
 
TERMOS E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DE BENS OU SERVIÇOS PARA A UBER            
BRASIL  
 
Estes Termos e Condições para Fornecimento de Bens ou Serviços para a Uber Brasil (os “Termos”)                
regulam a relação comercial e contratual entre Uber do Brasil Tecnologia Ltda., sociedade de              
responsabilidade limitada, estabelecida no Brasil, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek,            
nº 1909, Torre Sul, 15º andar, São Paulo/SP - CEP: 04543-907, inscrita no Cadastro Nacional de                
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n. 17.895.646/0001-87 (“Uber”) e            
qualquer fornecedor de bens ou serviços (um “Fornecedor”), salvo nos casos em que Uber e o                
Fornecedor tiverem celebrado um contrato cujo objeto seja o fornecimento do bem ou serviço              
descrito na respectiva Ordem de Compra (nesse último caso, estando o contrato devidamente             
assinado pelo representante legal da Uber, este prevalecerá sobre estes Termos).  
 
Ao fornecer um bem ou serviço à Uber sob uma Ordem de Compra, o Fornecedor concorda                
integralmente com os Termos. Nenhuma condição contratual estabelecida unilateralmente         
pelo Fornecedor, mesmo que tenha sido enviada à Uber ou conste como anexo de documento               
fiscal, vinculará a Uber.  
E CONDITIONS OF PURCHASE – UNITED STATES 
1. VALIDADE DA ORDEM DE COMPRA E DE OUTROS DOCUMENTOS DE NATUREZA            
CONTRATUAL  
 
Salvo nos casos em que o Fornecedor e a Uber (as “Partes”) tiverem celebrado contrato escrito com                 
o mesmo objeto de uma Ordem de Compra, a Ordem de Compra e estes Termos correspondem à                  
integralidade do acordo comercial e contratual entre elas. Os Termos vinculam o Fornecedor             
especificado na Ordem de Compra ou qualquer uma de suas afiliadas que venha a participar do                
fornecimento do bem ou serviço descrito na Ordem de Compra. Qualquer anexo, comunicação entre              
as partes, proposta comercial, termos e condições apartados ou contrato somente vinculará a Uber              
se assinado por um representante legal da Uber conforme seus atos constitutivos arquivados e              
disponíveis para consulta na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Estes documentos, contudo,              
vincularão o Fornecedor caso tenham sido por ele emitidos e caso prevejam condições mais              
favoráveis à Uber do que aquelas previstas nestes Termos e na Ordem de Compra.  

Se uma afiliada ou subsidiária da Uber for identificada em uma Ordem de Compra, então todas as                 
referências a “Uber” nestes Termos serão referência a essa afiliada ou subsidiária da Uber para os                
efeitos da respectiva Ordem de Compra.  

 
2. OBJETO  
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2.1. O Fornecedor fornecerá os bens (“Bens” ou “Produtos”) e/ou prestará os serviços ("Serviços")              
especificados na Ordem de Compra. Os Bens ou Serviços devem estar de acordo com eventual               
detalhamento de escopo que conste da Ordem de Compra. Caso o Fornecedor tenha, por outros               
meios que não a Ordem de Compra, feito promessas ou assumido compromissos que sejam mais               
favoráveis à Uber do que as condições previstas na Ordem de Compra e nestes Termos, estas                
promessas ou compromissos adicionais vincularão o Fornecedor. Todos os materiais relativos aos            
Bens ou aos Serviços (por exemplo: documentos, relatórios, programas de computador, bens físicos,             
etc) (os “Resultados”) pertencerão à Uber.  
 
2.2. Os Produtos ou Serviços deverão ser entregues na(s) data(s) especificada(s) na Ordem de              
Compra (“Data de Entrega”). O prazo de fornecimento consignado na Ordem de Compra é elemento               
material na relação contratual entre Uber e Fornecedor. Caso preveja atraso no cumprimento de              
qualquer obrigação sua sob esta Ordem de Compra, o Fornecedor deverá informar o fato à Uber                
assim que tiver conhecimento sobre o potencial atraso. A Uber terá a prerrogativa de aceitar ou não                 
os Bens ou Serviços caso estes sejam entregues em data posterior à Data de Entrega.  
 
