente e (B) uma
Subsidiária da Embraer, conforme mutuamente acordado pelas Partes por escrito, pode
receber acesso instantâneo, limitado e controlado a determinados dados da Eve para tal fim
(“[Dados da Eve”), desde que os contratos escritos que permitam tal acesso sejam
assinados pelas Partes Embraer e Partes Eve aplicáveis (incluindo Contratos de Acesso
Limitado ao Banco de Dados e Contratos de Confidencialidade Individuais, conforme
exigido pela Eve).
(ii)
Sem limitar os direitos e licenças concedidos nas Cláusulas 5.1(a)
ou (b), (A) a Eve reconhece e concorda que (1) entre as Partes, todos os Dados da Embraer
são propriedade das Partes Embraer e (2) o acesso aos Dados da Embraer não deve, por si
só, ser considerado uma licença ou uma cessão de direitos de propriedade de qualquer tipo
para as Partes Eve ou qualquer outra Pessoa; e (B) a Embraer reconhece e concorda que
(1) entre as Partes, todos [Dados da Eve é de propriedade das Partes Eve e (2) acesso a
[Dados da Eve não deve, por si só, ser considerado uma licença ou uma cessão de direitos
de propriedade de qualquer tipo para as Partes Embraer ou qualquer outra Pessoa.
(f)
Reserva de Direitos. Exceto conforme expressamente previsto neste
instrumento, cada uma das Partes Eve e as Partes Embraer retêm todos os direitos, titularidade e
participações em e na sua respectiva Propriedade Intelectual, e nenhum desses direitos é atribuído,
licenciado ou concedido de outra forma, seja de forma expressa ou implícita, à outra Parte ou
qualquer Terceiro.
(g)
Terceiros. Caso, durante a prestação dos Serviços, a Eve contrate um
Terceiro para prestar quaisquer serviços ou fornecer produtos conforme permitido nos termos deste
instrumento e esse Terceiro seja obrigado a ter acesso aos Dados da Embraer, a Eve deverá solicitar
autorização prévia por escrito da Embraer, autorização essa que não deve ser negada, condicionada
ou atrasada sem motivo razoável, e qualquer acesso desse tipo estará sujeito à confidencialidade
padrão da Embraer e aos requisitos de acesso aos dados de natureza semelhante (os “Requisitos
de Acesso de Terceiros”).
(h)
Transferência de Tecnologia. Para evitar dúvidas, a pedido razoável e à
despesa razoável da Eve no que se refere aos custos e despesas razoáveis incorridos pelas Partes
Embraer em conexão com a segregação de tais informações e materiais de informações, assim
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como materiais relacionados aos demais negócios da Embraer ou suas Afiliadas, durante a
Vigência e antes do vencimento ou rescisão deste Contrato, a Embraer deverá (a) entregar (ou
providenciar a entrega) à Eve, exclusivamente através de um método de distribuição
razoavelmente designado pela Embraer por escrito e acordado pela Eve (para evitar dúvidas,
nenhum outro método deve ser considerado um instrumento válido para tal transferência de
tecnologia), cópias (e, se aplicável, cópias físicas) de toda a PI da Parent Licenciada que são
razoavelmente solicitadas pela Eve, usadas ou praticadas (ou mantidas para uso ou prática) em ou
de outra forma relacionados ao UAM, Negócio UAM (incluindo, para evitar dúvidas, quaisquer
Produtos no Negócio UAM e Serviços do Negócio UAM), e UATM e (b) fornecer à Eve apoio e
treinamento (a menos que tal apoio e treinamento sejam mais devam ser previstos em uma SOW
celebrada pelas Partes), em cada caso, na medida em que razoavelmente necessário para a Eve
conduzir o Negócio UAM (inclusive para operar e dar base aos Produtos no Negócio UAM) e
exercer seus direitos conforme as licença concedidas à Eve nos termos deste instrumento.
Cláusula 5.2 Confidencialidade
(a)
De tempos em tempos durante a Vigência, qualquer Parte ou seus
Representantes (como a " Parte Divulgadora ") pode divulgar ou disponibilizar à outra Parte ou
a seus Representantes (como a " Parte Receptora "), informações confidenciais, não-pública ou
proprietárias da Parte Divulgadora que, se divulgadas por escrito ou outra forma tangível, estejam
claramente rotuladas como "confidenciais" ou, se divulgadas verbalmente, sejam identificadas
como confidenciais quando divulgadas (" Informações Confidenciais "); desde, no entanto, que
as Informações Confidenciais não incluam quaisquer informações que: (A) sejam ou se tornem
disponíveis em geral ao público que não em decorrência de violação pela Parte Receptora desta
Cláusula 5.2; (B) sejam ou se tornem disponíveis para a Parte Receptora em uma base não
confidencial de uma fonte de Terceiros (exceto um Representante de uma Parte), desde que esses
Terceiros não sejam ou não tenham sido proibidos de divulgar as Informações Confidenciais; (C)
estavam sob a posse da Parte Receptora antes da divulgação pela Parte Divulgadora de acordo com
ou em relação ao presente Contrato ou ao objeto; ou (D) eram ou sejam independentemente
desenvolvidas pela Parte Receptora sem o uso ou referência de quaisquer Informações
Confidenciais da Parte Divulgadora, e (ii) não obstante os itens (C) e (D) acima, (x) as Informações
Confidenciais da Eve (como a Parte Divulgadora) devem, em qualquer caso, incluir (e ser
considerada como se incluísse) toda e qualquer informação não pública, exclusiva ou confidencial
incluída na PI de Propriedade do Negócio UAM ou a Transferência de PI Desenvolvida Durante
o Projeto, e (y) as Informações Confidenciais da Embraer (como a Parte Divulgadora) devem, em
qualquer caso, incluir (e ser considerada como se incluísse) toda e qualquer informação não
pública, exclusiva ou confidencial incluída na PI da Parent Licenciada (em cada caso,
independentemente de tais informações estarem na posse da outra Parte ou de suas Afiliadas antes
da divulgação).
