These Terms and Conditions set forth the only
terms and conditions that shall apply to all purchases
of goods and services (“Goods” and “Services”,
respectively, or, collectively, “G&S”) by WeWork
Serviços de Escritório Ltda., CNPJ No.
23.301.943/0001-50 or the applicable affiliate of
WeWork Serviços de Escritório Ltda. identified in the
Order (as defined below) (collectively, “WeWork”) from
the vendor identified in the relevant Order (“Vendor”)
by means of a service order, statement of work,
authorization letter, or other written communication
or electronic transmission (each, an “Order”) issued by
WeWork and delivered to Vendor for the purchase of
Goods or Services as described in such Order.

Estes Termos e Condições estabelecem os únicos
termos e condições que se aplicam a todas as compras
de bens e serviços (“Bens” e “Serviços”,
respectivamente, ou coletivamente, “B&S”) pela
WeWork Serviços de Escritório Ltda. ou a afiliada
aplicável da WeWork Serviços de Escritório Ltda.
identificada na Ordem (conforme definido abaixo)
(coletivamente, “WeWork”) do vendedor identificado na
Ordem relevante (“Vendedor”) por meio de uma ordem
de serviço, declaração de trabalho, carta de
autorização ou outra comunicação escrita ou
transmissão eletrônica (cada uma, uma “Ordem”)
emitida pela WeWork e entregue ao Vendedor para a
compra de Bens ou Serviços conforme descrito nessa
Ordem.

1.

1.

Orders; Acceptance.

Ordens; Aceitação.

Vendor’s (a) execution of an Order, (b)
commencement of work on the Goods and/or Services
to be purchased under an Order, (c) shipment of the
Goods covered in an Order or (d) failure to raise any
issues with an Order within 48 hours of receipt,
whichever occurs first, shall be deemed to constitute
Vendor’s acceptance of such Order and the terms and
conditions hereof and thereof. Each Order must
include an Order number (assigned by WeWork) and
all applicable prices, quantities (if applicable), delivery
dates and delivery locations for the Goods and/or
Services to be provided pursuant to the Order. Vendor
shall deliver Goods in the quantities and on the date(s)
specified in the applicable Order or as otherwise
agreed in writing by the parties. If no delivery date is
specified, Vendor shall deliver Goods within 10 days of
Vendor’s receipt of an Order. Time is of the essence in
executing any Order, and prompt and timely
performance of all obligations hereunder and
thereunder with respect to the timely delivery of the
G&S (including all performance dates, timetables,
project milestones and other requirements in this
Agreement or the applicable Order), is strictly
required. If the estimated schedule for completion set
forth in an Order will likely require Vendor to work
after regular working hours and/or increase the size of
Vendor’s work force, Vendor shall take any such steps
without additional cost to WeWork. WeWork shall have
no liability for any damage resulting from any
cancellation. Upon full completion of the Services,
including clean-up work, Vendor shall notify WeWork
in writing and render a final invoice containing a
certificate of completion. Vendor shall receive no
royalty or other remuneration on the production or
distribution of any products developed by WeWork or
Vendor in connection with or based on Goods or
Services. If applicable, Vendor shall pay, before
delinquent, all costs for work done in connection with
WeWork’s property.

(a) A assinatura de uma Ordem pelo Vendedor, (b) o
início dos trabalhos sobre os Bens e/ou Serviços a
serem adquiridos sob uma Ordem pelo Vendedor, (c) o
envio dos Produtos cobertos por uma Ordem pelo
Vendedor ou (d) a falha em levantar questionamentos
em uma Ordem pelo Vendedor dentro de 48 horas do
seu recebimento, o que ocorrer primeiro, será
considerada como a aceitação do Vendedor de tal
Ordem e os termos e condições desta Ordem e do
presente Contrato. Cada Ordem deve incluir um
número de Ordem (atribuído pela WeWork) e todos os
preços aplicáveis, quantidades (se aplicável), datas de
entrega e locais de entrega para os Bens e/ou Serviços
a serem fornecidos de acordo com a Ordem. O
Vendedor entregará os Produtos nas quantidades e
na(s) data(s) especificada(s) na Ordem aplicável ou
conforme acordado por escrito entre as partes. Se
nenhuma data de entrega for especificada, o Vendedor
entregará os Produtos no prazo de 10 (dez) dias após o
recebimento de uma Ordem pelo Vendedor. O tempo é
essencial na execução de qualquer Ordem e no
desempenho imediato e oportuno de todas as
obrigações, de acordo com o presente Contrato e com
as Ordens relacionadas, no que se refere à entrega
tempestiva dos B&S (incluindo todas as datas de
desempenho, horários, marcos do projeto e outros
requisitos neste Contrato ou na Ordem aplicável),
sendo estritamente requeridos. Se o cronograma
estimado de conclusão estabelecido em uma Ordem
provavelmente exigir que o Vendedor trabalhe depois
do horário normal de trabalho e/ou aumente o
tamanho da força de trabalho do Vendedor, o Vendedor
deverá adotar tais medidas sem custo adicional para a
WeWork. A WeWork não será responsável por
quaisquer danos resultantes de qualquer
cancelamento. Após a conclusão dos Serviços,
incluindo o trabalho de limpeza, o Vendedor deve
notificar a WeWork por escrito e apresentar uma fatura
final contendo um certificado de conclusão. O
Vendedor não receberá royalties ou outras
remunerações na produção ou distribuição de
quaisquer produtos desenvolvidos pela WeWork ou pelo
Vendedor em conexão com ou com base em Bens ou
Serviços. Se for o caso, o Vendedor deverá pagar, antes
do vencimento, todos os custos do trabalho realizado
em conexão com a propriedade da WeWork.

2.

2.

Affiliates.

Vendor agrees to look solely to the WeWork entity
specified in the applicable Order for any payment
obligations, and for any and all breaches of this

Afiliados.

O Vendedor concorda em olhar exclusivamente
para a entidade WeWork especificada na Ordem
aplicável para quaisquer obrigações de pagamento, e
por qualquer e todas as violações deste Contrato por

Agreement by such WeWork entity, its acts or
omissions in connection with this Agreement, and any
loss, damage, liability or expense incurred by Vendor
as a result of such WeWork entity’s participation in
this Agreement, in each case with respect to the Goods
and/or Services described in such Order. Vendor
hereby disclaims all rights against and otherwise
releases all other WeWork affiliates and entities from
and against any and all liability arising as a result of
any WeWork entity’s issuance of an Order.

tal entidade WeWork, seus atos ou omissões em
conexão com este Contrato e qualquer perda, dano,
contingência ou despesa incorrida pelo Vendedor como
resultado da participação da entidade WeWork neste
Contrato, em cada caso com relação aos Bens e/ou
Serviços descritos nessa Ordem. O Vendedor, por meio
deste, renuncia a todos os direitos contra, e de outra
forma, isenta todas as outras afiliadas e entidades da
WeWork de, e contra, toda e qualquer responsabilidade
decorrente da emissão de uma Ordem por qualquer
entidade da WeWork.

3.

3.

Shipment; Risk of Loss.

Envio; Risco de Perda.

Vendor shall prepare and pack for shipment all
Goods in accordance with good commercial practices,
and in any event in a manner sufficient to ensure
that such Goods are delivered to WeWork in
undamaged condition. WeWork will not pay charges
for packing, crating, shipping or delivery, unless
otherwise stated in an Order. If Vendor must ship in
a more expensive manner than specified herein or in
the applicable Order to comply with WeWork’s
required delivery date, Vendor shall pay all increased
costs, unless WeWork solely causes the necessity for
and agrees in writing to pay the increased costs. Title
and risk of loss with respect to any Goods pass to
WeWork upon delivery of such Goods, at the address
specified in the applicable Order, during WeWork’s
normal business hours or as otherwise instructed by
WeWork, and acceptance of such Goods by WeWork;
Vendor shall be responsible for and bear the risk of
loss of or damage to the Goods covered by an Order
until they are so delivered and accepted by WeWork
regardless of the point of inspection or transfer of
title. WeWork may return or store, at Vendor’s
expense, any Goods delivered more than 5 days in
advance of the delivery date specified for such Goods,
and Vendor will redeliver such Goods on the correct
date at Vendor’s expense.

O Vendedor deve preparar e embalar para envio
todos os Bens de acordo com boas práticas
comerciais e, de qualquer forma, de forma suficiente
para assegurar que tais Bens sejam entregues à
WeWork em condições intactas. A WeWork não
pagará taxas por embalagem, encaixotamento, envio
ou entrega, a menos que seja indicado o contrário em
uma Ordem. Se o Vendedor tiver o dever de enviar de
uma maneira mais cara do que a especificada neste
Contrato ou na Ordem aplicável para cumprir com a
data de entrega exigida pela WeWork, o Vendedor
pagará todos os custos acrescidos, a menos que a
própria WeWork tenha causado a necessidade e
aceitar por escrito pagar os custos acrescidos. O
título e o risco de perda com relação a qualquer Bem
são transferidos à WeWork após a entrega de tais
Bens, no endereço especificado na Ordem aplicável,
durante o horário comercial normal da WeWork ou
conforme instruído pela WeWork, e a aceitação de
tais Bens pela WeWork; o Vendedor será responsável
e assumirá o risco de perda ou dano dos Produtos
cobertos por uma Ordem até que sejam entregues e
aceitos pela WeWork, independentemente do ponto
de inspeção ou transferência de propriedade. A
WeWork pode devolver ou armazenar, às expensas do
Vendedor, quaisquer Bens entregues com mais de 5
(cinco) dias de antecedência da data de entrega
especificada para tais Bens e o Vendedor entregará
tais Bens na data correta às expensas do Vendedor.

4.

4.

Late Delivery.

Entrega tardia.

Unless otherwise agreed by the parties, if a
shipment or part of a shipment of Goods is late,
Vendor shall (a) immediately propose a new delivery
date; (b) use best efforts to expedite delayed Goods at
Vendor’s expense; and (c) issue WeWork a refund
(determined on a pro rata basis) of, or a discount
(equal to the cost incurred by WeWork as a result of
such late delivery) on, the purchase price for Goods
delivered late. WeWork may also, at its option, (i)
cancel, without liability, an Order or portions of an
Order for late Goods not yet delivered, or (ii) cover for
late Goods by sourcing products from another
supplier, in each case at Vendor’s expense.

Salvo acordo em contrário entre as partes, se uma
remessa ou parte de uma remessa de Bens estiver
atrasada, o Vendedor deverá (a) propor imediatamente
uma nova data de entrega; (b) utilizar os melhores
esforços para acelerar a entrega dos Bens atrasados, às
expensas do Vendedor; e (c) emitir à WeWork um
reembolso (determinado em uma base pro rata) ou um
desconto (igual ao custo incorrido pela WeWork em
decorrência de tal entrega tardia) sobre o preço de
compra de Produtos entregues com atraso. A WeWork
pode também, a seu critério, (i) cancelar, sem
responsabilidade, uma Ordem ou partes de uma
Ordem para os Produtos atrasados ainda não
entregues, ou (ii) cobrir os Produtos atrasados por
aquisição de produtos de outro vendedor, em cada caso
às expensas do Vendedor.

5.

5.

Warranties; Compliance with Laws.

Vendor expressly warrants, represents and
covenants to WeWork and its affiliates, successors,
assigns, customers and users of WeWork’s services,
that all G&S (including any Work Product, as defined
below) shall: (a) conform to the terms of the applicable
Order and/or all applicable samples, drawings,
standards, specifications, performance criteria and any

Garantias; Conformidade com as Leis.