2.3. Caso a Uber rejeite a entrega de Produtos por estarem em desconformidade com estes Termos                
ou com a Ordem de Compra, o Fornecedor arcará com todos os custos de armazenagem, frete de                 
devolução e eventuais seguros. Neste caso, o Fornecedor deverá providenciar a retirada dos             
Produtos no prazo consignado pela Uber, entendendo que a Uber não se responsabiliza pela              
integridade de tais Produtos. No caso de rejeição de Produtos por desconformidade, os valores              
eventualmente pagos pela Uber sob a respectiva Ordem de Compra deverão ser integralmente             
ressarcidos à Uber no prazo de 10 (dez) dias após a devolução dos Produtos ao Fornecedor (ou,                 
caso o Fornecedor não retire os Produtos rejeitados conforme instruções transmitidas pela Uber, o              
prazo para ressarcimento de valores pagos contará da data da notificação da Uber ao Fornecedor,               
informando da rejeição).  
 
3. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 O valor total máximo a ser pago pela Uber pelos Produtos e Serviços é aquele que consta da                   
Ordem de Compra (o “Preço”). Este valor inclui todos os impostos e encargos aplicáveis, bem como                
custos de transporte, seguro e outras despesas do Fornecedor com o fornecimento do respectivo              
Produto ou Serviço. A Uber somente estará obrigada a pagar qualquer valor adicional à              
Fornecedora, incluindo reembolso de despesas, caso a Ordem de Compra seja aditada para prever              
o acréscimo aplicável.  
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3.2. O pagamento do Preço pela Uber ocorrerá no prazo de 30 dias após o recebimento, pela Uber,                  
dos documentos fiscais aplicáveis, em conformidade com a legislação brasileira (federal, estadual e             
municipal), e desde que os Bens, Produtos ou Serviços tenham sido disponibilizados em             
conformidade com a Ordem de Compra e com estes Termos. Os documentos fiscais, para serem               
aceitos pela Uber e darem início à contagem de prazo de pagamento, deverão, ainda, observar as                
regras estabelecidas em https://www.uber.com/br/pt-br/suppliers/invoice-requirements/.   
 
3.3. Caso o Preço previsto nesta Ordem de Compra não esteja expresso em Reais, a taxa de câmbio                  
a ser aplicada será aquela acordada na própria Ordem de Compra ou, caso dela nada conste, será                 
aplicada a taxa de câmbio da data de emissão da ordem de compra.  
 
3.4. A Uber não estará obrigada a pagar qualquer fatura ou nota fiscal recebida 150 dias após a                  
aceitação dos Produtos ou Serviços descritos na Ordem de Compra.  
 
4. ENTREGA DOS PRODUTOS 
 
4.1. Nos casos em que a Ordem de Compra envolver a entrega de Produtos, o Fornecedor se obriga                  
a:  
 

a) produzir, preservar, embalar e manejar os Produtos de acordo com as melhores práticas de              
mercado e com a legislação aplicável (inclusive no que diz respeito à legislação e              
regulamentação sobre materiais perigosos, embalagens, rotulagens, relatórios, carregamento        
e descarga).  

b) incluir, em cada lote de entrega, um documento que faça referência ao número da Ordem de                
Compra, descreva os Produtos que estão sendo entregues e a data de embarque;  

c) entregar os Produtos no endereço especificado na Ordem de Compra ou em outro local que               
venha a ser previamente informado pela Uber, sendo que o Fornecedor responsabiliza-se            
pelos Produtos até o momento do efetivo recebimento destes pela Uber;  

d) atender eventuais solicitações da Uber no que diz respeito à modificação de escopo da              
Ordem de Compra (incluindo, mas sem se limitar, à qualidade e quantidade dos Produtos,              
local e data de entrega e meio de transporte). Nos casos em que a modificação impactar o                 
Preço, o Fornecedor deverá informar à Uber sobre a necessidade de ajuste em até 5 (cinco)                
dias. Eventual ajuste somente vinculará a Uber se feito por meio de um aditivo à Ordem de                 
Compra.  