(b)
A Parte Receptora: (x) protegerá e resguardará a confidencialidade das
Informações Confidenciais da Parte Divulgadora com, no mínimo, o mesmo grau de cuidado que
a Parte Receptora protegeria as próprias informações confidenciais semelhantes, mas em caso
algum com menos de um grau de cuidado comercialmente razoável; (y) não usará as Informações
Confidenciais da Parte Divulgadora nem permitirá que sejam acessadas ou usadas, para qualquer
finalidade que não seja para exercer seus direitos ou cumprir suas obrigações de acordo com o
presente Contrato; (z) não divulgará quaisquer Informações Confidenciais a qualquer Pessoa, com
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exceção das Pessoas que tiverem necessidade de ter conhecimento das Informações Confidenciais
para auxiliar a Parte Receptora ou agir em seu nome, para exercer seus direitos ou cumprir suas
obrigações de acordo com o presente Contrato (incluindo em conexão com uma Parte Eve ou
Embraer obtendo quaisquer licenças ou autorizações governamentais para os fins do Negócio
UAM). Sem limitar o acima exposto, e exceto em conexão com o desempenho pelas Partes
Embraer conforme este instrumento, a partir de e após da Data de Vigência, a Embraer não deverá
(e fará com que suas Afiliadas assim não façam) usar, para qualquer finalidade a respeito ou em
concorrência direta com o Negócio UAM, quaisquer Segredos Comerciais incluídos na PI
Proprietária Cedida, Transferência de PI Desenvolvida Durante o Projeto ou PI Principal da Parent
Licenciada sem o consentimento prévio por escrito da Eve, consentimento esse que não deve ser
negado, condicionado ou atrasado sem motivo razoável.
(c)
Se a Parte Receptora for obrigada por Lei aplicável a divulgar quaisquer
Informações Confidenciais, antes de fazer essa divulgação, Esforços comercialmente razoáveis
esforços comercialmente razoáveis para notificar a Parte Divulgadora desses requisitos para
oferecer à Parte Divulgadora a oportunidade de pleitear, às custas e despesas exclusivas da Parte
Divulgadora, uma ordem de proteção ou outro recurso (e a Parte Receptora cooperará
razoavelmente com a Parte Divulgadora neste caso).
Cláusula 5.3 PublicidadeSalvo disposição expressa em contrário neste instrumento,
durante a Vigência, (a) as Partes deverão consultar umas às outras antes de emitir qualquer
comunicado à imprensa ou de outra forma fazer qualquer divulgação pública ou declarações
públicas expressa e especificamente com relação a este Contrato; e (b) nenhum comunicado à
imprensa, divulgação pública ou declaração pública deve ser feita a menos que mutuamente
acordado pelas Partes ou exigido pela Lei aplicável ou pela regulamentação da bolsa de valores
aplicável.
Cláusula 5.4 Caracterização do Imposto Federal dos EUA. As Partes concordam em:
(a)
Tratar qualquer Transferência de PI Desenvolvida Durante o Projeto como
propriedade, para fins de imposto de renda federal dos EUA, da Eve;
(b)
Tratar a Licença de PI Principal Retida como propriedade, para fins de
imposto de renda federal dos EUA, da Embraer.
(c)
Tratar as licenças de qualquer PI UAM Licenciado Existente nos termos da
Cláusula 5.1 (b), para fins de imposto de renda federal dos EUA, como de propriedade, transferido
da Embraer para a Eve na data deste instrumento; e
(d)
Tratar as licenças de qualquer Novo PI UAM Licenciado nos termos da
Cláusula 5.1(c)(i) e quaisquer licenças de qualquer PI Principal da Parent Licenciada nos termos
da Cláusula 5.1(c)(ii) como propriedade, para fins de imposto de renda federal dos EUA, da Eve.
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CLÁUSULA VI - CUMPRIMENTO DA LEI
Cláusula 6.1 Conformidade Legal
(a)
Cumprimento de Leis. Cada Parte cumprirá todas as Leis aplicáveis às suas
atividades e desempenhos de acordo com e em relação ao presente Contrato. Sem limitar a
generalidade do precedente, cada Parte declara e garante à outra Parte que, em relação ao presente
Contrato (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
de 1977, conforme aditada, (d) a Lei de Suborno do Reino Unido de 2010; (e) quaisquer leis e
regulamentos de combate à lavagem de dinheiro aplicáveis em relação a uma Parte; e (f) qualquer
legislação promulgada no país em que essa Parte esteja constituída ou onde conduzirá as atividades
relacionadas ao presente Contrato que aborde a anticorrupção, por exemplo a Lei Brasileira de
Ficha Limpa.
(b)
Anticorrupção. Cada Parte declara e garante ainda que não ofereceu, pagou,
prometeu pagar nem autorizou, solicitou ou recebeu 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
aplicável em relação ao presente Contrato. 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 Contrato. Cada Parte comprometese e concorda em abster-se 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 aplicável, a qualquer momento, em relação ou não ao
presente Contrato.
(c)
Controle Comercial. Cada Parte cumprirá todas as Leis de exportações,
importação e sanções aplicáveis, conforme possam ser aditadas de tempos em tempos, do Governo
dos Estados Unidos e de qualquer outra Autoridade Governamental aplicável ("Leis de Controle
Comercial"") em que a Embraer e a Eve e suas respectivas Afiliadas conduzem negócios em
conformidade com o presente Contrato. Cada Parte manterá em vigor as políticas e procedimentos
destinados a garantir o seu respectivo cumprimento de todas as Leis de exportação, importação e
sanções aplicáveis. Se uma Parte participar da exportação ou importação de um item controlado
em relação ao presente Contrato, obterá todas as autorizações de exportação e importação que
forem necessárias de acordo com as Leis de Controle Comercial aplicáveis. A pedido razoável de
uma Parte, a outra Parte envidará esforços razoáveis, inclusive fornecendo a documentação
necessária, incluindo certificados de importação, certificados de usuário final e certificados de
nova transferência, às suas próprias custas, para auxiliar a Parte solicitante na obtenção de todas
as autorizações necessárias de exportação e importação e responder a qualquer questionamento ou
solicitação de informações da Autoridade Governamental, em cada caso, necessárias para as Partes
cumprirem suas obrigações de acordo com o presente Contrato. Essa documentação será fornecida
à outra Parte ou a uma Autoridade Governamental solicitante aplicável em um prazo razoável.