O Vendedor garante, declara e concorda
expressamente com a WeWork e seus afiliados,
sucessores, cessionários, clientes e usuários dos
serviços da WeWork, que todos os B&S (incluindo
qualquer Produto de Trabalho, conforme definido
abaixo) deverão: (a) estar em conformidade com os
termos da Ordem aplicável e/ou todas as amostras,

other description requested, furnished or provided to or
adopted by WeWork; (b) be free from defects in design,
material and workmanship; (c) be merchantable, safe
and appropriate for the purpose for which G&S of such
kind are normally used; (d) together with their
packaging, labeling and accompanying materials be
properly contained, packaged, marked and labeled; (e)
be fit for the particular purpose for which WeWork
intends to use the G&S, operate as intended, and be
merchantable; (f) be conveyed to WeWork with clear
and marketable title, free and clear of all liens, security
interests or other encumbrances; (g) not infringe or
otherwise misappropriate the rights of any third
parties; and (h) with respect to Services, be performed
diligently in a good, professional and workmanlike
manner consistent with contemporaneous best
industry practices and relevant standards of care,
using personnel of required skill, experience and
qualifications, and devoting adequate resources to
meet Vendor’s obligations under this Agreement. For a
period of 12 months after final acceptance of the
Services by WeWork (the “Services Warranty Period”),
Vendor will, at its own risk and expense, correct any
and all defects made known to it by WeWork, and
Vendor warrants that all Goods delivered hereunder
shall comply with the foregoing sentences for the longer
of (the “Warranty Period”) (a) the Services Warranty
Period or (b) the period provided in Vendor's standard
warranty covering the Goods. These warranties survive
any delivery, inspection, acceptance or payment of or
for the G&S. In addition, Vendor warrants, represents
and covenants that (i) it shall comply with, and the
G&S shall comply and/or be performed in compliance
with, (x) all applicable domestic, foreign and
international/multinational laws, ordinances, orders,
rules, actions, regulations and industry standards, (y)
all rules, regulations and policies of WeWork, including
security procedures concerning systems and data and
remote access thereto, building security procedures
(including restriction of access to certain areas of
WeWork’s premises or systems for security reasons or
otherwise in WeWork’s sole discretion), and general
health and safety practices and procedures, and (z) all
other agreements or statutory restrictions by which
Vendor is bound, (ii) Vendor has obtained, and shall at
all times during the term of this Agreement maintain,
all necessary licenses and consents applicable to or
necessary for the delivery of the G&S, (iii) Vendor shall
ensure that all persons, whether employees, agents or
any other person acting for or on behalf of Vendor, are
properly licensed, certified or accredited as required by
applicable law and are suitably skilled, experienced
and qualified to deliver the G&S (and, upon instruction
of WeWork, shall not utilize such personnel as WeWork
may deem unsuitable or incompetent to deliver any
such G&S), and (iv) Vendor shall maintain complete
and accurate written or electronic records relating to
the delivery of the G&S under this Agreement,
including records of the time spent and materials used
by Vendor in connection therewith and any other basis
for any charges billed in connection with any Order,
and documenting Vendor’s compliance with the
requirements of clauses (i) through (iii) hereof, in such
form as WeWork shall approve, which records Vendor
shall retain and, during the term of this Agreement and
for a period of 6 years thereafter, make available to
WeWork, at WeWork’s request, for inspection and
copying. If any inspection, examination or audit of
such records discloses any overcharges by Vendor,
Vendor shall pay WeWork the amount of such

desenhos, normas, especificações, critérios de
desempenho e quaisquer outras descrições solicitadas
aplicáveis, fornecida ou providenciada ou adotada pela
WeWork; (b) estar livre de defeitos de concepção,
material e mão-de-obra; (c) ser comercializável, seguro
e adequado para os fins para os quais os B&S desse
tipo são normalmente utilizadas; (d) em conjunto com a
respectiva embalagem, rotulagem e materiais de
acompanhamento, deve estar adequadamente contido,
embalado, marcado e rotulado; (e) estar apto para o
propósito específico para o qual a WeWork pretende
usar os B&S, operar como planejado e
sercomercializável; (f) ser transmitido à WeWork com
título claro e comercializável, livre e desembaraçado de
todos os privilégios, garantias ou outros encargos; (g)
não infringir ou de qualquer outro modo abusar dos
direitos de terceiros; e (h) com relação aos Serviços,
serem executados com diligência, de forma
profissional, de acordo com as melhores práticas da
indústria contemporânea e padrões relevantes de
cuidado, utilizando pessoal de habilidade, experiência e
qualificações requeridas e dedicando recursos
adequados para atender as obrigações do Vendedor,
em conformidade com este Contrato. Por um período de
12 (doze) meses após a aceitação final dos Serviços pela
WeWork (o “Período de Garantia dos Serviços”), o
Vendedor, por sua própria conta e risco, corrigirá todos
os defeitos que a WeWork lhe tenha informado, e o
Vendedor garante que todos os Bens entregues de
acordo com o presente devem cumprir o anteriormente
descrito pelo mais longo entre (“Período de Garantia”)
(a) o Período de Garantia dos Serviços ou (b) o período
previsto na garantia padrão do Vendedor que abrange
os Bens. Estas garantias sobrevivem a qualquer
entrega, inspeção, aceitação ou pagamento de ou para
os B&S. Além disso, o Vendedor garante, declara e
concorda que (i) deve cumprir com, e os B&S devem
cumprir e/ou serem realizados de acordo com, (x)
todas as leis, ordenamentos, ordens, regras, ações,
regulamentos e padrões da indústria nacionais,
estrangeiros e internacionais/multinacionais
aplicáveis, (y) todas as regras, regulamentos e políticas
da WeWork, incluindo procedimentos de segurança
relativos aos sistemas e dados e acesso remoto a ele,
procedimentos de segurança de construção (incluindo
a restrição do acesso a certas áreas das instalações ou
sistemas da WeWork por razões de segurança ou de
outro modo a critério exclusivo da WeWork) e práticas e
procedimentos gerais de saúde e segurança, e (z) todos
os outros acordos ou restrições estatutárias pelas
quais o Vendedor está vinculado, (ii) o Vendedor
obteve, e mantém em todos os momentos durante a
vigência deste Contrato, todas as licenças e
consentimentos necessários aplicáveis ou necessários
para a entrega dos B&S (iii) o Vendedor deve assegurar
que todas as pessoas, sejam eles empregados, agentes
ou qualquer outra pessoa que atue por conta ou em
nome do Vendedor, sejam devidamente licenciadas,
certificados ou credenciados, de acordo com a
legislação aplicável e que sejam devidamente
qualificados, experientes e qualificados para entregar
os B&S (e, mediante instrução da WeWork, não
utilizarão o pessoal que a WeWork considere
inadequado ou incompetente para entregar tais B&S), e
(iv) o Vendedor deve manter registros escritos ou
eletrônicos completos e precisos relacionados à entrega
dos B&S sob este Contrato, incluindo registros do
tempo gasto e materiais usados pelo Vendedor em
conexão com ele e qualquer outra base para quaisquer
encargos faturados em conexão com qualquer Ordem, e

overcharges, together with interest on such
overcharges at the rate of 10% per annum, or the
maximum amount allowed by law, whichever is less,
from the date of each such overcharge, until
reimbursed to WeWork, and Vendor shall reimburse
WeWork for all costs and expenses incurred by
WeWork in connection with such audit. Any such
inspection, examination or audit shall not relieve
Vendor of any obligation, responsibility or liability
hereunder or otherwise constitute WeWork’s approval
of or consent to any actions undertaken by Vendor.
Vendor further warrants, represents and covenants
that no liens, encumbrances, security interests, or
other third party claims shall attach to any property
owned or leased by WeWork in relation to Vendor’s
performance hereunder and that Vendor has all right,
title and interest in the Goods to grant to WeWork the
rights and licenses contained herein. WeWork’s
warranty rights hereunder are cumulative and in
addition to, but shall not be limited by, any standard
warranties offered by Vendor and any other warranties,
express or implied, available to WeWork under
applicable law or equity. Vendor shall and hereby does
assign all warranties that it receives from suppliers or
manufacturers of materials and equipment provided in
connection with the G&S. All warranties shall be
construed as conditions as well as warranties and shall
not be exclusive.

documentando a conformidade do Vendedor com os
requisitos das cláusulas (i) a (iii) deste Contrato, na
forma que a WeWork aprovar, sendo que tais registros
deverão ser retidos pelo Vendedor e, durante o prazo
deste Contrato e por um período de 6 (seis) anos
depois, ser disponibilizado para a WeWork, a pedido da
WeWork, para inspeção e cópia. Se qualquer inspeção,
exame ou auditoria de tais registros revelar quaisquer
sobrepreços pelo Vendedor, o Vendedor deverá pagar à
WeWork o montante desses sobrepreços, acrescido de
juros sobre esses sobrepreços à alíquota de 10% (dez
por cento) ao ano, ou o valor máximo permitido pela lei,
o que for menor, a partir da data de cada sobrepreço,
até o reembolso à WeWork, e o Vendedor reembolsará a
WeWork por todos os custos e despesas incorridos pela
WeWork em conexão com tal auditoria. Qualquer tal
inspeção, exame ou auditoria não liberará o Vendedor
de qualquer obrigação, responsabilidade ou obrigação
de acordo com o presente Contrato, ou de qualquer
forma constituirá a aprovação ou consentimento da
WeWork para quaisquer ações realizadas pelo
Vendedor. O Vendedor ainda garante, declara e
concorda que nenhum ônus, gravames, garantias ou
outras reivindicações de terceiros criarão ônus a
qualquer propriedade possuída ou alugada pela
WeWork em relação ao desempenho do Vendedor e que
o Vendedor tem todo o direito, título e interesse nos
Bens para conceder à WeWork os direitos e licenças
aqui contidos. Os direitos de garantia da WeWork são
cumulativos e complementares, mas não estão
limitados por quaisquer garantias padrão oferecidas
pelo Vendedor e quaisquer outras garantias, expressas
ou implícitas, disponíveis à WeWork em conformidade
com a lei aplicável ou por equidade. O Vendedor deve e,
por meio deste Contrato, cede todas as garantias que
recebe dos fornecedores ou fabricantes de materiais e
equipamentos fornecidos em conexão com os B&S.
Todas as garantias devem ser interpretadas como
condições, bem como garantias e não devem ser
exclusivas.

6.

6.

WeWork’s Rights.

WeWork shall have a reasonable time after
WeWork receives the Goods or Vendor completes the
Services to inspect Goods (including Service deliverables)
for conformity to the applicable Order and any other
applicable specifications. G&S shall not be deemed
accepted until WeWork has run adequate tests to
determine whether such G&S conform to WeWork’s
specifications. WeWork’s payment to Vendor for Goods
or Services shall not be treated as acceptance. WeWork’s
inspection, testing or use of, or payment for, the G&S
shall not constitute acceptance thereof and shall not
affect Vendor’s obligations and warranties set forth
herein, which shall survive WeWork’s inspection,
testing, acceptance and/or use. Nothing contained
herein shall relieve Vendor in any way from its
obligations to test, inspect and control the quality of the
G&S. WeWork may reject or revoke acceptance of any
G&S that are, in WeWork’s judgment, defective and/or
do not conform to the terms of this Agreement (“nonconforming G&S”). In addition to any other rights
available to WeWork, upon WeWork’s rejection or
revocation of acceptance of G&S or Vendor’s failure to
meet the terms of this Agreement in whole or in part,
WeWork shall, in its sole discretion, direct Vendor to, at
Vendor’s sole cost and expense, (a) refund to WeWork
the price of non-conforming G&S as well as any costs
incurred by WeWork in relation thereto; or (b) upon a

Direitos da WeWork.