 
4.2. A Uber poderá recusar qualquer Produto que não tenha esteja em conformidade com a Ordem                
de Compra, com estes Termos ou com outros documentos que o Fornecedor tenha disponibilizado              
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para a Uber no curso da negociação que antecede a emissão desta Ordem de Compra ou                
posteriormente (e que, se emitidos unilateralmente pelo Fornecedor, vinculam apenas o próprio            
Fornecedor, não a Uber). A Uber terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para verificar a conformidade                  
dos Produtos e informar sobre eventual rejeição. A simples assinatura de um funcionário da Uber em                
documento fiscal ou de entrega, ou o pagamento do Preço, não implicam aceitação dos Produtos e                
não afastam o direito da Uber de rejeitar e devolver os Produtos não conformes, no prazo previsto                 
nesta cláusula.  
 
4.3. Em caso de entrega, pelo Fornecedor, de Produtos não conformes, a Uber terá a opção de (i)                  
devolver ao Fornecedor os Produtos não conformes, mediante redução proporcional do Preço            
(sendo que caso todos os Produtos encontrem-se não conformes, nenhuma parcela do Preço será              
paga); (ii) exigir que o Fornecedor substitua ou repare os Produtos não conformes; (iii) aceitar os                
Produtos não conformes, reduzindo-se o Preço de modo proporcional. Nos casos em que a Uber já                
houver realizado o pagamento total ou parcial de Produtos posteriormente rejeitados, o Fornecedor             
deverá reembolsar a Uber pelos valores pagos no prazo de 10 (dez) dias a contar da devolução. A                  
Uber está, ainda, autorizada a reter o pagamento de qualquer valor devido ao Fornecedor, para fins                
de compensação, ainda que tais valores a pagar se refiram a um fornecimento de Produtos ou                
prestação de Serviços regulada por outra Ordem de Compra.  
 
4.4. Nos casos em que os Produtos apresentarem vícios ocultos (ou seja, vícios que não podiam ser                 
percebidos no momento da entrega do Produto), a Uber poderá devolver os Produtos, obrigando-se              
o Fornecedor a restituir o preço pago, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da constatação do vício.  
 
4.5. Nos casos em que a legislação aplicável previr proteção ao adquirente de produtos maior do que                 
aquela estabelecida neste Contrato (por exemplo, relações regidas pelo Código de Defesa do             
Consumidor), os prazos e a proteção conferida à Uber pela referida legislação se aplicarão. 
 
5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PESSOAL DO FORNECEDOR 
 
5.1. Nos casos em que a Ordem de Compra envolver a prestação de Serviços, o Fornecedor se                 
obriga a:  
 

a) empregar pessoal qualificado e treinado na prestação dos Serviços, dando conhecimento a            
estes empregados das condições previstas na Ordem de Compra e nestes Termos, inclusive             
no que diz respeito às obrigações de confidencialidade;  

b) cumprir, nos casos em que os Serviços sejam totalmente ou parcialmente prestados em um              
estabelecimento da Uber, as regras de segurança interna da Uber;  
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c) substituir, imediatamente e independentemente de razão, qualquer empregado do Fornecedor          

alocado nas instalações da Uber para prestação dos Serviços mediante solicitação da Uber;  
d) atender eventuais solicitações da Uber no que diz respeito à modificação de escopo da              

Ordem de Compra (incluindo, mas sem se limitar, à qualidade e quantidade dos Serviços,              
local e período da prestação dos Serviços). Nos casos em que a modificação impactar o               
Preço, o Fornecedor deverá informar à Uber sobre a necessidade de ajuste em até 5 (cinco)                
dias. Eventual ajuste somente vinculará a Uber se feito por meio de um aditivo à Ordem de                 
Compra; 

e) caso os Serviços sejam prestados de maneira incorreta ou defeituosa, parcial ou            
integralmente, o Fornecedor obriga-se a reexecutar os Serviços em tempo hábil, sem            
qualquer ônus para a Uber. A Uber poderá, ainda, optar por contratar terceiro para corrigir os                
Serviços, devendo o Fornecedor arcar com os valores despendidos pela Uber para este fim.              
Esta garantia permanecerá válida pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da execução do               
respectivo Serviço ou entrega do Resultado, independentemente de a Uber ter ou não             
aceitado o Serviço ou Resultado.  

 
5.2. O Fornecedor e a Uber são partes autônomas. O Fornecedor tem controle exclusivo sobre seus                
Funcionários e suas relações de trabalho e emprego, e também sobre suas políticas em matéria de                
salários, horas, condições de trabalho e demais condições de emprego.  
 