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Cláusula 6.2 Privacidade de Dados e Segurança Cibernética. Cada Parte cumprirá e
garantirá que seu Pessoal e outros Representantes cumpram as disposições de quaisquer Leis de
Proteção de Dados aplicáveis à sua conduta de acordo com ou em relação ao presente Contrato.
Na medida em que seja exigido de acordo com as Lei de Proteção de Dados aplicáveis em relação
à transferência de dados pessoais, as Partes celebrarão (ou na medida do exigido pelas referidas
Leis de Proteção de Dados, providenciarão que as respectivas Afiliadas celebrem) outros contratos
conforme possam ser exigidos pelas Leis de Proteção de Dados aplicáveis, Cada Parte
implementará as políticas adequadas e as medidas de segurança comercialmente razoáveis em
relação à integridade e à disponibilidade de aplicativos de software e tecnologia da informação
pertencentes, operados ou terceirizados por essa Parte e os respectivos dados e Propriedade
Intelectual. No caso de uma Parte ou suas Afiliadas vivenciarem qualquer um dos seguintes
eventos, assim que essa Parte tenha conhecimento, envidará esforços razoáveis para notificar a
outra Parte no prazo de 36 (trinta e seis) horas de: uma violação de dados confirmada na qual
envolva o acesso não autorizado ou a destruição, perda, alteração, comunicação ou divulgação
acidentais ou ilícitas das informações relacionadas a uma pessoa física identificada ou identificável
fornecidas pela outra Parte ou suas Afiliadas ou Propriedade Intelectual; ou qualquer ordem
emitida por uma autoridade judicial ou administrativa referente aos dados trocados entre as Partes
de acordo com o presente Contrato. Cada Parte envidará esforços razoáveis para notificar a outra
Parte no prazo de 36 (trinta e seis) horas do recebimento: das solicitações do titular dos dados
relacionados a uma pessoa física identificada ou identificável fornecidas pela outra Parte ou suas
Afiliadas, como solicitações de acesso, retificação e exclusão; e qualquer reclamação referente ao
processamento de dados relacionados a uma pessoa física identificada ou identificável fornecidos
pela outra Parte ou suas Afiliadas, como as alegações de que as operações de processamento
violam os direitos do titular dos dados.
CLÁUSULA VII - VIGÊNCIA E RESCISÃO
Cláusula 7.1 Vigência, Rescisão e Subsistência
(a)
Vigência. O presente Contrato iniciará na Data de Vigência e continuará em
seguida até o décimo-quinto (15º) aniversário da Data de Vigência, a menos que rescindido antes
em conformidade com o presente Contrato (a "Vigência Inicial). Este Contrato será
automaticamente renovado por um período adicional sucessivo de um ano no final da Vigência
Inicial e será automaticamente renovado por períodos adicionais sucessivos de um ano
subsequentes (a Vigência Inicial e cada um desses prazos de renovação em conjunto denominados
“Vigência”); ficando estabelecido, no entanto, que durante qualquer prazo de renovação, qualquer
Parte pode rescindir este Contrato ao enviar notificação por escrito com 6 (seis) meses de
antecedência à outra Parte, sujeita ao Período de Transição previsto na Cláusula 7.1(d) deste
instrumento.
(b)
Rescisão do Contrato. Qualquer Parte pode rescindir o presente Contrato,
com vigência mediante notificação por escrito à outra Parte (a " Parte Inadimplente "), se a Parte
Inadimplente:
(i)
violar significativamente o presente Contrato e essa violação não
puder ser sanada ou em relação a uma violação relevante que possa ser sanada, a Parte
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Inadimplente não sanar a violação no prazo de 90 (noventa) dias após o recebimento da
notificação por escrito dessa violação; ou
(ii)
(A) tornar-se insolvente ou admitir a incapacidade de pagar suas
dívidas em geral à medida que se tornarem vencidas; (B) tornar-se sujeita, voluntária ou
involuntariamente, a qualquer processo de acordo com quaisquer leis de falência ou
insolvência, nacionais ou estrangeiras, que não esteja totalmente suspenso no prazo de 10
(dez) Dias Úteis ou não seja indeferido nem reformado no prazo de 60 (sessenta) dias após
seu ajuizamento; (C) for dissolvida ou liquidada ou tomar qualquer medida corporativa
para essa finalidade; (D) fizer uma cessão geral em benefício de credores; ou (E) tiver um
depositário judicial, administrador de trust, custodiante ou agente semelhante nomeado por
ordem de qualquer tribunal de jurisdição competente para assumir ou vender qualquer parte
relevante de sua propriedade ou negócio.
(c)
Rescisão de uma SOW. Qualquer Parte pode rescindir uma SOW, com
efeito mediante notificação por escrito à outra Parte (também denominada a “Parte
Inadimplente”) se a Parte Inadimplente infringir substancialmente uma SOW e tal violação não
estiver sujeita a solução, ou, com relação a uma violação substancial sujeita a solução, a Parte
Inadimplente não sanar tal violação dentro de 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação
por escrito de tal violação.
(d)
Efeito de Rescisão. Após qualquer rescisão ou extinção do presente
Contrato, o presente Contrato ou uma SOW, mediante pedido por escrito de Eve, continuará por
um período adicional não superior a 12 (doze) meses, para permitir que a Eve mude para uma Parte
Eve ou prestador de Terceiros ou para completar SOWs que estejam em andamento (o " Período
de Transição "). Durante o Período de Transição, a Embraer continuará prestando os Produtos ou
Serviços contínuos que não tiverem sido mudados da Embraer em conformidade com e nos
mesmos termos e condições previstos no presente Contrato e aplicável à SOW; desde que a Eve
esteja em conformidade relevante com o presente Contrato relacionado. Para evitar dúvidas, (a) a
Eve não terá a obrigação de prorrogar o prazo de qualquer SOW no Período de Transição; (b) a
Eve terá autorização para transferir todos os Serviços da Embraer nos termos de uma SOW
rescindida a qualquer momento durante o Período de Transição, e (c) este Contrato ou a SOW
aplicável rescindida rescindirá totalmente após a conclusão pela Eve de sua transição ou o término
do Período de Transição, o que ocorrer primeiro. Durante o Período de Transição, as Partes, às
custas e despesas da Eve, cooperarão razoavelmente de boa-fé para facilitar a transição pelas Partes
Eve das SOWs previstos no presente instrumento.