A WeWork terá um tempo razoável após a
WeWork receber os Bens, ou o Vendedor completar os
Serviços, para inspecionar os Bens (incluindo os
Serviços entregáveis) para a conformidade com a Ordem
aplicável e quaisquer outras especificações aplicáveis.
Os B&S não serão considerados aceitos até que a
WeWork tenha realizado testes adequados para
determinar se tais B&S estão em conformidade com as
especificações da WeWork. O pagamento da WeWork ao
Vendedor por Bens ou Serviços não será tratado como
aceitação. A inspeção, o teste, a utilização ou o
pagamento dos B&S da WeWork não constituirão
aceitação do mesmo e não afetarão as obrigações e
garantias do Vendedor estabelecidas neste Contrato, que
deverão sobreviver à inspeção, teste, aceitação e/ou uso
da WeWork. Nada contido neste Contrato deve isentar o
Vendedor de qualquer forma de suas obrigações de
testar, inspecionar e controlar a qualidade dos B&S. A
WeWork pode rejeitar ou revogar a aceitação de
quaisquer B&S que sejam, no julgamento da WeWork,
defeituosos e/ou não conformes com os termos deste
Contrato (“B&S não-conforme”). Além de quaisquer
outros direitos disponíveis para a WeWork, quando a
WeWork rejeitar ou revogar a aceitação dos B&S ou da
falha do Vendedor em cumprir os termos deste Contrato,
no todo ou em parte, a WeWork deverá, a seu exclusivo
critério, custo e despesa, (a) reembolsar à WeWork o

written replacement Order from WeWork, replace, reperform or correct any such G&S at no additional cost to
WeWork and pay for all related expenses (including any
transportation charges) within 7 days of WeWork’s
demand; or (c) credit WeWork’s account with an amount
equal to the amount paid for such G&S, as well as any
costs incurred by WeWork in relation thereto. WeWork
may also choose to replace any non-conforming G&S
from any other source, and Vendor will reimburse
WeWork for any incremental costs incurred by WeWork
in connection therewith. In addition, WeWork may, at
Vendor’s risk, return to Vendor non-conforming Goods
and/or Goods supplied in excess of quantities ordered
and may charge Vendor for all expenses related thereto.
If Vendor fails to take any of the corrective action
described herein, WeWork, upon notice to Vendor, may
take such action and charge Vendor for all costs
incurred by WeWork in relation thereto. WeWork’s count
as to the quantity of Goods delivered shall be accepted
as final and conclusive on all shipments that are not
accompanied by a packing slip indicating the quantity
delivered. Unless specified otherwise, all G&S delivered
hereunder shall not be in excess of the quantity ordered.

7.

Price; Invoices; Setoff.

As full consideration for the performance of the
Services, delivery of the Goods (if applicable) and the
assignment of rights to WeWork, as provided in this
Agreement, WeWork shall pay Vendor the amount
specified in the applicable Order upon receipt of proper
invoices for work completed in accordance with this
Agreement and the applicable Order. Unless otherwise
agreed to by WeWork, Vendor shall only invoice
WeWork for Goods actually delivered and Services
actually performed by Vendor, in each case that are
accepted by WeWork. Vendor warrants that the prices
for the G&S as provided to WeWork are complete and
no additional charges of any type shall be added
without WeWork’s express written consent. The prices
set forth in an Order are firm and the total amount
due from WeWork for the G&S, including, without
limitation, duties, taxes or any other charges agreed
upon by WeWork, subject to adjustment for any
rebates or credits described herein or therein. Unless
otherwise agreed in an Order, the prices for any Goods
or Services shall not exceed the pricing for similar
goods or services offered by Vendor to its other clients,
and, if at any time during the term of this Agreement
Vendor offers more favorable prices or any more
favorable terms or conditions to any third party client,
WeWork shall be entitled to such prices or terms and
conditions for all Goods and Services provided from
and after the date of such offer to any such third party
client. Unless otherwise agreed in an Order, invoices
shall be submitted to WeWork within 90 days following
WeWork’s receipt of the Goods or full performance of
the Services and must reference the applicable Order
number. Payment terms for all undisputed amounts
shall be net 30 days from (a) the date of WeWork’s
receipt of the applicable, accurate invoice or (b) if later,
WeWork’s acceptance of the G&S. If WeWork has a
claim against Vendor resulting from an Order or any

preço dos B&S não-conformes, bem como quaisquer
custos incorridos pela WeWork em relação a eles; ou (b)
mediante uma Ordem de substituição por escrito da
WeWork, substituir, reexecutar ou corrigir qualquer tais
B&S sem custo adicional para WeWork e pagar por
todas as despesas relacionadas (incluindo quaisquer
despesas de transporte) dentro de 7 (sete) dias da
demanda da WeWork; ou (c) creditar na conta da
WeWork um montante igual ao montante pago por tal
B&S, bem como quaisquer custos incorridos pela
WeWork em relação a eles. A WeWork também pode
optar por substituir quaisquer B&S não-conformes de
qualquer outra fonte, e o Vendedor reembolsará a
WeWork por quaisquer custos incrementais incorridos
pela WeWork em conexão com ela. Além disso, a
WeWork pode, a risco do Vendedor, devolver Bens nãoconformes e/ou Bens fornecidos em quantidades
superiores às quantidades encomendadas e pode cobrar
do Vendedor todas as despesas relacionadas com o
mesmo. Se o Vendedor deixar de tomar qualquer das
ações corretivas descritas aqui, a WeWork, mediante
notificação ao Vendedor, poderá tomar tal ação e cobrar
do Vendedor todos os custos incorridos pela WeWork em
relação a isso. A contagem da WeWork quanto à
quantidade de Bens entregue será aceita como final e
conclusiva em todas as remessas que não são
acompanhadas por um recibo de embalagem indicando
a quantidade entregue. Salvo indicação em contrário,
todos os B&S entregues em conformidade com o
presente não devem exceder a quantidade
encomendada.
7.

Preço; Faturas; Compensação.

Como contrapartida total pelo desempenho dos
Serviços, a entrega dos Bens (se aplicável) e atribuição
de direitos à WeWork, conforme previsto neste
Contrato, a WeWork pagará ao Vendedor o valor
especificado na Ordem aplicável após o recebimento
das faturas apropriadas para o trabalho finalizado, de
acordo com este Contrato e a Ordem aplicável. A
menos que seja acordado de outra forma pela WeWork,
o Vendedor deve faturar contra a WeWork apenas por
Bens efetivamente entregues e os Serviços efetivamente
executados pelo Vendedor, em cada caso que sejam
aceitos pela WeWork. O Vendedor garante que os
preços para os B&S fornecidos à WeWork estão
completos e nenhum encargo adicional de qualquer
tipo deve ser adicionado sem o consentimento expresso
por escrito da WeWork. Os preços estipulados em uma
Ordem são firmes e o valor total devido pela WeWork
para os B&S, incluindo, sem limitação, impostos, taxas
ou quaisquer outros encargos acordados pela WeWork,
sujeito ao ajuste para quaisquer descontos ou créditos
aqui descritos ou neles incluídos. Salvo acordo em
contrário em uma Ordem, os preços de quaisquer Bens
ou Serviços não excederão a precificação de bens ou
serviços similares oferecidos pelo Vendedor aos seus
outros clientes e, se em qualquer momento durante o
prazo deste Contrato, o Vendedor oferecer preços ou
quaisquer outros termos ou condições mais favoráveis
a qualquer cliente de terceiros, a WeWork terá direito a
tais preços ou termos e condições para todos os Bens e
Serviços fornecidos a partir da data de tal oferta a
qualquer cliente terceiro. Salvo acordo em contrário em
uma Ordem, as faturas devem ser enviadas à WeWork
dentro de 90 (noventa) dias após o recebimento dos
Produtos pela WeWork ou o desempenho completo dos
Serviços e devem fazer referência ao número da Ordem
aplicável. As condições de pagamento para todos os
montantes não contestados devem ser 30 (trinta) dias

other transaction, WeWork may deduct or set off
disputed amounts from Vendor’s claims for amounts
due, without prejudice to any other remedies WeWork
may have under this Agreement or otherwise. Payment
is made when WeWork’s check is mailed or electronic
payment initiated. No interest charges or other
penalties for late payment may be assessed by Vendor
without the prior written consent of WeWork. The
parties shall seek to resolve any disputes expeditiously
and in good faith. Vendor shall continue performing its
obligations under this Agreement notwithstanding any
such dispute.

corridos a contar da data em que a WeWork receber a
fatura correta aplicável ou (b) se, mais tarde, a WeWork
aceitar os B&S. Se a WeWork tiver uma reivindicação
contra o Vendedor resultante de uma Ordem ou
qualquer outra transação, a WeWork poderá deduzir
ou compensar montantes disputados de reivindicações
do Vendedor por montantes devidos, sem prejuízo de
quaisquer outros remédios que a WeWork possa ter em
conformidade com este Contrato ou de outra forma. O
pagamento é feito quando o cheque da WeWork é
enviado por correio ou o pagamento eletrônico é
iniciado. Nenhum encargo de juros ou outras
penalidades por atraso de pagamento podem ser
determinados pelo Vendedor sem o prévio
consentimento por escrito da WeWork. As partes
procurarão resolver qualquer litígio rapidamente e de
boa-fé. O Vendedor continuará a cumprir suas
obrigações em conformidade com este Contrato, não
obstante qualquer disputa.

8.

8.

Taxes.

Vendor shall be liable for any applicable income
taxes, levies, duties, costs, charges, withholdings,
deductions or any charges of equivalent effect imposed
on, or in respect of the Services provided by Vendor to
WeWork under this Agreement. Except as expressly set
forth in this Agreement or required by any applicable
law, WeWork shall have no responsibility to pay or
withhold from any payment to Vendor under this
Agreement, any domestic, foreign or
international/multinational taxes or fees. Upon
request, Vendor shall provide WeWork with a validly
executed U.S. Internal Revenue Service form to
establish its U.S. or non-U.S. status or any other
necessary tax documentation. Where applicable, a nonU.S. Vendor shall note, on each invoice issued to
WeWork under this Agreement, the amount of Services
performed by Vendor within the United States, if any.
Where required by applicable law, Vendor will charge
WeWork ICMS, PIS and CONFINS or equivalent type
charges (collectively, “Transaction Taxes”) that are
owed by WeWork solely as a result of the G&S provided
by Vendor to WeWork under this Agreement and which
are required or permitted to be collected from WeWork
by Vendor under applicable law. Such Transaction
Taxes must be separately indicated on the invoice for
the applicable G&S. If WeWork provides Vendor with a
valid exemption certificate, Vendor shall not collect the
Transaction Taxes covered by such certificate. All
charges will be supported by valid tax invoices
provided by Vendor to WeWork. Where any relevant
taxation authority imposes any income or service tax
on the payment for Services by WeWork to Vendor and
requires WeWork to withhold such tax (“Withholding
Tax”), WeWork may deduct such Withholding Tax from
the payment to Vendor and remit such Withholding
Tax to the relevant taxing authority on behalf of
Vendor. The determination of the applicability of a
Withholding Tax is at WeWork’s sole discretion. In the
event a reduced Withholding Tax rate may apply on
payments to Vendor, Vendor shall furnish to WeWork
as soon as practicable all documentation necessary to
evidence the qualifications for the reduced rate of
Withholding Tax. If the necessary documentation is not
provided in a timely fashion before payment, the
reduced Withholding Tax rate will not apply and any
payments to Vendor shall be subject to the full rate.
Upon reasonable request by Vendor, WeWork shall
furnish Vendor with tax receipts or other
documentation evidencing the payment of such

Impostos.