5.3. Caso a Uber seja acionada judicial ou administrativamente por conta de uma reclamação              
apresentada por um empregado do Fornecedor, ou por alguma ação ou omissão de um empregado               
do Fornecedor, o Fornecedor obriga-se a reembolsar a Uber, no prazo de 48 horas a contar da                 
notificação da Uber, por todos os valores despendidos pela Uber em relação ao fato (inclusive               
honorários advocatícios). O Fornecedor obriga-se, ainda, a comparecer em juízo ou na esfera             
administrativa, confirmando a sua condição de real empregador e adotando todas as medidas para              
isentar a Uber de qualquer responsabilidade por atos praticados pelos empregados do Fornecedor             
e/ou por reclamações trabalhistas por eles formuladas.  
 
5.4. O Fornecedor concorda em permitir que a Uber audite, a seu exclusivo critério da própria Uber e                  
sem que isso gere qualquer tipo de responsabilidade para a Uber, os processos do Fornecedor em                
relação ao cumprimento de obrigações trabalhistas, fiscais e de seguridade social. Para tanto, a              
Uber poderá solicitar e o Fornecedor se obriga a disponibilizar comprovantes de recolhimentos de              
impostos e taxas e de pagamento de verbas de natureza trabalhista.  
 
6. PROPRIEDADE E LICENÇA 
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6.1. Cada uma das Partes detém a propriedade intelectual/industrial sobre materiais criados antes             
da emissão da Ordem de Compra ou fora do seu âmbito (“Materiais Preexistentes”). Na medida em                
que estes Materiais Preexistentes estiverem incorporados ou forem necessários para que a Uber se              
beneficie de forma plena dos Resultados, Produtos ou Serviços prestados sob uma Ordem de              
Compra, considerar-se-á que o Fornecedor concedeu à Uber uma licença perpétua, irrevogável, em             
nível mundial, transferível, gratuita e não exclusiva, com o direito de sublicenciar e autorizar a               
outorga de sublicenças, para uso e reprodução destes Materiais Preexistentes. 
 
6.2. O Fornecedor declara que detém os direitos de propriedade intelectual sobre os Produtos,              
Serviços ou Resultados, ou sobre qualquer material usado ou incorporado nos Produtos, Serviços ou              
Resultados. Caso materiais pertencentes a terceiros componham os Produtos, Serviços ou           
Resultados, o Fornecedor declara e garante que obteve licença de tais terceiros para utilização dos               
materiais, e que esta licença permite que o Fornecedor conceda à Uber uma sublicença sobre todos                
esses materiais. O Fornecedor neste ato concede à Uber uma licença não exclusiva, gratuita, em               
nível mundial, perpétua, irrevogável, transferível e sublicenciável sobre todos os materiais, seus ou             
de terceiros, que componham os Produtos, Serviços e Resultados, ou que sejam necessários para              
que a Uber possa se beneficiar e explorar estes Produtos, Serviços ou Materiais de forma plena.                
Caso solicitado pela Uber, o Fornecedor deverá apresentar os documentos que comprovam a sua              
relação com terceiros detentores de materiais empregados ou incorporados nos Produtos, Serviços e             
Resultados.  
 
7. GARANTIAS 
 
7.1. O Fornecedor declara e garante que os Produtos, Serviços e Resultados estão de acordo com a                 
legislação e regulação brasileiras e do estado ou município em que serão prestados ou entregues.               
Caso os Serviços sejam prestados de maneira incorreta ou defeituosa, parcial ou integralmente, ou              
caso os Produtos sejam integral ou parcialmente defeituosos (seja o vício ou defeito aparente ou               
oculto), o Fornecedor obriga-se a reexecutar os Serviços ou substituir os Produtos em tempo hábil,               
sem qualquer ônus para a Uber. A Uber poderá, ainda, optar por contratar terceiro para corrigir os                 
Serviços ou substituir os Produtos defeituosos, devendo o Fornecedor arcar com os valores             
despendidos pela Uber para este fim. Esta garantia permanecerá válida pelo prazo de 5 (cinco) anos                
a contar da execução do respectivo Serviço ou entrega do Produto ou Resultado,             
independentemente de a Uber ter ou não aceito o Serviço, Produto ou Resultado.  
 