(e)
Subsistência. Após qualquer rescisão ou extinção do presente Contrato, os
seguintes direitos e obrigações subsistirão à extinção ou à rescisão: (a) os direitos e as obrigações
de cada Parte de acordo com a Cláusula 7.1(e), Artigo V, IX, XI e XII e (b) o direito de cada Parte
de receber o pagamento em conformidade com o Artigo IV dos Serviços Compartilhados prestados
a essa Parte antes ou em relação (em conformidade com os termos e condições do presente
Contrato), à rescisão ou à extinção do presente Contrato.
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CLÁUSULA VIII - FORÇA MAIOR
Cláusula 8.1 Força Maior. Nenhuma Parte ou seus Representantes será responsável
perante a outra Parte ou seus Representantes, nem será considerada inadimplente ou violado o
presente Contrato, por qualquer descumprimento ou atraso no cumprimento de qualquer termo do
presente Contrato (exceto por quaisquer obrigações das Partes Eve de efetuar pagamentos às Partes
Embraer previstas no presente instrumento), quando e na medida em que o descumprimento ou
atraso no cumprimento seja causado por ou resultar de atos além do controle razoável da parte
impactada (" Parte Impactada "), incluindo os seguintes eventos (" Eventos de Força Maior "):
(a) catástrofes naturais; (b) inundação, incêndio, terremoto, erupção vulcânica ou explosão; (c)
guerra, invasão, hostilidades (sendo a guerra declarada ou não), atos ou ameaças terroristas, motim
ou outra agitação civil; (d) ordem de uma Autoridade Governamental, Lei ou ações; (e) embargos
ou bloqueios em vigor a partir da data do presente Contrato; (f) emergência nacional ou regional;
(g) epidemias e pandemias; (h) greves, interrupções ou desacelerações de trabalho ou outras
perturbações industriais; (i) falta de energia ou transporte adequados; (j) falha, atraso ou
inadequação de Terceiros na entrega ou fornecimento de outra forma de produtos, peças,
componentes ou serviços; e (k) outros eventos semelhantes além do controle razoável da Parte
Impactada.
Cláusula 8.2 Retomada do CumprimentoA Parte Impactada fornecerá notificação assim
que razoavelmente possível do Evento de Força Maior à outra Parte, declarando o período esperado
que a ocorrência continue. A Parte Impactada envidará esforços comercialmente razoáveis para
acabar com a falha ou o atraso e garantir que os efeitos desse Evento de Força Maior sejam
atenuados e retomará o cumprimento de suas obrigações assim que razoavelmente possível após a
remoção da causa. [Caso a Parte Impactada seja uma Parte Embraer, então, durante o período de
qualquer evento de Força Maior, na medida em que as Partes Embraer tenham suspendido o
fornecimento de quaisquer Produtos ou Serviços nos termos deste instrumento, as Partes Eve
estarão livres para adquirir tais Produtos ou Serviços de um fonte alternativa (exceto qualquer
Concorrente da Embraer e sujeita aos Requisitos de Acesso de Terceiros), ao custo e despesa
exclusivos das Partes Eve, por tal período e durante a continuação de qualquer termo do contrato
celebrado com essa fonte alternativa (desde que a Eve envide esforços comercialmente razoáveis
para manter tal prazo ao mínimo).] Para não haver dúvidas, as Partes Eve não serão obrigadas a
pagar as Partes Embraer pelos Produtos e Serviços durante esse período em que as Partes Embraer
não esteja fornecendo ou adquirindo esses Produtos e Serviços.
CLÁUSULA IX - DECLARAÇÕES E GARANTIAS
Cláusula 9.1 Declarações e Garantias. Cada Parte declara e garante à outra Parte que (a) é
devidamente constituída, organizada ou incorporada, validamente existente e em situação regular
como uma sociedade ou outra pessoa jurídica, conforme aplicável, de acordo com as Leis de sua
jurisdição de constituição, organização ou incorporação; (b) tem todo o direito, poder e autoridade
necessários para celebrar o presente Contrato e cumprir suas obrigações previstas no presente
instrumento; (c) adotou todas as medidas societárias necessárias e outras medidas para aprovar e
autorizar a celebração, a entrega e o cumprimento do presente Contrato; (d) a celebração, a entrega
e o cumprimento por essa Parte do presente Contrato não violarão qualquer contrato, restrição ou
Lei aplicável do qual essa Parte seja uma parte ou ao qual essa Parte esteja vinculada; (e) quando
celebrado e entregue por essa Parte, o presente Contrato constituirá a obrigação legal, válida e
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vinculante dessa Parte, exequível contra essa Parte em conformidade com seus termos, sujeito às
Leis aplicáveis de falência, insolvência, transmissão fraudulenta, recuperação judicial, moratória
e Leis semelhantes que afetam os direitos dos credores em geral e sujeitos, quanto à exequibilidade,
aos princípios gerais de equidade. e (f) não é necessária nenhuma ação, consentimento ou
aprovação ou arquivamento junto a qualquer Autoridade Governamental ou qualquer outra Pessoa
em relação à celebração, à entrega ou ao cumprimento por qualquer Parte do presente Contrato ou
à concretização por qualquer Parte das transações contempladas pelo presente Contrato.
Cláusula 9.2. Inexistência de Outras Declarações ou Garantias. AS PARTES NÃO
FAZEM DECLARAÇÕES OU GARANTIAS NOS TERMOS DESTE CONTRATO, EXCETO
AS PREVISTAS NA CLÁUSULA 9.1 OU, PARA FINS DE ESCLARECIMENTO, NOS
TERMOS E SUJEITAS AO BCA, E TODAS AS OUTRAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS,
EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, SÃO EXPRESSAMENTE RENUNCIADAS. SALVO
DISPOSIÇÃO EXPRESSAMENTE EM CONTRÁRIO NA CLÁUSULA 10.1, CADA PARTE
EMBRAER SE ISENTA EXPRESSAMENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR
TODAS AS PROJEÇÕES, PREVISÕES E ESTIMATIVAS E QUAISQUER OUTROS DADOS
OU INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADOS, COMUNICADAS OU FORNECIDOS A UMA
PARTE EVE.