O Vendedor será responsável por quaisquer impostos,
tributos, deveres, custos, encargos, retenções,
deduções ou quaisquer encargos de efeito equivalente
impostos a, ou a respeito dos Serviços prestados pelo
Vendedor à WeWork, conforme previsto neste Contrato.
Exceto conforme expressamente estabelecido neste
Contrato ou exigido por qualquer lei aplicável, a
WeWork não terá qualquer responsabilidade de pagar
ou reter de qualquer pagamento ao Vendedor nos
termos deste Contrato, quaisquer impostos ou taxas
nacionais, estrangeiras ou
internacionais/multinacionais. Quando exigido pela lei
aplicável, o Vendedor cobrará da WeWork o ICMS, o
PIS e a COFIN ou taxas equivalentes (coletivamente,
“Impostos de Transação”) devidos pela WeWork
unicamente como resultado dos Serviços fornecidos
pelo Vendedor à WeWork nos termos deste Contrato e
que são exigidos ou permitidos para serem cobrados da
WeWork pelo Vendedor, em conformidade com a
legislação aplicável. Tais Impostos de Transação devem
ser indicados separadamente na fatura para os B&S
aplicáveis. Se a WeWork fornecer ao Vendedor um
certificado de isenção válido, o Vendedor não cobrará
os Impostos de Transação cobertos por tal certificado.
Todos os encargos serão apoiados por faturas fiscais
válidas fornecidas pelo Vendedor à WeWork. Quando
qualquer autoridade fiscal relevante impuser qualquer
imposto de renda ou sobre serviço sobre o pagamento
de Serviços pela WeWork ao Vendedor e exigir que a
WeWork retenha tal imposto (“Imposto Retido”), a
WeWork poderá deduzir esse Imposto Retido do
pagamento ao Vendedor e endereçar tal Imposto Retido
à Autoridade fiscal competente em nome do Vendedor.
A determinação da aplicabilidade de um Imposto
Retido fica a critério exclusivo da WeWork. No caso em
que uma alíquota reduzida de Imposto Retido possa ser
aplicada em pagamentos ao Vendedor, o Vendedor deve
fornecer à WeWork o mais rapidamente possível toda a
documentação necessária para evidenciar as
qualificações para a alíquota reduzida de Imposto
Retido. Se a documentação necessária não for
fornecida oportunamente antes do pagamento, a
alíquota de Imposto Retido reduzida não se aplicará e
quaisquer pagamentos ao Vendedor estarão sujeitos à
alíquota integral. Mediante solicitação razoável do
Vendedor, a WeWork fornecerá ao Vendedor recibos
fiscais ou outra documentação que comprove o
pagamento de tal Imposto Retido quando disponível.

Withholding Tax when available.
9.

Changes.

WeWork may, at any time prior to delivery of any
Goods or completion of any Services, reschedule the
Services, change the delivery destination for Goods in
any Order, change the Services provided under any
Order, or cancel any Order, or otherwise change the
specifications such G&S, in any such case upon
written notice to Vendor (each, a “Change Order”), in
each case, at no cost to WeWork, except that if
WeWork requests changes that will materially
increase or decrease the cost of providing Goods or
Services to WeWork, such as by requiring additional
Services or additional materials, the parties will
negotiate an appropriate adjustment to their
obligations under the Order in accordance with this
provision before Vendor commences performance
related to such Change Order. Vendor will accept any
changes, and shall, if a change increases or decreases
the cost or time required for performance, within 2
business days of receiving a Change Order, submit to
WeWork a firm cost proposal reflecting any such
increases or decreases resulting from such Change
Order. If WeWork accepts such cost proposal, Vendor
shall proceed with the changed services subject to the
cost proposal and the terms and conditions of this
Agreement. If WeWork does not accept such cost
proposal, WeWork may cancel the related Order.
Vendor acknowledges that a Change Order may or
may not entitle Vendor to an adjustment in the
Vendor’s compensation or the performance deadlines
under this Agreement. Vendor shall inform WeWork
at least 2 business days in advance of effecting or
permitting any material change, intentional or
otherwise, to the G&S, including, without limitation,
changes in composition, quality specifications,
manufacturing processes, labeling, functionality,
safety, manufacturing locations, and use of any
suppliers or subcontractors. Upon notice of a Vendorinitiated change, WeWork may cancel the related
Order. Any Vendor-initiated revisions to an Order,
with respect to price or otherwise, must be in writing
and approved by WeWork. In no event shall Vendor
unreasonably withhold or delay agreement to any
Change Order that WeWork may request hereunder.

9.

Alterações.

A WeWork pode, a qualquer momento antes da
entrega de quaisquer Bens ou conclusão de quaisquer
Serviços, reprogramar os Serviços, alterar o destino de
entrega de Bens em qualquer Ordem, alterar os Serviços
fornecidos em qualquer Ordem, cancelar qualquer
Ordem ou alterar as especificações como B&S, em
qualquer dado caso, mediante notificação por escrito ao
Vendedor (cada um, uma “Ordem de Alteração”), sem
qualquer custo para a WeWork, exceto que se a WeWork
solicitar mudanças que aumentarão ou diminuirão
materialmente o custo de fornecimento de Bens ou
Serviços para a WeWork, como pela exigência de
Serviços adicionais ou materiais adicionais, as partes
negociarão um ajuste apropriado às suas obrigações nos
termos do Ordem de acordo com esta disposição antes
que o Vendedor comece a atividade relacionada com tal
Ordem de Alteração. O Vendedor aceitará quaisquer
alterações e, se uma alteração aumentar ou diminuir o
custo ou o tempo necessário para a atividade, deverá, no
prazo de 2 (dois) dias úteis após a recepção de uma
Ordem de Alteração, submeter à WeWork uma proposta
de custo firme que reflita quaisquer aumentos ou
reduções resultantes desta Ordem de Alteração. Se a
WeWork aceitar tal proposta de custo, o Vendedor
deverá proceder com os serviços alterados sujeitos à
proposta de custo e aos termos e condições deste
Contrato. Se a WeWork não aceitar tal proposta de
custo, a WeWork poderá cancelar a Ordem relacionada.
O Vendedor reconhece que uma Ordem de Alteração
pode ou não autorizar o Vendedor a um ajuste na
remuneração do Vendedor ou nos prazos das atividades
de acordo com este Contrato. O Vendedor deve informar
à WeWork pelo menos 2 (dois) dias úteis antes de
efetuar ou permitir qualquer alteração relevante,
intencional ou não, para os B&S, incluindo, sem
limitação, alterações na composição, especificações de
qualidade, processos de fabricação, rotulagem,
funcionalidade, segurança, locais de produção, e uso de
qualquer fornecedor ou subcontratado. Após notificação
de uma alteração iniciada pelo Vendedor, a WeWork
pode cancelar a Ordem relacionada. Quaisquer revisões
iniciadas por um Vendedor a uma Ordem, com relação
ao preço ou de outra forma, devem ser feitas por escrito
e aprovadas pela WeWork. Em nenhum caso, o
Vendedor deverá reter ou atrasar injustificadamente o
seu acordo a qualquer Ordem de Alteração que a
WeWork possa solicitar neste sentido.

10. Indemnification.

10. Indenização.

Vendor and its affiliates (collectively, “Vendor
Affiliates”) shall defend, indemnify and hold WeWork
and its affiliates, directors, officers, managers,
members, employees, agents, representatives and other
vendors harmless from and against any and all claims,
demands, actions, causes of action, proceedings,
judgments and other liabilities, obligations, penalties,
losses, damages, costs and expenses (including
reasonable attorneys’ fees and costs) of any nature
(collectively, the “Claim”) to the extent arising out of or
in any way connected with the G&S provided pursuant
to an Order, including, without limitation, (a) any claim
based on the death or bodily injury to any person,
destruction or damage to property, or contamination of
the environment and any associated clean-up costs or
employment relation; (b) Vendor failing to satisfy any
applicable taxing authority’s guidelines for an
independent contractor; (c) any claim based on the

O Vendedor e suas afiliadas (coletivamente, “Afiliadas
do Vendedor”) defenderão, indenizarão e manterão a
WeWork e suas afiliadas, administradores, dirigentes,
gerentes, membros, funcionários, agentes,
representantes e outros vendedores isentos de e contra
quaisquer reivindicações, litígios, ações, causas de
ação, processos, sentenças e outras contingências,
obrigações, penalidades, perdas, danos, custos e
despesas (incluindo honorários e custos justificáveis de
advogados) de qualquer natureza (coletivamente, a
“Reivindicação”) na medida em que qualquer
reivindicação decorrente de ou conectada de qualquer
maneira com os B&S desde que em conformidade com
a Ordem, incluindo, mas não se limitando a, (a)
qualquer reivindicação com respeito a morte ou lesão
corporal de qualquer pessoa, a destruição ou danos
materiais, ou a contaminação do ambiente e a

negligence, omissions, or willful misconduct of Vendor
or any Vendor Affiliates; (d) Vendor failing to satisfy its
obligations with respect to the protection of
Confidential Information (as defined below); (e) Vendor
failing to comply with any requirement of applicable
law (including any failure to identify or any
misidentification of the country of origin of any Goods
provided hereunder); (f) any claim by a third party
against WeWork alleging that the G&S, the results of
any Services, or any other products or processes
provided pursuant to an Order, infringe a patent,
copyright, trademark, trade secret, or other proprietary
right of a third party, whether such are provided alone
or in combination with other products, software, or
processes; (g) all mechanics’ and materialmen’s liens;
(h) the failure of Vendor to deliver the G&S in
accordance with this Agreement or any Order
hereunder; (j) interference with, interruption or change
to any utility or facility caused by Vendor or any
subcontractor; or (k) any breach by Vendor or any
Vendor Affiliate of any covenant, representation or
warranty herein. The foregoing obligations shall not
apply to the extent the Claim is due to or arises from
the gross negligence or willful misconduct of WeWork.
Vendor shall not settle any such suit or claim without
WeWork’s prior written approval. Vendor agrees to pay
or reimburse all costs that may be incurred by WeWork
in enforcing this indemnity or in pursuing any
insurance providers, including attorneys’ fees. WeWork
may be represented by and participate through its own
counsel with respect to any Claim. At WeWork’s option,
Vendor shall take control of the defense of any such
Claim and use all commercial efforts to remove
WeWork from such Claim. Should the use of any G&S
by WeWork, its distributors, subcontractors, or
customers be enjoined, threatened by injunction, or
the subject of any legal proceeding, Vendor shall, at
Vendor’s sole cost and expense, and WeWork’s option,
either (i) substitute fully equivalent non-infringing
G&S; (ii) modify the G&S so that they no longer infringe
but remain fully equivalent in functionality; (iii) obtain
for WeWork, its distributors, subcontractors, or
customers the right to continue using the G&S; or (iv)
if none of the foregoing is possible, refund all amounts
paid for the infringing G&S. Vendor’s liability to
WeWork for any of the matters contained in this
Agreement, including, without limitation, the
indemnification obligations set forth herein, shall not
be limited by the insurance policies required hereunder
or the recovery of any amount thereunder. The
indemnification obligations herein shall survive the
expiration or termination of this Agreement.