8. RESPONSABILIDADE CIVIL 
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8.1. O Fornecedor indenizará a Uber por quaisquer danos que venham a ser causados pelo               
Fornecedor, seus empregados e/ou subcontratados no âmbito da relação contratual regulada por            
estes Termos, bem como por prejuízos decorrentes de eventuais ações movidas por terceiro em              
conexão com os Serviços, Produtos ou Resultados (por exemplo, por violação de propriedade             
intelectual de terceiros). 
 
8.2. A responsabilidade da Uber está limitada a eventuais danos materiais, diretos e emergentes              
sofridos pelo Fornecedor em decorrência deste contrato e que tenham sido comprovadamente            
causados pela Uber, excluídos lucros cessantes e quaisquer outros danos imateriais ou intangíveis             
(como, por exemplo, danos morais ou danos à imagem). A responsabilidade global da Uber está               
limitada ao valor total da Ordem de Compra ou ao valor efetivamente pago pela Uber ao Fornecedor                 
sob aquela Ordem de Compra, o que for menor.  
 
9. CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO 
 
9.1. A Fornecedora não poderá ceder obrigações ou créditos relativos a uma Ordem de Compra, ou                
a sua posição contratual na relação regida por estes Termos, sem a prévia anuência da Uber. 
 
9.2. A subcontratação, pelo Fornecedor, de terceiro para execução dos Serviços ou Produtos que              
são objeto de uma Ordem de Compra depende de prévia anuência da Uber. Nos casos em que a                  
Uber autorizar a subcontratação, o Fornecedor deve garantir o cumrpimento destes Termos e das              
condições previstas na Ordem de Compra pelo subcontratado, e o Fornecedor permanece como             
integralmente responsável perante a Uber pelos Serviços, Produtos e Resultados objeto da Ordem             
de Compra.  
 
9.3. A Uber poderá ceder a sua posição contratual na relação regulada por uma Ordem de Compra                 
para empresas do mesmo grupo econômico, independentemente de anuência do Fornecedor.  
  
10. PRAZO E RESCISÃO 
 
10.1. A relação contratual regida por estes Termos permanecerá em vigor até que tenham expirado               
todas as obrigações do Fornecedor no que diz respeito aos Produtos ou Serviços que são objeto de                 
uma Ordem de Compra.  
 
10.2. A Uber poderá encerrar a relação contratual regida por estes Termos, independentemente de              
motivo, mediante aviso prévio de 15 dias ao Fornecedor. Quando do recebimento de notificação da               
rescisão, o Fornecedor informará à Uber sobre a extensão do que foi executado até a data da                 
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notificação, e o Fornecedor entregará à Uber, neste momento, quaisquer Produtos ou Resultados             
relativos à parcela do escopo já executada. A Uber pagará ao Fornecedor, no prazo de pagamento                
previsto na cláusula 3.2 acima, pelo trabalho realizado até a data efetiva de rescisão (desde que a                 
parcela já executada seja consistente com eventual cronograma de execução acordado entre as             
Partes), sendo certo que a Uber não estará obrigada a pagar mais do que pagaria se o Fornecedor                  
tivesse concluído e a Uber tivesse aceitado todos os Produtos e/ou Serviços. A rescisão imotivada               
não implica qualquer ônus ou multa para a Uber.  
 
10.3. Quaisquer obrigações ou deveres que, por sua natureza, devam aplicar-se para além da              
expiração ou rescisão da relação contratual regulada por estes termos (como, por exemplo,             
obrigações de garantia, confidencialidade, responsabilidade civil e resolução de disputas)          
sobreviverão ao término da referida relação contratual. 
 
11. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E PUBLICIDADE 
 
11.1. “Informações Confidenciais” significa quaisquer informações confidenciais ou que sejam objeto           
de propriedade intelectual da ou relativas à Uber ou suas afiliadas e/ou seus respectivos negócios,               
aos Produtos, Serviços e Resultados, informações promocionais, técnicas e de marketing e            
informações constantes de uma Ordem de Compra. Informações Confidenciais não incluem           
informações: (a) previamente conhecidas pelo Fornecedor e que não estejam sujeitas a obrigações             
de confidencialidade perante a Uber ou quaisquer terceiros; (b) que tenham sido adquiridas pelo              
Fornecedor de terceiros que não se encontravam sujeitos à obrigação de manter a obrigação sob               
sigilo; ou (c) que seja ou venha a se tornar pública sem envolvimento do Fornecedor. 
 