CLÁUSULA X
COMPROMISSOS OPERACIONAIS
Cláusula 10.1 CompromissosDurante a Vigência e sujeita aos termos e condições deste
Contrato, a Embraer deverá, e fará com que a outra Parte Embraer assim faça, (a) executar todas
as ações necessárias e manter o nível adequado de recursos destinados a garantir que possa atender
e operar no Padrão de Cuidado da Embraer ao longo da vigência deste Contrato; e (b) envidar seus
esforços comercialmente razoáveis para cumprir os marcos previstos no Anexo 1 da SOW01;
ficando estabelecido, no entanto, que, não obstante qualquer disposição em contrário neste
instrumento, nenhuma das Partes Embraer ou qualquer Parte Embraer será obrigada a (x) gastar
quaisquer valores ou incorrer quaisquer obrigações adicionais com relação ao uso de seus esforços
comercialmente razoáveis para cumprir tais marcos, ou (y) iniciar ou participar de quaisquer ações
judiciais, ações, processos, reivindicações, procedimentos ou qualquer outro processo com base
na lei ou nos princípios de justiça, ou oferecer ou conceder qualquer aval (financeira ou de outra
natureza) a outra Parte, à contraparte aplicável ou qualquer Terceiro em conexão com o uso de
seus esforços comercialmente razoáveis para atender tais marcos.
CLÁUSULA XI
RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO
Cláusula 11.1 Indenização
(a)
Obrigações de Indenização da Eve. A partir de e após a data do presente
Contrato, a Eve indenizará, defenderá e resguardará a Embraer e seus Representantes de e por
todas e quaisquer perdas, responsabilidades, reclamações, danos, custos (incluindo honorários

27

advocatícios), despesas, participações, laudos, sentenças, ações, desembolsos, penalidades e
Impostos ("Perdas") decorrentes de qualquer reclamação, ação, processo ou procedimento
instaurado por qualquer Terceiro (" Reclamação de Terceiros ") na medida em que se relacionar
ou em relação (i) as disposições dos Produtos e Serviços previstos no presente instrumento
(incluindo a presença de Representantes da Embraer na propriedade ou instalações das Partes Eve
ou seus Representantes em relação à prestação de Produtos e Serviços) ou (ii) à conduta do
Negócio UAM por ou em nome da Eve, exceto na medida em que essas Perdas tenham sido
causadas por fraude, negligência grave ou conduta dolosa da legislação ordinária pela Parte
Embraer.
(b)
Obrigações de Indenização da Embraer. A partir de e após a data do presente
Contrato, a Embraer indenizará, defenderá e resguardará a Eve e seus Representantes de e por
todas as Perdas decorrentes de quaisquer Reclamações de Terceiros na medida em que sejam
causadas por (i) fraude, negligência grave ou conduta dolosa da legislação ordinária pela Parte
Embraer em conexão com a prestação de Serviços ou Produtos nos termos deste instrumento ou
(ii) qualquer omissão de uma Parte Embraer em executar qualquer Serviço ou fornecer qualquer
Produto, em cada caso, de acordo com o Padrão de Cuidado da Embraer após o período de solução
pertinente referente a tal Serviço ou Produto conforme previsto na Cláusula 2.3 deste instrumento.
(c)

Procedimentos de Indenização.

(i)
A Parte que fizer uma reclamação de acordo com esta Cláusula 11.1
é denominada a " Parte Indenizada " e a parte contra quem essas reclamações são
levantadas de acordo com esta Cláusula é denominada a " Parte Indenizadora ". A Parte
Indenizada notificará prontamente a Parte Indenizadora por escrito de qualquer
Reclamação de Terceiros em andamento ou anunciada que a Parte Indenizada tiver
determinado ter ocasionado ou que seja razoavelmente suscetível de ocasionar um direito
de indenização de acordo com o presente Contrato, descrevendo em detalhes razoáveis os
fatos e circunstâncias em relação ao objeto dessa Reclamação de Terceiros e, na medida
em que seja conhecida, uma estimativa de boa-fé, não vinculante, do valor total em Dólares
das Perdas ao qual a Parte Indenizada possa ter direito; considerando, no entanto, que o
não fornecimento dessa notificação não isentará a Parte Indenizadora de qualquer de suas
obrigações de acordo com esta Cláusula 11.1, exceto na medida em que a Parte
Indenizadora seja de fato e significativamente prejudicada do não fornecimento.
(ii)
Mediante o recebimento de uma notificação de um pedido de
indenização de uma Parte Indenizada em conformidade com a Cláusula 11.1 (c)(i), a Parte
Indenizadora terá o direito de assumir a defesa e o controle de qualquer Reclamação de
Terceiros com advogado razoavelmente aceitável para a Parte Indenizada (agindo
razoavelmente), mas concederá à Parte Indenizada a oportunidade razoável de participar
da defesa da Reclamação de Terceiros com o próprio advogado da Parte Indenizada e às
próprias custas da Parte Indenizada. Se a Parte Indenizadora não assumir a defesa e o
controle de qualquer Reclamação de Terceiros, entretanto pode participar da defesa da
Reclamação de Terceiros com o próprio advogado e às próprias custas. A Parte Indenizada
cooperará razoavelmente com a Parte Indenizadora na defesa de qualquer Reclamação de
Terceiros. Se a Parte Indenizadora tiver assumido a defesa e o controle de uma Reclamação
de Terceiros, estará autorizada a consentir com um acordo ou o proferimento de qualquer
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sentença decorrente de qualquer Reclamação de Terceiros; desde que a Parte Indenizadora
(i) esteja sujeita a qualquer direito de recurso, pagamento ou causa para receber todos os
valores no acordo ou sentença, (ii) não onere qualquer um dos ativos de qualquer Parte
Indenizada ou concorde com qualquer restrição ou condição que se aplique ou afete
adversamente qualquer Parte Indenizada ou a conduta de qualquer negócio da Parte
Indenizada e (iii) obtenha, como condição de qualquer acordo ou outra resolução, uma
liberação completa de qualquer Parte Indenizada potencialmente afetada por essa
Reclamação de Terceiros. A Parte Indenizada não consentirá com o proferimento de
qualquer sentença nem celebrará qualquer acordo ou compromisso em relação a uma
Reclamação de Terceiros sem o consentimento prévio por escrito da Parte Indenizadora,
consentimento este que não será negado, condicionado nem postergado injustificadamente.