quaisquer custos associados a limpeza ou
reconhecimento de vínculo empregatício; (b) o
Vendedor deixar de cumprir com as diretrizes da
autoridade tributária aplicável para um contratado
independente; (c) qualquer reivindicação baseada em
negligência, omissões ou conduta dolosa do Vendedor
ou de qualquer afiliada do Vendedor; (d) o Vendedor
deixar de cumprir com suas obrigações com relação à
proteção de Informações Confidenciais (conforme
definido abaixo); (e) o Vendedor deixar de cumprir com
qualquer exigência da lei aplicável (incluindo qualquer
falha na identificação ou na identificação errônea do
país de origem de quaisquer Bens aqui fornecidos); (f)
qualquer reivindicação por parte de terceiros contra a
WeWork alegando que os B&S, os resultados de
quaisquer Serviços ou quaisquer outros produtos ou
processos fornecidos de acordo com uma Ordem,
infringem uma patente, direitos autorais, marca
comercial, segredo comercial ou outro direito de
propriedade de terceiros, independentemente de serem
fornecidos isoladamente ou em combinação com outros
produtos, software ou processos; (g) todos os gravames
mecânicos ou de mão-de-obra; (h) falha do Vendedor
em entregar os B&S, de acordo com este Contrato ou
qualquer Ordem; (j) interferência, interrupção ou
alteração em qualquer utilidade ou instalação causada
pelo Vendedor ou qualquer subcontratado; ou (k)
qualquer violação por parte do Vendedor ou qualquer
Afiliada do Vendedor de qualquer acordo, declaração
ou garantia aqui previstos. As obrigações precedentes
não se aplicam na medida em que a Reivindicação seja
devida ou resulte de negligência ou de conduta dolosa
da WeWork. O Vendedor não celebrará acordos relativo
a qualquer ação ou reivindicação sem a aprovação
prévia por escrito da WeWork. O Vendedor concorda
em pagar ou reembolsar todos os custos que possam
ser incorridos pela WeWork para fazer valer essa
indenização ou para buscar qualquer provedor de
seguros, incluindo honorários advocatícios. A WeWork
pode ser representada e participar por meio do seu
próprio assessor com relação a qualquer Reivindicação.
A critério da WeWork, o Vendedor assumirá o controle
da defesa de qualquer Reivindicação e deverá usar
esforços comercialmente razoáveis para excluir a
WeWork da Reivindicação. Se o uso de qualquer B&S
pela WeWork, seus distribuidores, subcontratados ou
clientes for demandado, ameaçado por ordem judicial
ou sujeito a qualquer processo legal, o Vendedor
deverá, a seu exclusivo custo e despesa, e à critério da
WeWork, (i) substituir integralmente os B&S por
equivalentes em bom estado; (ii) modificar os B&S para
que eles não mais apresentem danos, mas
permaneçam totalmente equivalentes em
funcionalidade; (iii) obter para a WeWork, seus
distribuidores, subcontratados ou clientes o direito de
continuar usando os B&S; ou (iv) se nenhuma das
condições acima mencionadas for possível, reembolsar
todos os valores pagos pelos B&S danificados. A
responsabilidade do Vendedor para com a WeWork por
qualquer das questões contidas neste Contrato,
incluindo, mas não se limitando, às obrigações de
indenização estabelecidas neste documento, não será
limitada pelas apólices de seguro exigidas neste
contrato ou pela recuperação de qualquer valor. As
obrigações de indenização aqui contidas sobreviverão à
expiração ou rescisão deste Contrato.

11. Insurance.

11. Seguro.

During the term of this Agreement and for a
period of 6 years thereafter, Vendor shall, at its sole

Durante o prazo deste Contrato e por um período de 6
(seis) anos a partir do encerramento deste Contrato, o

cost and expense, and shall cause Vendor Affiliates to,
have in effect and keep in force insurance coverage
which is primary and non- contributory as to any
insurance maintained by WeWork, with reputable
insurance companies maintaining an A.M. Best rating
of A- or better. WeWork shall be named as an
additional insured on all such policies, except the
worker’s compensation and employer’s liability
policies. All insurance shall also include waiver of
subrogation provisions in favor of WeWork. The
minimum insurance coverage to be maintained by
Vendor shall be in amounts reasonably related to the
scope and the nature of the Services to be performed
under this Agreement, as determined by WeWork in its
reasonable discretion, subject to any greater coverage
requirements mandated by applicable law or the
common best practice and standards of care in
Vendor’s industry. Vendor agrees that WeWork may,
from time to time, reasonably require that Vendor
obtain and maintain additional insurance in
connection with Services to be performed under this
Agreement. All such certificates and policies shall
include a provision whereby WeWork will be given 30
days advance written notice of the insurer’s intention
to cancel or materially alter such policies. Upon
request, Vendor shall provide WeWork with certificates
of insurance or evidence of coverage before
commencing performance under this Agreement and
shall file renewal certificates with WeWork as
necessary to ensure that a current certificate is on file
with WeWork at all times during the Term. Except
where prohibited by law, Vendor shall require its
insurer to waive all rights of subrogation against
Vendor’s insurers and Vendor. Vendor shall not
commence, and shall not allow any of Vendor Affiliates
to commence, any portion of the Services until it has
obtained all insurance required hereunder. The
liability of Vendor shall not be limited by said
insurance policies or the recovery of any amounts from
any insurance policies.

Vendedor deverá, a seu exclusivo custo e despesa, e
fará com que as Afiliadas do Vendedor, tenham em
vigor e mantenham em vigor a cobertura de seguro que
é primária e não-contributiva quanto a qualquer
seguro mantido pela WeWork, com seguradoras de boa
reputação mantendo uma classificação A- ou superior
na A.M. Best. A WeWork será nomeada como uma
segurada adicional em todas essas apólices, exceto nas
apólices de remuneração do trabalhador e políticas de
contingências do empregador. Todos os seguros
incluirão também a renúncia a disposições de subrogação em favor da WeWork. A cobertura mínima de
seguro a ser mantida pelo Vendedor deverá ser em
quantidade razoavelmente relacionada com o escopo e
a natureza dos Serviços a serem realizados em
conformidade com este Contrato, conforme
determinado pela WeWork, a seu critério razoável,
sujeito a quaisquer requisitos de cobertura maiores
exigidos pela lei aplicável ou a melhor prática comum e
os padrões de cuidado na indústria do Vendedor. O
Vendedor concorda que a WeWork pode, de tempos em
tempos, exigir razoavelmente que o Vendedor obtenha e
mantenha um seguro adicional em conexão com os
Serviços a serem realizados em conformidade com este
Contrato. Todos esses certificados e apólices devem
incluir uma disposição pela qual a WeWork receberá
uma notificação, por escrito, com 30 (trinta) dias de
antecedência da intenção da seguradora de cancelar ou
alterar substancialmente tais apólices. Mediante
solicitação, o Vendedor fornecerá à WeWork
certificados de seguro ou evidência de cobertura antes
de iniciar as atividades de acordo com este Contrato e
deverá arquivar os certificados de renovação com a
WeWork conforme necessário para garantir que um
certificado atual esteja arquivado na WeWork em todos
os momentos durante o Prazo. Exceto quando proibido
por lei, o Vendedor deverá exigir que sua seguradora
renuncie a todos os direitos de sub-rogação contra as
seguradoras do Vendedor e o Vendedor. O Vendedor
não deverá iniciar, e não permitirá que nenhuma das
Afiliadas do Vendedor inicie, qualquer parte dos
Serviços até que tenha obtido todos os seguros exigidos
nos termos deste Contrato. A responsabilidade do
Vendedor não será limitada pelas referidas apólices de
seguros ou pela recuperação de quaisquer montantes
de quaisquer apólices de seguro.

12. Ownership.

12. Propriedade.

WeWork shall own all right, title and interest
(including patent rights, copyright rights, trade secret
rights, mask work rights, trademark rights and all
other intellectual rights throughout the world) relating
to any and all inventions (whether or not patentable),
works of authorship, designations, designs, know-how,
ideas and information made or conceived or reduced to
practice, in whole or in part, by Vendor during the term
of this Agreement that arise out of the Services or any
Confidential Information (as defined below) (collectively,
“Work Product”), as per Brazilian federal law No.
9.279, from May 14, 1996. To the extent that
ownership of any Work Product does not automatically
vest in WeWork Vendor hereby assigns and agrees to
assign to WeWork all Work Product. Vendor will
promptly disclose and provide all Work Product to
WeWork. Vendor shall further assist WeWork, at
WeWork’s expense, to further evidence, record and
perfect such assignments, and to perfect, obtain,
enforce, and defend any rights assigned. All materials,
supplies, or equipment furnished or paid for by
WeWork in connection with an Order shall remain

A WeWork é proprietária de todos os direitos,
títulos e participações (incluindo direitos de patente,
direitos autorais, direitos de segredo comercial, direitos
sobre novas criações, direitos de marca e todos os
outros direitos intelectuais em todo o mundo)
relacionados com todas e quaisquer invenções
(patenteáveis ou não) obras autorais, denominações,
designs, know-how, ideias e informações feitas ou
concebidas ou reduzidas à prática, no todo ou em
parte, pelo Vendedor durante a vigência deste Contrato
que resultem dos Serviços ou de quaisquer
Informações Confidenciais (conforme definido abaixo)
(coletivamente, “Produto de Trabalho”), nos termos da
Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Na medida em que
a propriedade de qualquer Produto de Trabalho não
seja automaticamente adquirida na WeWork, o
Vendedor cede e concorda em atribuir à WeWork todo o
Produto de Trabalho. O Vendedor prontamente
divulgará e fornecerá todo o Produto de Trabalho à
WeWork. O Vendedor deve ainda auxiliar a WeWork, às
custas da WeWork, a obter mais evidências, registrar e
aperfeiçoar tais cessões, e para aperfeiçoar, obter, fazer

WeWork’s property (title shall not transfer to Vendor),
shall be maintained by Vendor in good condition, shall
be used by Vendor only for WeWork, and shall be
returned to WeWork or otherwise disposed of as
directed by WeWork upon completion of such Order.

cumprir e defender quaisquer direitos cedidos. Todos
os materiais, suprimentos ou equipamentos fornecidos
ou pagos pela WeWork em conexão com uma Ordem
permanecerão propriedade da WeWork (o título não
será transferido ao Vendedor), serão mantidos pelo
Vendedor em boas condições, serão usados pelo
Vendedor apenas para a WeWork e será devolvido à
WeWork ou de outra forma descartado de acordo com
as instruções da WeWork após a conclusão dessa
Ordem.

13. Confidentiality and Publicity.

13. Confidencialidade e Publicidade.

Vendor, its employees, agents and
representatives, shall consider as WeWork’s
“Confidential Information” all non- public or
proprietary information provided by WeWork or its
affiliates or members, all specifications or other
documents prepared by Vendor in connection
herewith, the fact that WeWork has contracted to
purchase G&S from Vendor, the terms of this
Agreement and all other non-public information
relating to an Order. In addition, Confidential
Information means any third party's proprietary or
confidential information disclosed to Vendor in the
course of providing G&S to WeWork. Confidential
Information does not include any information which
is now or becomes generally publicly known through
no wrongful act or failure to act of Vendor. Without
WeWork’s prior written consent, Vendor shall not (a)
disclose or use Confidential Information for any
purpose other than performing an Order, (b)
announce, publicize or discuss with third parties the
subject matter of this Agreement or an Order,
(c) include WeWork’s name or trademarks in any
marketing materials or (d) disclose that WeWork is
Vendor’s customer. The foregoing provisions shall be
subject to the terms of any other written agreement
executed by the parties relating specifically to
confidentiality, non-disclosure and/or publicity.
Vendor will use the same amount of care to protect
Confidential Information that it uses to protect its
own information of like kind, but in any event not less
than reasonable care. Vendor agrees not to copy,
alter, or directly or indirectly disclose any Confidential
Information. Vendor agrees (x) to limit its internal
distribution of Confidential Information to Vendor
Affiliates who have a need to know, and to take steps
to ensure that the dissemination is so limited,
including the execution by Vendor Affiliates of
nondisclosure agreements with provisions
substantially similar to those set forth in this
Agreement and, upon WeWork’s written request, the
execution of non-disclosure or intellectual property
assignment or license agreements in a form that is
reasonably satisfactory to WeWork, copies of any
such writings to be provided to WeWork upon
request, and (y) that Vendor shall be responsible for
any breach by any such Vendor Affiliates of any such
agreement. Vendor agrees not to design or
manufacture any products incorporating Confidential
Information without WeWork’s express written
consent in each instance. All Confidential Information
is and shall remain WeWork property. This Agreement
does not grant, or otherwise give, Vendor any rights to
any Confidential Information or any other WeWork
intellectual property or proprietary materials. Vendor
may receive access to information, property, and
other tangible and intangible assets (“Member
Property”) of individuals and entities occupying space
in a WeWork facility (collectively, “WeWork