11.2. Exceto se de outro modo exigido pela legislação aplicável, o Fornecedor concorda em (a) usar                
as Informações Confidenciais exclusivamente para dar cumprimento a suas obrigações de acordo            
com o disposto nestes Termos e numa Ordem de Compra e (b) não divulgar as Informações                
Confidenciais a terceiros. o Fornecedor protegerá as Informações Confidenciais da mesma maneira            
que protege a confidencialidade de suas próprias informações confidenciais e, no mínimo, com grau              
razoável de cuidado. O Fornecedor poderá ser responsabilizado pelo descumprimento de qualquer            
destas disposições de confidencialidade por parte de seus empregados ou representantes. Caso o             
Fornecedor seja citado, intimado ou receba comunicação judicial ou administrativa que exija            
apresentação de Informações Confidenciais, o Fornecedor informará pronta e previamente a Uber            
por escrito de qualquer divulgação de Informações Confidenciais que, na opinião de seus             
advogados, pareça ser exigida por lei, de forma que a Uber possa exercer os direitos disponíveis de                 
defender-se contra a divulgação.  
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11.3. Mediante solicitação da Uber, o Fornecedor devolverá (ou, a critério da Uber, destruirá) todas               
as cópias e materiais de que constem Informações Confidenciais. As Informações Confidenciais            
permanecerão sempre de propriedade da Uber. Nenhuma licença de segredo comercial, direito            
autoral ou qualquer outro direito é concedida mediante a divulgação, pela Uber ao Fornecedor, de               
Informações Confidenciais. As obrigações de confidencialidade expirarão 5 (cinco) anos após a            
expiração ou rescisão da relação contratual regulada por estes Termos, salvo nos casos em que a                
legislação aplicável previr uma obrigação de manter sigilo por período mais longo (por exemplo, nos               
casos em que a Informação Confidencial contiver ou constituir segredo comercial). . 
 
11.4. O Fornecedor não usará e nem fará referência a Uber ou a suas afiliadas, nem a quaisquer                  
logotipos, marcas comerciais ou marcas de serviço em qualquer publicação, apresentação, anúncio            
público, comunicado à imprensa ou para outra finalidade sem o prévio consentimento escrito da Uber               
em cada uma das utilizações. 
 
 
12. SEGURO 
 
O Fornecedor segurará e manterá cobertura de seguro por responsabilidade por danos pessoais e              
danos materiais a terceiros, em valores consistentes com coberturas de seguros contratadas por             
outros fornecedores da mesma indústria, nunca inferiores ao que for necessário para proteger a              
Uber em caso de sinistro envolvendo danos pessoais ou materiais, e atenderá todas as leis e                
regulamentos ou ordens cobrindo obrigações de empregador para com seus empregados por            
acidentes e doenças ocupacionais. O Fornecedor manterá ainda os demais tipos e limites de              
seguros que sejam costumeiros para o tipo e tamanho de empresa do Fornecedor em seu local de                 
operação. 
 
13. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES E CONFORMIDADE COM AS LEIS  
 
13.1. Anti-corrupção pública e privada. O Fornecedor cumprirá todas as leis e regulamentos locais e               
nacionais relativas ao objeto da Ordem de Compra. Em particular e sem limitação, o Fornecedor não                
fará nada que possa tornar a Uber responsável por violação de qualquer lei anticorrupção aplicável,               
seja com relação a pessoas relacionadas a governos, seja entre particulares (inclusive, mas não              
apenas, a Lei n. 12.846/2013, o U.S. Foreign Corrupt Practices Act e a UK Bribery Act 2010), que                  
proíbe a oferta, entrega ou promessa de oferta ou entrega, direta ou indiretamente, de dinheiro ou                
qualquer coisa de valor a qualquer terceiro para auxiliar o Fornecedor ou a Uber a conseguir ou obter                  
negócios, prestar Serviços ou fornecer os Produtos. A Uber atua e tem controles para que seus livros                 
e registros contábeis sejam reflexo fidedigno dos resultados financeiros, inclusive para fazer os seus              