Cláusula 11.2 Limitação de Responsabilidade
(a)
Isenção de Danos Consequentes. EXCETO NA MEDIDA EM QUE SEJA
DECORRENTE DA FRAUDE, CONDUTA DOLOSA OU NEGLIGÊNCIA GRAVE DA
LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA, EM NENHUM CASO, NENHUMA PARTE E NENHUMA DE
SUAS AFILIADAS SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE A OUTRA PARTE OU PERANTE
QUALQUER OUTRA PESSOA POR QUALQUER PERDA DE USO, RECEITA OU LUCRO
OU PERDA DE DADOS OU REDUÇÃO NO VALOR, OU POR QUAISQUER DANOS
CONSEQUENTES, INCIDENTAIS, INDIRETOS, EXEMPLARES, ESPECIAIS OU
PUNITIVOS, DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE CONTRATO, ATO ILÍCITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), OU DE OUTRA FORMA.
(b)
Limitação de Danos. EXCETO NA MEDIDA EM QUE SEJA
DECORRENTE DA FRAUDE, CONDUTA DOLOSA OU NEGLIGÊNCIA GRAVE DA
LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA, EM NENHUM CASO, NENHUMA RESPONSABILIDADE
TOTAL DAS PARTES EMBRAER DECORRENTE OU RELACIONADA AO PRESENTE
CONTRATO (EXCLUINDO (I) AS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO DAS TAXAS E
DESPESAS AQUI DESCRITAS E (II) OBRIGAÇÕES DE INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA
CLÁUSULA 11.1(a) DA EVE), DECORRENTE OU RELACIONADA À VIOLAÇÃO DE
CONTRATO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), OU DE OUTRA FORMA,
ULTRAPASSARÁ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL PAGO OU DEVIDO À
EMBRAER EM CONFORMIDADE COM O PRESENTE CONTRATO (INCLUINDO TODOS
OS SOWS PENDENTES) NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES AO EVENTO
QUE OCASIONOU A RECLAMAÇÃO.
Cláusula 11.3 Seguros. Durante a vigência deste Contrato e por um período de 3 (três)
anos a partir de então, a Eve deverá, por conta própria, contratar e manter seguro com seguradoras
financeiramente sólidas e renomadas em pleno vigor e efeito, que inclua, entre outros,
responsabilidade geral comercial em um valor razoavelmente estimado para cobrir as atividades
das Partes Eve de acordo com este Contrato e as SOWs. Mediante solicitação da Embraer, a Eve
deverá fornecer à Embraer um certificado de seguro da seguradora da Eve comprovando a
cobertura do seguro. O certificado de seguro deve nomear as Partes Embraer como seguradas
adicionais. A Eve fornecerá à Embraer notificação por escrito com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedência em caso de cancelamento ou alteração substancial na política de seguro da Eve.
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Exceto se proibido por Lei, a Eve exigirá que sua seguradora renuncie a todos os direitos de subrogação em face das seguradoras das Partes Embraer e das Partes Embraer.
Cláusula 11.4 Mitigação Não obstante qualquer disposição em contrário contida no
presente Contrato, nada contido neste Artigo XI, em relação aos direitos de indenização e às
obrigações de indenização será considerado para cancelar quaisquer obrigações em relação à
mitigação das Perdas existentes de acordo com a Lei aplicável.
CLÁUSULA XII - DISPOSIÇÕES GERAIS
CLAÁUSULA 12.1 Contrato IntegralO presente Contrato, incluindo e juntamente com
os SOWs, Pedidos de Compra, anexos, apensos e apêndices, constitui o contrato
integral e exclusivo das Partes referente ao objeto do presente instrumento e suplanta
todos os entendimentos, acordos, declarações e garantias, prévios e contemporâneos,
verbais ou escritos, em relação a esse objeto. As Partes reconhecem e concordam que,
se houver algum conflito entre os termos e condições deste Contrato e os termos e
condições de qualquer SOW ou Pedido de Compra, os termos e condições deste
Contrato prevalecerão, exceto na medida em que qualquer disposição específica de uma
SOW ou Pedido de Compra declare expressamente que se destina a substituir quaisquer
termos e condições deste Contrato, caso em que tal disposição de tal SOW ou Pedido
de Compra, conforme aplicável, prevalecerá.
Section 12.2 Notificações. Todas as notificações, consentimentos, reclamações,
demandas, renúncias e outras comunicações de acordo com o presente Contrato (cada, uma
"Notificação") devem ser por escrito e endereçados à outra Parte em seu endereço previsto
abaixo (ou em outro endereço que a Parte receptora possa designar de tempos em tempos em
conformidade com esta Cláusula 12.2). Todas as Notificações podem ser entregues por e-mail ou
comunicações eletrônicas comparáveis semelhantes, com exceção de que as Notificações a uma
Parte Inadimplente de acordo com a Cláusula 7.1 devem ser entregues por entrega pessoal,
serviço noturno de entrega nacionalmente reconhecido ou carta registrada ou certificada (em
cada caso, com aviso de recebimento e postagem pré-paga). Exceto conforme de outra forma
previsto no presente Contrato, uma Notificação é vigente somente (a) no recebimento Parte
receptora; e (b) se a Parte fornecedora da Notificação cumprir os requisitos desta Cláusula 12.2.

Notificação à Eve:

267 SW 34th Street
Fort Lauderdale, FL 33315
Aos cuidados de: Flávia Pavie
E-mail: fpavie@eveairmobility.com

Notificação à Embraer:

Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501,
30th andar (part), Pinheiros, São Paulo, SP,
05425-070, Brasil
Aos cuidados de: Fabiana Klajner Leschziner
E-mail: Fabiana.lescheziner@embraer.com.br
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Cláusula 12.3 Encaminhamento de Disputas.