O Vendedor, seus funcionários, agentes e
representantes, consideram como “Informações
Confidenciais” da WeWork todas as informações não
públicas ou proprietárias fornecidas pela WeWork ou
suas afiliadas ou membros, todas as especificações ou
outros documentos preparados pelo Vendedor em
conexão com o presente Contrato, o fato de a WeWork
ter contratado a compra dos B&S do Vendedor, os
termos deste Contrato e todas as outras informações
não públicas relacionadas a uma Ordem. Além disso,
Informações Confidenciais referem-se a qualquer
informação proprietária ou confidencial de terceiros
divulgada ao Vendedor no curso do fornecimento dos
B&S à WeWork. Informações Confidenciais não
incluem qualquer informação que seja agora ou se
torne em geral conhecida publicamente por nenhum
ato ilícito ou falha de agir do Vendedor. Sem o
consentimento prévio por escrito da WeWork, o
Vendedor não deverá (a) divulgar ou usar Informações
Confidenciais para qualquer finalidade que não seja a
execução de uma Ordem, (b) anunciar, divulgar ou
discutir com terceiros o assunto deste Contrato ou
Ordem, (c) incluir o nome ou marcas comerciais da
WeWork em quaisquer materiais de marketing ou (d)
divulgar que a WeWork é cliente do Vendedor. As
disposições precedentes estarão sujeitas aos termos de
qualquer outro acordo escrito firmado pelas partes
relativo especificamente à confidencialidade, não
divulgação e/ou publicidade. O Vendedor usará o
mesmo nível de cuidado para proteger as Informações
Confidenciais que usa para proteger suas próprias
informações de mesma natureza, mas em qualquer
caso, não menos do que um cuidado razoável. O
Vendedor concorda em não copiar, alterar ou divulgar,
direta ou indiretamente, quaisquer Informações
Confidenciais. O Vendedor concorda (x) em limitar sua
distribuição interna de Informações Confidenciais às
Afiliadas do Vendedor que têm necessidade de saber e
tomar medidas para assegurar que a disseminação seja
assim limitada, incluindo a celebração por Afiliadas do
Vendedor de acordos de não divulgação com
disposições substancialmente similares àquelas
estabelecidas neste Contrato e, mediante solicitação
por escrito da WeWork, a celebração de acordo de nãodivulgação ou de cessão propriedade intelectual ou
acordos de licença de forma razoavelmente satisfatória
para a WeWork, cópias escritas as quais serão
fornecidas à WeWork mediante solicitação e (y) queo
Vendedor será responsável por qualquer violação por
qualquer dessas Afiliadas do Vendedor de qualquer
acordo. O Vendedor concorda em não desenhar ou
fabricar produtos que incorporem Informações
Confidenciais sem o consentimento expresso por
escrito da WeWork em cada etapa. Todas as
Informações Confidenciais são e continuarão a ser
propriedade da WeWork. Este Contrato não concede
nem fornece ao Vendedor quaisquer direitos sobre
quaisquer Informações Confidenciais ou qualquer

Members”), including, without limitation, sensitive
and confidential information regarding such WeWork
Members and their actual or potential employees,
customers, and/or business partners. Vendor will not
use, remove, copy, manipulate, access, damage,
destroy, disclose or otherwise engage with any
Member Property except solely to the extent necessary
for Vendor to deliver the G&S in accordance with this
Agreement. Vendor will not (i) copy or share with any
third party any access credentials received from
WeWork, whether physical (e.g. key cards), electronic
(e.g. access codes), or other or (ii) otherwise cause or
allow any third parties without proper permission
from WeWork, or the applicable WeWork Member, to
access a WeWork facility and/or any Member
Property. If the Services require Vendor to remove
and/or transport any property, including Member
Property, away from a WeWork facility, Vendor will
take all necessary measures to protect and secure
such property from unauthorized access, damage or
destruction at all times while such property is not in
a WeWork facility, including, without limitation, by
ensuring that such property is not left unattended or
unsecured at any point. Vendor agrees to require any
permitted delegatee or subcontractor to be bound in
writing by the confidentiality provisions of this
Agreement, and, upon WeWork’s written request, to
enter into a non-disclosure or intellectual property
assignment or license agreement in a form that is
reasonably satisfactory to WeWork (it being
understood that, prior to any such delegation or
subcontracting, any such delegatee or subcontractor
shall be informed of the confidential nature of the
Confidential Information and shall agree, in writing,
to be bound by the terms of nondisclosure
agreements with provisions substantially similar to
those set forth in this Agreement, copies of which
writings shall be provided to WeWork upon request,
and Vendor shall be responsible for any breach by
any such delegatee or subcontractor of such
agreement). Vendor shall take all appropriate legal,
organizational and technical measures to protect
against unlawful and unauthorized processing of
Confidential Information. Vendor shall maintain
reasonable operating standards and security
procedures, and shall use its best efforts to secure
Confidential Information through the use of
appropriate physical and logical security measures,
including, but not limited to, appropriate network
security and encryption technologies, and the use of
reasonable user identification or password control
requirements, including multiple-factor
authentication, strong passwords, session time-outs,
and other security procedures as may be issued from
time to time by WeWork or otherwise required by
applicable law or relevant industry standards. If
requested by WeWork at any time during the term of
this Agreement, Vendor shall provide WeWork with a
copy of Vendor’s then- current information security
policy. Vendor shall promptly notify WeWork in the
event that Vendor learns or has reason to believe that
any person or entity has breached or attempted to
breach Vendor’s security measures, or gained
unauthorized access to Confidential Information
(“Information Security Breach”). Upon any such
discovery, Vendor shall (a) investigate, remediate and
mitigate the effects of the Information Security
Breach, and (b) provide WeWork with assurances
reasonably satisfactory to WeWork that such
Information Security Breach will not recur. If WeWork

outra propriedade intelectual da WeWork ou patentes.
O Vendedor pode receber acesso a informações,
propriedades e outros ativos tangíveis e intangíveis
(“Propriedade do Membro”) de indivíduos e entidades
que ocupam espaço em uma instalação da WeWork
(coletivamente, “Membros da WeWork”), incluindo,
sem limitação, informações delicadas ou confidenciais
em relação a tais Membros da WeWork e seus
funcionários atuais ou potenciais, clientes e/ou
parceiros de negócios. O Vendedor não usará,
removerá, copiará, manipulará, acessará, danificará,
destruirá, divulgará ou de qualquer outra forma,
envolver-se-á com qualquer Propriedade do Membro,
exceto apenas na medida necessária ao Vendedor para
entregar os B&S em conformidade com este Contrato.
O Vendedor não (i) copiará ou compartilhará com
terceiros quaisquer credenciais de acesso recebidas da
WeWork, sejam físicas (por exemplo, cartões-chave),
eletrônicas (por exemplo, códigos de acesso) ou outras,
ou (ii) de outra forma causar ou permitir que um
terceiro, sem a permissão devida da WeWork, ou de um
Membro da WeWork aplicável, acesse uma instalação
WeWork e/ou qualquer Propriedade do Membro. Se os
Serviços exigirem que o Vendedor remova e/ou
transporte qualquer propriedade, incluindo
Propriedade do Membro, fora de uma instalação da
WeWork, o Vendedor tomará todas as medidas
necessárias para assegurar e proteger tal propriedade
do acesso não autorizado, danos ou destruição em
todos os momentos enquanto tal propriedade estiver
em uma instalação da WeWork, incluindo, mas não se
limitando, a garantia de que tal propriedade não será
deixada desacompanhada ou insegura em qualquer
momento. O Vendedor concorda em exigir que
qualquer representante ou subcontratado autorizado
seja vinculado por escrito pelas disposições de
confidencialidade deste Contrato e, mediante
solicitação por escrito da WeWork, celebrar um
contrato de não-divulgação ou cessão de propriedade
intelectual ou um acordo de licença de forma
razoavelmente satisfatória à WeWork (entendendo-se
que, antes de qualquer delegação ou subcontratação,
qualquer representante ou subcontratado será
informado da natureza confidencial das Informações
Confidenciais e deverá concordar, por escrito, em
vincular-se aos termos dos acordos de não-divulgação
com disposições substancialmente similares às
estabelecidas neste Contrato, cópias escritas as quais
serão fornecidas à WeWork mediante solicitação, e o
Vendedor será responsável por qualquer violação por
tal representante ou subcontratado de tal acordo). O
Vendedor tomará todas as medidas legais,
organizacionais e técnicas apropriadas para proteger
contra o processamento ilegal e não autorizado de
Informações Confidenciais. O Vendedor deve manter
normas operacionais e procedimentos de segurança
razoáveis e deve envidar seus melhores esforços para
proteger as Informações Confidenciais através do uso
de medidas de segurança físicas e lógicas apropriadas,
incluindo, mas não se limitando a, tecnologias
apropriadas de segurança e criptografia de rede e o uso
de identificação de usuário ou requisitos de controle de
senha, incluindo a autenticação de múltiplos fatores,
senhas fortes, tempo limite de sessão e outros
procedimentos de segurança que possam ser emitidos
de tempos em tempos pela WeWork ou de outra forma
exigidos pela legislação aplicável ou padrões relevantes
da indústria. Se solicitado pela WeWork a qualquer
momento durante o prazo deste Contrato, o Vendedor
deverá fornecer à WeWork uma cópia da política de

determines that notices (whether in WeWork’s or
Vendor’s name) or other remedial measures (including
notice, credit monitoring services, fraud insurance
and the establishment of a call center to respond to
customer inquiries) are warranted following an
Information Security Breach, Vendor will, at
WeWork’s request and at Vendor’s cost and expense,
undertake the aforementioned remedial actions.

segurança de informações então vigente do Vendedor.
O Vendedor deve notificar prontamente a WeWork no
caso de o Vendedor descobrir ou tiver motivos para
acreditar que qualquer pessoa ou entidade violou ou
tentou violar as medidas de segurança do Vendedor, ou
obteve acesso não autorizado às Informações
Confidenciais (“Violação de Segurança da Informação”).
Mediante tal descoberta, o Vendedor deverá (a)
investigar, remediar e mitigar os efeitos da Violação de
Segurança da Informação e (b) fornecer à WeWork
garantias razoavelmente satisfatórias para a WeWork
de que tal Violação de Segurança da Informação não
voltará a ocorrer. Se a WeWork determinar que as
notificações (seja em nome da WeWork ou do
Vendedor) ou outras medidas corretivas (incluindo
notificações, serviços de monitoramento de crédito,
seguro de fraude e estabelecimento de um call center
para responder a questionamentos de clientes), são
garantidas após uma Violação de Segurança da
Informação, o Vendedor deverá, a pedido da WeWork e
às custas e despesas do Vendedor, assumir as ações
corretivas supramencionadas.

14. Term; Termination.

14. Vigência; Rescisão.

This Agreement shall commence on the latest
date below the signatures hereto and shall continue
until terminated as set forth herein. WeWork may
terminate this Agreement upon written notice to
Vendor if Vendor fails to perform or otherwise
breaches this Agreement, files a petition in
bankruptcy or take any action which may be
reasonably deemed as an extrajudicial or judicial
reorganization of credits (recuperação judicial ou
extrajudicial), becomes insolvent, or dissolves or fails
to provide WeWork, upon request, with reasonable
assurances of future performance. WeWork may, at
its election, either permanently or temporarily stop
performance of the Services or the delivery of Goods
by Vendor under this Agreement or any Order and/or
terminate this Agreement and/or any Order upon 10
days written notice to the Vendor, for any reason or
no reason.
Vendor shall cease to perform Services and/or
provide Goods under an Order (a) immediately upon
receipt of a cancellation notice from WeWork or (b) on
the date of termination specified in such notice.
Vendor may terminate this Agreement upon written
notice to WeWork if WeWork fails to pay Vendor
within 60 days after Vendor notifies WeWork in
writing that payment is past due. If WeWork
terminates this Agreement, it may also, at its sole
discretion, choose to terminate all or any portion of
outstanding Orders or permit Vendor to continue
performance under any such outstanding Orders, at
WeWork’s discretion. Upon the expiration or
termination of this Agreement or an Order for any
reason: (i) WeWork shall pay Vendor for the portion of
the Services satisfactorily performed and those
conforming Goods delivered to WeWork through the
date of termination, unless termination was due to
Vendor’s material breach, less appropriate offsets,
including any additional costs to be incurred by
WeWork in completing the Services; (ii) each party
will be released from all obligations to the other
arising after the date of expiration or termination,
except for those which by their terms survive such
termination or expiration; and (iii) Vendor will
promptly deliver to WeWork all Confidential
Information and/or Work Product in its possession
and at its expense.