 
Termos da Ordem de Compra (BR) - revisado 10.07.2020 
Page 9 of 13 



 
relatos junto aos diversos órgãos de controle, e também para tomar suas próprias decisões. Como               
nosso fornecedor, a sua empresa precisa manter livros e registros contábeis corretos em todos os               
seus relacionamentos comerciais com a Uber. Tais livros e registros precisam ser mantidos de              
acordo com as leis locais e princípios geralmente aceitáveis de contabilidade. Se a sua empresa               
tomar conhecimento de qualquer descumprimento relacionado a tais leis e princípios, e também às              
leis e regras anti-corrupção como um todo, a sua empresa deverá imediatamente relatar tais              
preocupações à Uber.  
 
13.2. Conflito de Interesses. O Fornecedor reconhece que presentes de qualquer valor para os              
funcionários da Uber poderiam criar um conflito de interesses e, como resultado, a Uber não permite                
que empregados e/ou subcontratados do Fornecedor deem presentes aos funcionários da Uber,            
exceto conforme expressamente citado nas suas políticas internas. A entrega ou o recebimento de              
presentes ou entretenimento (inclusive convites a eventos próprios ou de terceiros) por empregados             
ou representantes da Uber só é permitida se envolver valores modestos, que sejam oferecidos de               
maneira não recorrente, precisam estar de acordo com as leis locais e as regras internas da Uber e                  
também do Fornecedor, além de não poderem ser dados ou recebidos com a finalidade de receber                
tratamento preferencial ou especial pela Uber. Em determinadas situações, é provável que as             
políticas internas da Uber exijam a aprovação prévia da área de Compliance para o recebimento ou                
a entrega de presentes. É responsabilidade do Fornecedor questionar o funcionário da Uber sobre              
tais políticas antes de qualquer entrega ou recebimento e, eventualmente, responder a            
questionamentos com relação a tais situações. Além disso, o Fornecedor declara que nenhum de              
seus funcionários ou representantes têm qualquer vínculo com funcionários ou representantes da            
Uber que possam influenciar as decisões com relação ao objeto do fornecimento sob esta Ordem de                
Compra. Caso haja qualquer conflito de interesses, ainda que potencial, é obrigação do Fornecedor              
fazer esta declaração e obter as autorizações por escrito, para seus arquivos. As violações, pelo               
Fornecedor, das regras internas da Uber e/ou das leis locais podem causar o término imediato do                
relacionamento com a Uber, sem qualquer direito a indenização.  
 
13.3. Auditoria. Não obstante qualquer disposição em contrário nestes Termos, a Uber poderá (i)              
executar, ou designar alguém para executar, auditorias sem notificação prévia e a qualquer momento              
durante a vigência da relação contratual regulada por estes Termos para verificar se o Fornecedor               
está em conformidade com estes Termos e com outras exigências que a Uber imponha aos seus                
fornecedores; e (ii) rescindir ou suspender imediatamente a execução do contrato regido por estes              
Termos, caso qualquer das disposições destes Termos seja descumprida, sem qualquer direito a             
indenização. 
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13.4. Representação em nome da Uber. Nenhum Fornecedor está autorizado a atuar em nome da               
Uber, seja perante funcionários ou representantes de governos ou perante partes privadas, exceto             
quando expressamente autorizado por meio dos representantes legais autorizados a assinar pela            
Uber.  
 
13.5. Novas Políticas da Uber com relação aos Fornecedores. Caso a Uber crie ou implemente               
novas políticas internas com relação aos seus Fornecedores, com a sua publicação no site de               
relacionamento com fornecedores, tais regras passarão imediatamente a serem consideradas          
obrigações contratuais dos Fornecedores com relação à Uber, como se ora estivessem transcritas. É              
obrigação do Fornecedor manter-se atualizado por meio da consulta periódica a tal site. 
 
14. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO 
 
A relação contratual regida por estes Termos e a Ordem de Compra estão sujeitos à lei brasileira.                 
Eventual litígio relativo a estes Termos ou a Ordem de Compra deverá ser submetido ao foro central                 
da comarca de São Paulo. 

15. DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
 
15.1. A Uber valoriza e incentiva a diversidade e a inclusão em seus colaboradores, clientes,               
usuários e fornecedores. A Uber valoriza as contribuições únicas de indivíduos com diferentes             
origens e experiências, e acredita que a diversidade contribui para o sucesso do seu negócio. 
 
15.2. A Uber tem o compromisso de oferecer oportunidades iguais de trabalho por intermédio do               
recrutamento, contratação, treinamento, promoção e retenção de pessoas de diversas origens. A            
Uber repudia veementemente qualquer discriminação ilegal, incluindo as com base em identidade de             
gênero, raça, cor, religião, orientação afetivo-sexual, nacionalidade, idade, condição médica,          
deficiência, ou qualquer outra característica protegida por lei. 
 
15.3. Neste sentido, a Uber levará em conta a diversidade e as práticas de inclusão de potenciais                 
fornecedores ao adquirir produtos ou serviços. Caso a Uber venha a tomar conhecimento de práticas               
discriminatórias por parte de um fornecedor, provedor de serviços ou qualquer parceiro atual, a Uber               
reserva-se o direito de, a seu critério e após análise razoável, encerrar o relacionamento com o                
Fornecedor. 
 
 
16.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
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16.1. Qualquer comunicação contratual entre as Partes deverá ser direcionada ao endereço            
constante da Ordem de Compra. Comunicações dirigidas à Uber deverão, obrigatoriamente e como             
condição para sua validade, ser enviadas também para o endereço de e-mail            
notificacoescontratuais-br@uber.com .  
  
16.2. Se qualquer tribunal competente determinar que qualquer disposição deste Contrato é ilegal,             
inválida ou inexequível, a legalidade, validade e exequibilidade das demais disposições destes            
Termos e da Ordem de Compra não serão afetadas nem prejudicadas e todas as demais condições                
constantes destes Termos e da Ordem de Compra permanecerão em pleno vigor e efeito. 
 
16.3. Caso qualquer das partes opte por não insistir no estrito cumprimento de qualquer condição               
constante destes Termos e da Ordem de Compra, essa opção não será interpretada como renúncia               
à possibilidade de exigir o cumprimento futuro ou de responsabilizar a Parte pelo descumprimento.  
 
16.4. Ao prestar serviços ou fornecer mercadorias para a Uber sob uma Ordem de Compra e sob                 
estes Termos, o Fornecedor renuncia à possibilidade de levar títulos emitidos em relação a uma tal                
Ordem de Compra (notas fiscais, duplicatas, etc) a protesto. O Fornecedor indenizará a Uber por               
toda e qualquer despesa que esta venha a incorrer em caso de protesto de títulos relativos a uma                  
Ordem de Compra.  
 
16.5. As partes constituem contratantes independentes e nada numa Ordem de Compra ou nestes              
Termos cria uma relação empregador-empregado, parceria, joint venture ou outra relação entre as             
partes. Nenhuma das partes têm autoridade para assumir ou criar obrigações de qualquer natureza              
em nome da outra. 
 
16.6. O Fornecedor autoriza a Uber a realizar auditorias periódicas em seus documentos, arquivos,              
processos e instalações sempre que houver necessidade de verificar o cumprimento, pelo            
Fornecedor, da Ordem de Compra e destes Termos, inclusive, mas sem se limitar, no que diz                
respeito a regras de confidencialidade e tratamento de dados. Qualquer auditoria pela Uber deverá              
ser informada previamente ao Fornecedor e realizada em horário comercial.  
 
16.7. Nenhuma transferência de Dados Pessoais. As Partes concordam que a transferência de             
dados pessoais não é necessária para a execução dos serviços contemplados por estes Termos e a                
Ordem de Compra. Caso as Partes tomem conhecimento de que dados pessoais estejam sendo              
transferidos, essas cessarão tais transferências de dados pessoais e destruirão todo e qualquer             
material, documento ou outra mídia (mantida eletronicamente ou de outra forma) contendo dados             
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pessoais, juntamente com todas as cópias, em qualquer forma. Caso a transferência de dados              
pessoais se torne necessária para o desempenho dos serviços contemplados por estes Termos e a               
Ordem de Compra, as Partes concordam em firmar um contrato separado de tratamento de dados               
antes de transferir tais dados pessoais. 
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