(a)
Disputas. Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou
relacionada ao presente Contrato (e quaisquer respectivos aditamentos), ou a violação, rescisão ou
validade (cada, uma " Disputa "), será por fim resolvida em conformidade com os procedimentos
previstos nesta Cláusula 12.3 e Cláusula 12.5.
(b)
Gerentes de Relacionamento. No momento em que surgir uma Disputa,
qualquer Parte entregará a notificação por escrito da Disputa (uma "Notificação de Disputa ").
Após a entrega de uma Notificação de Disputa, a Disputa será encaminhada aos Gerentes de
Relacionamento para resolução. Se os Gerentes de Relacionamento não conseguirem resolver a
Disputa por escrito no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis após o recebimento por uma Parte da
Notificação de Disputa ou por um período maior conforme as Partes possam acordar, qualquer
Parte pode entregar uma notificação por escrito de que a Disputa seja encaminhada aos Gerentes
de Relacionamento Global.
(c)
Gerentes de Relacionamento Global. Prontamente após o recebimento da
notificação por escrito do encaminhamento por qualquer Parte em conformidade com a Cláusula
12.3(b), as Partes apresentarão a Disputa aos Gerentes de Relacionamento Global para resolução.
Se a Disputa não for resolvida por escrito pelos Gerentes de Relacionamento Global no prazo de
15 (quinze) Dias Úteis após a entrega da notificação por escrito do encaminhamento ou período
maior conforme as Partes possam acordar, então qualquer Parte pode entregar a notificação por
escrito de que a Disputa seja apresentada para arbitragem em conformidade com a Cláusula 12.5.
(d)
Suspensão de Disputas. Em relação à Disputa em questão, nenhuma parte
terá direito de se valer da expiração de quaisquer períodos de limitações ou prazo contratual
durante o período entre a data de recebimento da Notificação de Disputa e a data de qualquer
arbitragem que estiver sendo iniciada de acordo com a Cláusula 12.5 em relação à Disputa.
(e)
Negociações Inadmissíveis. Todas as ofertas, promessas, condutas e
declarações, verbais ou escritas, apresentadas no curso das negociações de acordo com as
Cláusulas 12.3(a) a (c) por qualquer uma das partes, seus agentes, funcionários, especialistas e
advogados são confidenciais, privilegiadas e inadmissíveis para qualquer finalidade, incluindo
impeachment, em qualquer arbitragem ou outro processo que envolva as partes, desde que a
comprovação de que sejam de outra forma admissíveis ou descobertas não as tornem inadmissíveis
ou sigilosas em decorrência de seu uso na negociação.
Cláusula 12.4 Escolha de Lei.Este Contrato, incluindo todas as SOWs, Pedidos de
Compra, anexos, cronogramas, apensos e apêndices, assim como todas as reivindicações ou causas
de pedir com base, decorrentes ou relacionadas a este Contrato ou às transações aqui previstas,
serão regidos e interpretados de acordo com as Leis do Estado de Delaware, sem dar efeito às suas
disposições de conflito de leis, na medida em que tais princípios ou normas exigiriam ou
permitiriam a aplicação das Leis de qualquer jurisdição que não as do Estado de Delaware.
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Cláusula 12.5 Jurisdição; Renúncia a Julgamento por Júri.
(a)
Quaisquer processos ou Ações baseados, decorrentes de ou relacionados ao
presente Contrato, incluindo todos SOWs, Pedidos de Compra, anexos, apêndices ou todas
transações contempladas pelo Contrato, devem ser instaurados no Tribunal de Chancelaria do
Estado de Delaware (ou, na medida em que esse tribunal não tenha jurisdição do objeto, no
Tribunal Superior do Estado de Delaware), ou, se tiver ou puder adquirir jurisdição, no Tribunal
Distrital do Distrito de Delaware dos Estados Unidos e cada parte, em caráter irrevogável, (i)
submete-se à jurisdição exclusiva de cada referido tribunal em qualquer processo ou Ação, (ii)
renuncia a qualquer objeção que possa ou venha a ter em relação à jurisdição pessoal, foro ou que
possa agora ou de agora em diante ter a jurisdição pessoal, local ou conveniência do foro, (iii)
concorda que todas as reclamações relacionadas ao processo ou Ação serão julgadas e determinas
somente no referido tribunal, e (iv) concorda em não instaurar qualquer processo ou Ação
decorrente ou relacionada ao presente Contrato ou as Transações em qualquer outro tribunal. Nada
contido no presente instrumento será considerado para afetar o direito de qualquer parte à citação
de qualquer forma permitida por Lei ou instaurar processo judicial ou de outra forma processar
qualquer outra parte em qualquer outra jurisdição, em cada caso, para fazer cumprir sentenças
obtidas em qualquer Ação, processo ou procedimento instaurado em conformidade com esta
Cláusula 12.5.
(b)
CADA PARTE RECONHECE E CONCORDA QUE QUALQUER
CONTROVÉRSIA QUE POSSA SURGIR DE ACORDO COM O PRESENTE CONTRATO
PODE ENVOLVER QUESTÕES COMPLICADAS E DIFÍCEIS E, PORTANTO, CADA
PARTE, PELO PRESENTE INSTRUMENTO, EM CARÁTER INCONDICIONAL,
IRREVOGÁVEL E VOLUNTÁRIO, RENUNCIA A QUALQUER DIREITO QUE POSSA TER
A UM JULGAMENTO POR JÚRI EM RELAÇÃO A QUALQUER AÇÃO, PROCESSO OU
PROCEDIMENTO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DECORRENTE OU RELACIONADO
AO PRESENTE CONTRATO OU AOS SERVIÇOS CONTEMPLADOS NO PRESENTE
INSTRUMENTO.