O presente Contrato terá início na data das
assinaturas do presente Contrato mencionada abaixo e
permanecerá em vigor até que seja rescindido conforme
estabelecido neste Contrato. A WeWork pode rescindir
este Contrato mediante notificação por escrito ao
Vendedor se o Vendedor não cumprir ou violar os
termos deste Contrato, entrar com um pedido de
falência, ou tomar qualquer ação que pode ser
razoavelmente considerada como uma recuperação
judicial ou extrajudicial, se tornar insolvente ou se
dissolver ou deixar de fornecer à WeWork, mediante
solicitação, garantias razoáveis de desempenho futuro.
A WeWork pode, ao seu critério, interromper
permanentemente ou temporariamente a execução dos
Serviços ou a entrega de Bens pelo Vendedor em
conformidade com este Contrato ou qualquer Ordem
e/ou rescindir este Contrato e/ou qualquer Ordem
mediante notificação por escrito com 10 (dez) dias de
antecedência ao Vendedor, por qualquer razão ou
nenhuma razão. O Vendedor deixará de prestar os
Serviços e/ou fornecer Bens de uma Ordem (a)
imediatamente após o recebimento de uma notificação
de cancelamento da WeWork ou (b) na data de rescisão
especificada nessa notificação. O Vendedor pode
rescindir este Contrato mediante notificação por escrito
à WeWork se a WeWork deixar de pagar o Vendedor no
prazo de 60 (sessenta) dias após o Vendedor notificar a
WeWork por escrito que o pagamento está vencido. Se
a WeWork rescindir este Contrato, ela poderá também,
a seu exclusivo critério, optar por rescindir toda ou
qualquer parcela das Ordens pendentes ou permitir
que o Vendedor continue o desempenho em
conformidade com tais Ordens pendentes, a critério da
WeWork. Após a expiração ou rescisão do presente
Contrato ou de uma Ordem por qualquer motivo: (i) a
WeWork pagará ao Vendedor a parte dos Serviços
executados satisfatoriamente e os Bens conforme
entregues à WeWork até a data da rescisão, a menos
que a rescisão decorra de inadimplemento material do
Vendedor, diminuídas das compensações legítimas,
incluindo quaisquer custos adicionais a serem
incorridos pela WeWork na conclusão dos Serviços; (ii)
cada parte será liberada de todas as obrigações para
com a outra decorrentes da data de expiração ou
rescisão, exceto aquelas que por seus termos
sobrevivam a tal término ou expiração; e (iii) o

Vendedor entregará prontamente à WeWork todas as
Informações Confidenciais e/ou Produto de Trabalho
em sua posse e às suas custas.
15. Limitation on Liability; Statute Of Limitations.
WeWork shall not be liable to any party for
anticipated profits, special, indirect, punitive,
incidental or consequential damages, or penalties
of any kind. WeWork’s liability on any claim
arising out of, in connection with, or resulting
from this Agreement or any Order and from
performance or breach hereof or thereof shall in
no case exceed the price allocable to the G&S
giving rise to the claim. Vendor must commence
any action against WeWork arising from this
Agreement or any Order within one year from the
date the cause of action accrues.

15. Limitação de Responsabilidade; Estatuto de
Limitações.
A WeWork não será responsável perante
terceiros por lucros antecipados, danos especiais,
indiretos, punitivos, incidentais ou consequentes,
ou penalidades de qualquer espécie. A obrigação da
WeWork em qualquer reclamação decorrente de, em
conexão com, ou resultante deste Contrato ou de
qualquer Ordem e de desempenho ou violação deste
ou da mesma não excederá, em nenhum caso, o
preço atribuível aos B&S que deram origem à
reclamação. O Vendedor deve iniciar qualquer ação
contra a WeWork decorrente deste Contrato ou de
qualquer Ordem no prazo de 1 (um) ano a partir da
data em que a causa de ação se iniciar.

16. Governing Law; Attorneys’ Fees.

16. Lei Aplicável; Honorários Advocatícios.

This Agreement, any Order and the rights and
obligations of the parties will be governed by and
construed and enforced in accordance with the laws of
Brazil. The parties expressly agree that the provisions
of the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods will not apply to this
Agreement or to their relationship. In any action to
enforce this Agreement, the prevailing party shall be
entitled to recover all court costs and expenses and
reasonable attorneys’ fees, in addition to any other
relief to which it may be entitled.

Este Contrato, qualquer Ordem e os direitos e
obrigações das partes serão regidos, interpretados e
exequíveis de acordo com as leis brasileiras. As partes
concordam expressamente que as disposições da
Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a
Venda Internacional de Bens não se aplicam ao
presente Contrato ou à sua relação. Em qualquer ação
para fazer cumprir este Contrato, a parte prevalecente
terá o direito de recuperar todos os custos e despesas
judiciais e honorários advocatícios razoáveis, além de
qualquer outra despesa a que possa ter direito.

17. Dispute Resolution; Jurisdiction; Venue.

17. Resolução de Disputas; Jurisdição; Foro.

If there is a dispute between the parties, the
parties agree that they will first attempt to resolve the
dispute through one senior management member of
each party. If they are unable to do so within 60 days
after the complaining party’s written notice to the other
party, the parties will then seek to resolve the dispute
through non-binding mediation conducted in FGV
Mediation and Arbitration Chamber. Each party must
bear its own expenses in connection with the mediation
and must share equally the fees and expenses of the
mediator. If the parties are unable to resolve the
dispute within 60 days after commencing mediation,
either party may commence litigation in the state court
in São Paulo. The parties irrevocably submit to the
exclusive jurisdiction of such court and agree that final
judgment in any action or proceeding brought in such
court will be conclusive and may be enforced in any
other jurisdiction by suit on the judgment (a certified
copy of which will be conclusive evidence of the
judgment) or in any other manner provided by law.
Process served personally or by registered or certified
mail, return receipt requested, will constitute adequate
service of process in any such action, suit or
proceeding. Each party irrevocably waives to the fullest
extent permitted by applicable law (a) any objection it
may have to the laying of venue in any court referred to
above; (b) any claim that any such action or proceeding
has been brought in an inconvenient forum; and (c)
any immunity that it or its assets may have from any
suit, execution, attachment (whether provisional or
final, in aid of execution, before judgment or otherwise)
or other legal process. Notwithstanding the foregoing,
either party may seek equitable relief in order to
protect its confidential information or intellectual
property at any time, provided it does so in the state

Se houver uma disputa entre as partes, as partes
concordam que elas tentarão primeiro resolver a
disputa por meio de um membro sênior da
administração de cada uma delas. Se não puderem
fazê-lo no prazo de 60 (sessenta) dias após a
notificação por escrito da parte reclamante à outra
parte, as partes procurarão resolver a disputa através
de mediação não vinculativa conduzida pela Câmara de
Mediação e Arbitragem da FGV. Cada parte deverá
suportar as suas próprias despesas relacionadas com a
mediação e deverá partilhar igualmente os honorários e
as despesas do mediador. Se as partes não puderem
resolver a disputa no prazo de 60 (sessenta) dias após
o início da mediação, qualquer das partes poderá
iniciar litígios no foro do estado de São Paulo. As partes
se submetem irrevogavelmente à jurisdição exclusiva
desse tribunal e concordam que o julgamento definitivo
em qualquer ação ou procedimento movido nesse
tribunal será conclusivo e poderá ser executado em
qualquer outra jurisdição mediante ação judicial (cuja
cópia autenticada será prova conclusiva do julgamento)
ou de qualquer outra forma prevista em lei. Citação
pessoal ou por carta registrada, recibo de recebimento
solicitado, constituirá citação adequada em qualquer
ação, demanda ou processo. Cada parte renuncia
irrevogavelmente, na medida máxima permitida pela lei
aplicável, (a) qualquer objeção que possa ter na escolha
do juízo referido acima; (b) qualquer alegação de que
tal ação ou procedimento tenha sido iniciado em uma
jurisdição não-competente; e (c) qualquer imunidade
que ele ou seus bens possam ter de qualquer processo,
execução, busca e apreensão (provisória ou final, em
auxílio de execução, antes de julgamento ou de outra
forma) ou outro processo legal. Não obstante o acima
exposto, qualquer uma das partes pode buscar uma

court of São Paulo (and only such court).

reparação para proteger suas informações
confidenciais ou propriedade intelectual a qualquer
momento, desde que o faça no foro do estado de São
Paulo. As partes renunciam a qualquer exigência de
obrigações para obtenção de remédio.

18. Remedies.

18. Recursos.

If Vendor breaches this Agreement or an Order,
WeWork shall have all remedies available by law and at
equity, pursuant to the Brazilian Civil Procedure Code.
For the purchase of Goods, Vendor’s sole remedy in the
event of breach of an Order by WeWork shall be the
right to recover damages in the amount equal to the
difference between market price at the time of breach
and the purchase price specified in such Order. No
alternate method of measuring damages shall apply to
such transaction. Vendor shall have no right to resell
Goods for WeWork’s account in the event of wrongful
rejection, revocation of acceptance, failure to make
payment or repudiation by WeWork, and any resale so
made shall be for the account of Vendor. Vendor
understands and agrees that (a) the G&S are critical to
WeWork’s operations, (b) under no circumstances will
Vendor seek to cancel or otherwise limit or terminate
WeWork’s right to use the G&S or access any warranty
services and (c) its sole and exclusive remedy for any
breach of this Agreement by WeWork is limited to
money damages. In the case of any breach hereof by
WeWork, Vendor hereby waives its right to seek any
injunctive relief that would interrupt or limit WeWork’s
access to any G&S.

Se o Vendedor violar este Contrato ou uma
Ordem, a WeWork terá todos os recursos disponíveis
por lei e por equidade. Para a compra de Bens, o único
recurso do Vendedor em caso de violação de uma
Ordem pela WeWork será o direito de recuperar danos
no valor igual à diferença entre o preço de mercado no
momento da violação e o preço de compra especificado
nessa Ordem. Nenhum método alternativo de aferição
de danos será aplicável a tal operação. O Vendedor não
terá o direito de revender Bens da WeWork às expensas
da WeWork em caso de rejeição indevida, revogação de
aceitação, não-pagamento ou repúdio pela WeWork, e
qualquer revenda assim feita será por conta do
Vendedor. O Vendedor entende e concorda que (a) os
B&S são fundamentais para as operações da WeWork,
(b) em nenhuma circunstância o Vendedor procurará
cancelar ou limitar o direito da WeWork de usar os
B&S ou acessar quaisquer serviços de garantia e (c)
seu único e exclusivo recurso para qualquer violação
deste Contrato pela WeWork está limitado a danos
monetários. No caso de qualquer violação deste artigo
pela WeWork, o Vendedor renuncia por este meio o seu
direito de solicitar qualquer medida cautelar que
interrompa ou limite o acesso da WeWork a quaisquer
B&S.

19. Vendor’s Risk.

19. Risco do Vendedor.

Vendor agrees that it, its employees and its
subcontractors, are performing Services as
independent contractors and not as WeWork’s
employees, regardless of where they perform Services,
and shall have no express or implied authority to
bind WeWork by contract or otherwise. Vendor shall
be fully responsible for its employees, agents, officers,
contractors and subcontractors, including without
limitation all compensation, taxes and contributions
related thereto. Vendor shall carry on its work at its
own risk until the same is fully completed and
accepted, and shall, in case of any accident,
destruction or injury to any goods or materials before
final completion and acceptance, repair and replace
the goods or materials so injured, damaged and
destroyed, at Vendor’s expense and to WeWork’s
satisfaction. Vendor and Vendor Affiliates shall
observe the working rules of all WeWork premises
when on such premises. When materials or
equipment are furnished by others for Vendor’s use,
Vendor shall receive, unload, store, handle, and be
responsible therefore as though such materials or
equipment were being furnished by Vendor
hereunder. To the extent Vendor is performing
hereunder at WeWork’s premises, Vendor and its
subcontractors shall take all safety precautions
necessary for the prevention of accidents. WeWork
shall not be responsible nor be held liable for any
damage to person or property arising from the use,
misuse or failure of any rigging, blocking, scaffolding
or other equipment used by Vendor or any of its
subcontractors, notwithstanding WeWork’s
ownership, provision or loan of such equipment to
Vendor or to any of its subcontractors.

O Vendedor concorda que ele, seus funcionários e
seus subcontratados, estão executando Serviços como
contratados independentes e não como funcionários da
WeWork, independentemente de onde eles executem
Serviços, e não terão nenhuma autoridade expressa ou
implícita para vincular a WeWork por contrato ou de
outra forma. O Vendedor será totalmente responsável
pelos seus funcionários, agentes, diretores, contratados
e subcontratados, incluindo, mas não se limitando,
todas as remunerações e impostos e contribuições a eles
relacionados. O Vendedor executará os seus trabalhos
por sua própria conta e risco até que os mesmos sejam
totalmente concluídos e aceitos e, em caso de acidente,
destruição ou dano de quaisquer bens ou materiais
antes da sua conclusão e aceitação, reparará e
substituirá os bens ou materiais danificados e
destruídos, às expensas do Vendedor e à satisfação da
WeWork. O Vendedor e as Afiliadas do Vendedor devem
observar as regras de funcionamento de todas as
instalações da WeWork quando estiverem em tais
instalações. Quando materiais ou equipamentos forem
fornecidos por outros para uso do Vendedor, o Vendedor
deve receber, descarregar, armazenar, manusear e ser
responsável, portanto, como se tais materiais ou
equipamentos estivessem sendo fornecidos pelo
Vendedor aqui qualificado. Na medida em que o
Vendedor estiver cumprindo obrigações nas instalações
da WeWork, o Vendedor e seus subcontratados devem
tomar todas as medidas de segurança necessárias para
a prevenção de acidentes. A WeWork não será
responsável por nenhum dano causado a pessoas ou
bens decorrentes do uso, mau uso ou falha de qualquer
equipamento, bloqueio, andaimes ou outro equipamento
usado pelo Vendedor ou qualquer de seus
subcontratados, não obstante a propriedade,

fornecimento ou empréstimo da WeWork de tais
equipamentos ao Vendedor ou a qualquer de seus
subcontratados.
20. Force Majeure.

20. Força Maior.

Neither party will be liable for any failure to
perform, including failure to accept performance of
Services or take delivery of the Goods as provided, that
is caused by circumstances beyond its reasonable
control, without such party’s fault or negligence, and
which by its nature could not have been foreseen by
such party or, if it could have been foreseen, was
unavoidable, including, but not limited to, acts of God,
acts of war, government action or accident, provided
that (a) the party experiencing the force majeure event
promptly notifies the other party and uses reasonable
efforts to correct its failure to perform and (b) WeWork
shall be entitled to terminate this Agreement if Vendor
experiences a force majeure event lasting longer than
15 days.

Nenhuma das partes será responsável por
qualquer falha na execução, incluindo a falha em
aceitar a prestação de Serviços ou a entrega dos Bens
como previsto, que seja causada por circunstâncias
fora do seu controle razoável, sem falta ou negligência
da parte e que por sua natureza não poderia ter sido
prevista por tal parte ou, se pudesse ser prevista, era
inevitável, incluindo, mas não se limitando a, caso
fortuito, atos de guerra, ações governamentais ou
acidentes, desde que (a) a parte que enfrente o evento
de força maior notifique prontamente a outra parte e
faça esforços razoáveis para corrigir a sua falha e (b) a
WeWork terá o direito de rescindir este Contrato se o
Vendedor sofrer um evento de força maior com duração
superior a 15 (quinze) dias.

21. Conflicts.

21. Conflitos.

Vendor warrants and represents that it is not
owned, controlled or actively influenced by any
employee, officer, director, consultant or service
provider of WeWork or their immediate families.
Vendor does not employ any person who is an
employee, officer, director, consultant or service
provider of WeWork or a member of their immediate
families. Vendor will refrain from offering gifts,
entertainment, favors or services to employees of
WeWork.

O Vendedor garante e declara que não é detido,
controlado ou influenciado de forma ativa por qualquer
funcionário, diretor, conselheiro, consultor ou
prestador de serviços da WeWork ou suas famílias
imediatas. O Vendedor não emprega nenhuma pessoa
que seja um funcionário, um diretor, um conselheiro,
um consultor ou um fornecedor de serviço da WeWork
ou um sócio de suas famílias imediatas. O Vendedor se
absterá de oferecer presentes, entretenimento, favores
ou serviços aos funcionários da WeWork.

22. General Conditions.

22. Condições Gerais.

Vendor may not assign, delegate or subcontract
(including by change of control or operation of law) its
rights or obligations under this Agreement or any
Order without the express prior written consent of
WeWork, and any purported assignment or delegation
in violation of this provision shall be null and void. No
assignment or delegation shall relieve Vendor of any of
its obligations hereunder, and WeWork’s approval of
any delegatee or subcontractor shall not relieve Vendor
of its obligations under this Agreement, and Vendor
shall remain fully responsible for the performance of
each such delegatee and subcontractor and their
employees and for their compliance with all of the
terms and conditions of this Agreement as if they were
Vendor’s own employees. Nothing contained in this
Agreement shall create any contractual relationship
between WeWork and any Vendor delegatee,
subcontractor or supplier. WeWork may at any time
assign or transfer any or all of its rights or obligations
under this Agreement without Vendor’s prior written
consent to any affiliate or to any person acquiring all or
substantially all of WeWork’s assets. This Agreement
and any Order shall inure to the benefit of and be
binding upon the parties hereto and to their respective
successors and legal representatives. No provisions of
this Agreement or any Order may be waived by any
party except in writing. The parties hereto agree that
the waiver by any party of a breach of any provision of
this Agreement or any Order shall not operate or be
construed as a waiver of any subsequent breach of that
provision or of any other provision or condition of this
Agreement or any Order. If any provision or application
of this Agreement shall be held invalid or
unenforceable, the remaining provisions and
applications of this Agreement shall not be affected,

O Vendedor não poderá ceder, delegar ou
subcontratar (inclusive por alteração de controle
societário ou operação da lei) seus direitos ou
obrigações em conformidade com este Contrato ou
qualquer Ordem sem o prévio consentimento por
escrito da WeWork e qualquer suposta cessão ou
delegação em violação desta disposição deve ser nula e
sem efeito. Nenhuma cessão ou delegação dispensará o
Vendedor de quaisquer das suas obrigações nos termos
deste Contrato e a aprovação da WeWork de qualquer
representante ou subcontratado não liberará o
Vendedor de suas obrigações em conformidade com
este Contrato e o Vendedor permanecerá plenamente
responsável pelo desempenho de cada representante e
subcontratado e seus funcionários e pelo cumprimento
de todos os termos e condições deste Contrato como se
fossem funcionários próprios do Vendedor. Nada
contido neste Contrato deverá criar qualquer relação
contratual entre a WeWork e qualquer Vendedor
representante, subcontratado ou fornecedor. A WeWork
pode, a qualquer momento, ceder ou transferir todos
ou quaisquer direitos ou obrigações suas em
conformidade com este Contrato, sem o prévio
consentimento por escrito do Vendedor a qualquer
afiliado ou a qualquer pessoa que adquira todos ou
substancialmente todos os ativos da WeWork. O
presente Contrato e qualquer Ordem serão utilizados
em benefício e serão vinculantes para as partes e seus
respectivos sucessores e representantes legais.
Nenhuma disposição deste Contrato ou de qualquer
Ordem poderá ser renunciada por qualquer parte,
exceto por escrito. As partes concordam que a renúncia
por qualquer parte a uma violação de qualquer
disposição deste Contrato ou de qualquer Ordem não
funcionará ou será interpretada como uma renúncia de

but rather shall remain valid and enforceable. Those
obligations or responsibilities contained in this
Agreement that are continuing in nature shall survive
the expiration or termination of this Agreement. This
Agreement, together with any Order (and any
confidentiality agreement referenced in Section 13),
constitutes the complete, final, and exclusive statement
of the terms of the agreement between the parties
relating to the subject matter of this Agreement, any
confidentiality agreement referenced in Section 13, and
any Goods and/or Services described in the applicable
Order and supersedes any and all other prior and
contemporaneous negotiations and understandings
between them relating to the subject matter of this
Agreement, any confidentiality agreement referenced in
Section 13, and the Goods and/or Services described
in such Order, and shall not be modified or interpreted
by reference to any prior course of dealing, usage of
trade or course of performance. This Agreement,
including any Order and any confidentiality agreement
referenced in Section 13, shall prevail over any of
Vendor’s general terms and conditions of sale
(regardless of whether or when Vendor has submitted
its sales confirmation or such general terms and
conditions), expressly limits Seller's acceptance to the
terms of this Agreement, and may not be varied,
modified, altered, or amended except in writing signed
by the parties. The terms and conditions of this
Agreement shall prevail over any conflicting terms and
conditions of any acknowledgment or other document
submitted by Vendor, except that this Agreement will
not supersede any written agreement, including,
without limitation, any Order, that is signed by both
parties and covers the same subject matter as this
Agreement and its related Orders. Any additional or
different terms in Vendor’s documentation are hereby
deemed to be material alterations and notice of
objection to and rejection of such terms if hereby given.

qualquer violação subsequente dessa disposição ou de
qualquer outra disposição ou condição deste Contrato
ou qualquer Ordem. Se qualquer disposição ou
aplicação deste Contrato for considerada inválida ou
inexequível, as demais disposições e aplicações deste
Contrato não serão afetadas, e permanecerão válidas e
exequíveis. As obrigações ou responsabilidades
contidas neste Contrato que sejam continuadas por
sua natureza sobreviverão à expiração ou rescisão
deste Contrato. Este Contrato, juntamente com
qualquer Ordem (e qualquer acordo de
confidencialidade mencionado na Cláusula 13),
constitui a declaração completa, final e exclusiva dos
termos do contrato entre as partes relativos ao objeto
deste Contrato, qualquer acordo de confidencialidade
mencionado na Cláusula 13, e quaisquer Bens e/ou
Serviços descritos na Ordem aplicável e substituem
todas e quaisquer outras negociações e entendimentos
anteriores e atuais entre eles relacionados ao assunto
deste Contrato, qualquer acordo de confidencialidade
mencionado na Cláusula 13 e os Bens e/ou Serviços
descritos nessa Ordem, e não devem ser modificados
ou interpretados por referência a qualquer curso prévio
de negociação, uso de comércio ou curso de
desempenho. Este Contrato, incluindo qualquer Ordem
e qualquer acordo de confidencialidade mencionado na
Cláusula 13, prevalecerá sobre quaisquer das
condições gerais de venda do Vendedor
(independentemente de ou quando o Vendedor tiver
submetido sua confirmação de vendas ou tais termos e
condições gerais), expressamente limita a aceitação do
Vendedor aos termos deste Contrato, e não poderá ser
alterado, modificado, exceto por escrito e assinado
pelas partes. Os termos e condições deste Contrato
prevalecerão sobre quaisquer termos e condições
conflitantes de qualquer reconhecimento ou outro
documento enviado pelo Vendedor, exceto que este
Contrato não substituirá qualquer contrato escrito,
incluindo, mas não se limitando, qualquer Ordem
assinada por ambas as partes e abrange o mesmo
assunto deste Contrato e suas Ordens relacionadas.
Quaisquer termos adicionais ou diferentes na
documentação do Vendedor são aqui considerados
como alterações substanciais e, pelo presente, é dada
ciência de objeção e rejeição de tais termos.
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