Cláusula 12.6 Execução.As partes concordam que um dano irreparável ocorrerá caso
qualquer uma das disposições deste Contrato não seja cumprida de acordo com seus termos
específicos ou seja de outra forma violada. De maneira conforme, fica acordado que as Partes terão
direito a uma liminar ou liminares para prevenir qualquer violação, ou ameaça de violação, deste
Contrato e para a execução específica dos termos e disposições deste Contrato, além de qualquer
outro recurso a que qualquer Parte tenha direito conforme a lei ou conforme os princípios de
justiça. Caso qualquer Ação seja instaurada com base nos princípios de justiça para fins de
execução das disposições deste Contrato, nenhuma Parte alegará, e cada Parte neste ato renuncia
à defesa, que há um recurso adequado previsto em lei, e cada Parte concorda em renunciar a
qualquer requisito para a garantia ou apresentação de qualquer garantia a esse respeito.
Cláusula 12.7 Autonomia das Disposições.Se algum termo ou disposição do presente
Contrato for considerado pelos árbitros ou tribunal de jurisdição competente inválido, ilegal ou
inexequível em qualquer jurisdição ou de acordo com qualquer Lei aplicável presente ou futura, a
invalidade, ilegalidade ou inexequibilidade serão independentes e não afetarão qualquer outro
termo ou disposição do presente Contrato nem invalidarão nem tornarão inexequível o termo ou
disposição em qualquer outra jurisdição. Mediante a determinação de que qualquer termo ou
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disposição seja inválido, ilegal ou inexequível, o tribunal ou os árbitros podem modificar o
presente Contrato para validar a intenção original das Partes o mais próximo possível a fim de que
as transações contempladas pelo presente instrumento sejam concretizadas conforme
originalmente previsto na medida máxima possível.
Cláusula 12.8 Aditamentos.Nenhuma modificação ou aditamento do presente Contrato é
vigente, a menos que por escrito, identificado como aditamento do presente Contrato e assinado
por um representante autorizado de cada Parte.
Cláusula 12.9 Renúncia. Nenhuma renúncia de qualquer Parte a qualquer das disposições
do presente Contrato será vigente, a menos que expressamente estabelecida por escrito e assinada
pela Parte renunciante. Exceto conforme de outra forma previsto no presente Contrato, nenhuma
falha ou atraso no exercício de qualquer direito, recurso, poder ou privilégio decorrentes do
presente Contrato configurará nem será interpretado como uma renúncia, nem qualquer exercício
parcial ou único de qualquer direito, recurso, poder ou privilégio previstos no presente instrumento
impedirá qualquer outro exercício ou o exercício de qualquer outro direito, recurso, poder ou
privilégio.
Cláusula 12.10 Cessão e Mudança de Controle.Nem o presente Contrato nem qualquer
direito, benefício, recurso, obrigação ou responsabilidade dele decorrente podem ser cedidos por
qualquer das Partes sem o prévio consentimento escrito da outra Parte, e qualquer tentativa de
cessão sem tal consentimento será nula e sem efeito; desde que (a) a Embraer possa ceder a uma
Afiliada qualquer direito, benefício, recurso, obrigação ou responsabilidade nos termos do presente
Contrato ou em conexão com a venda ou outra disposição de qualquer negócio ou bens aplicáveis
das Partes Embraer, e (b) no caso da Eve sofrer uma mudança direta ou indireta de controle em
conexão com, ou ceder, transferir, delegar ou subcontratar qualquer dos seus direitos ou obrigações
ao abrigo do presente Contrato a um Concorrente Embraer, a Embraer terá o direito de rescindir o
presente Contrato mediante notificação por escrito com pelo menos trinta (30) dias de antecedência
à Eve.
Cláusula 12.11 Sucessores e Cessionários.O presente Contrato vigerá em benefício e
vinculará as Partes do presente Contrato e seus respectivos sucessores permitidos, cessionários
permitidos e beneficiários permitidos.
Cláusula 12.12 Afiliadas.Cada Parte providenciará que suas Afiliadas cumpram os termos
e condições do presente Contrato aplicáveis a essa Parte.
Cláusula 12.13 Relação entre as Partes. A relação entre as Partes é a de contratadas
independentes. Nada contido no presente Contrato será interpretado como se criasse qualquer
relação de agenciamento, parceria, joint venture ou outra forma de empreendimento conjunto,
trabalho ou relação fiduciária entre as Partes e nenhuma Parte nem suas Afiliadas tem autoridade
para contratar ou vincular a outra Parte ou as suas Afiliadas de qualquer forma.
Cláusula 12.14 Inexistência de Terceiros Beneficiários.O presente Contrato beneficia
exclusivamente as Partes do presente Contrato (e, com relação a qualquer SOW aplicável, as Partes
Embraer e Partes Eve que são partes dessa SOW) e seus respectivos sucessores e cessionários
permitidos e nada contido no presente Contrato, expresso ou implícito, confere a qualquer outra
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Pessoa qualquer direito, benefício ou recurso de qualquer natureza de acordo com ou em virtude
do presente Contrato.
Cláusula 12.15 Títulos; Vias.Os títulos no presente Contrato têm caráter meramente
facilitador e não serão considerados parte nem afetarão a interpretação de qualquer disposição do
presente Contrato. O presente Contrato pode ser celebrado em vias, cada qual sendo considerada
um original, mas todas juntas sendo consideradas um único e mesmo contrato. Uma cópia assinada
do presente Contrato entregue por fax, e-mail ou outro meio de transmissão eletrônica é
considerada tendo os mesmos efeitos jurídicos da entrega de uma cópia assinada do original do
presente Contrato.

[Segue página de assinaturas]
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EM TESTEMUNHO DO QUÊ, as Partes providenciaram que o presente Contrato fosse
celebrado na Data de Vigência por seus respectivos diretores devidamente autorizados.
EVE UAM, LLC
Por:
Nome: André Duarte Stein
Cargo: Presidente
Por:
Nome: Eduardo Siffert Couto
Cargo: Diretor
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VERSÃO DE ASSINATURA
VERSÃO ORIGINAL EM INGLÊS – TRADUÇÃO LIVRE PARA O PORTUGUÊS

EMBRAER S.A.
Por:
Nome: Antonio Carlos Garcia
Cargo: Vice Presidente Executivo &
CFO
Por:
Nome: Fabiana Klajner Leschziner
Cargo: Diretora Jurídica Geral

