TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS
De acordo com esta Ordem de Compra ("PO"), a pessoa jurídica Mondelēz International ou sua
afiliada ou filial especificada nesta PO ("MDLZ”) concorda em comprar as mercadorias e/ou
serviços listados nesta PO. Você pode aceitar essa PO ao informar à MDLZ ou ao começar a
atuar de acordo com ela, o que quer que você faça primeiro, sendo considerado que você a
aceitou se a MDLZ não receber uma recusa no prazo de 7 dias após a emissão da PO. Se
solicitado pela MDLZ, você reconhecerá o recebimento e a capacidade de atuar de acordo com
esta PO dentro do prazo solicitado pela MDLZ (mas não mais de 7 dias após o recebimento de
tal solicitação). A MDLZ rejeita quaisquer alterações ou termos que você propuser a esta PO
(inclusive em seus formulários, faturas ou outros).
1. Preços e Pagamento. Você venderá para a MDLZ pelo preço indicado nesta PO. Se
nenhum preço for indicado, o preço será o menor entre: (a) o último preço cobrado ou orçado à
MDLZ por você, ou (b) o menor preço permitido pela lei aplicável. O preço inclui todos os
custos, a menos que a MDLZ concorde, com antecedência e por escrito, em reembolsá-lo,
caso em que você os listará na fatura sem remarcação após qualquer desconto ou abatimento
e fornecerá cópias dos recibos originais. Você não faturará a MDLZ pelas mercadorias até que
você as tenha entregado nem pelos serviços até que você os tenha realizado, a menos que a
MDLZ concorde de outra forma por escrito. A MDLZ não tem obrigação de pagar faturas
recebidas por mercadorias ou serviços mais de 6 meses após a entrega ou realização destes, a
menos que exigido pela lei aplicável. O prazo para pagamento começará assim que a MDLZ
receber mercadorias e serviços aceitáveis ou uma fatura correta, o que ocorrer depois (a
menos que a lei aplicável exija que o prazo comece na data da fatura). Ao aceitar esta PO,
você concorda que a MDLZ pagará você dentro do ciclo do período de pagamento da MDLZ,
que segue o prazo especificado nesta PO (se não houver, 60 dias na União Europeia e 120
dias no resto do mundo), a menos que a MDLZ aplique condições de pagamento mais curtas
devido a regras obrigatórias nos termos da lei aplicável. Sua fatura deve mostrar o número da
PO. Se legalmente permitido, a MDLZ pode reter valores contestados nos termos desta PO até
que a controvérsia seja resolvida, e a MDLZ pode compensar quaisquer valores que você ou
suas afiliadas devam à MDLZ ou a qualquer uma das afiliadas dela (mas a MDLZ não tem
nenhuma responsabilidade conjunta e solidária com as afiliadas dela). Sujeito à lei aplicável,
você usará o sistema eletrônico que a MDLZ especificar (o que pode exigir que você se registre
junto a terceiros à sua custa, sempre que permitido por lei) para receber pedidos, emitir faturas
e receber pagamentos.
2. Obrigações e Garantias. Você garantirá que todas as mercadorias (incluindo suas
embalagens) e serviços: (a) cumpram as especificações da MDLZ (ou suas especificações que
tenhamos aprovado) e estejam em conformidade com todas as amostras aprovadas; (b)
estejam livres de defeitos, rotuladas corretamente, fabricadas com novos materiais e com boa
qualidade e acabamento; (c) sejam adequados para o uso pretendido em ou com produtos
alimentícios e não contenham, até onde você saiba, qualquer produto químico que a MDLZ
deva relatar às autoridades governamentais locais ou que de outra forma seja legalmente
restrito; (d) não infrinjam, nem que o uso deles pela MDLZ infrinja, os direitos de propriedade
intelectual de qualquer pessoa ou quaisquer outros direitos; (e) não transmitam sabor, odor,
textura ou cor não pretendido(a) a qualquer produto da MDLZ; e (f) sejam realizados
diligentemente e de maneira profissional e zelosa. Você assinará garantias de alimentos puros,
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conforme a MDLZ solicitar razoavelmente, se exigido pela lei aplicável. Você garantirá que
você e as mercadorias e serviços cumpram: (i) todas as leis, regulamentações e padrões
industriais aplicáveis dos países em que as mercadorias sejam entregues ou os serviços sejam
realizados e/ou sejam utilizados (desde que a MDLZ o tenha informado de tais países), (ii) o
Código de Conduta da MDLZ e (iii) Manuais de Expectativas de Qualidade de
Fornecedores/Co-Fabricantes aplicáveis da MDLZ (incluindo requisitos específicos de
ingredientes), Manual Padrão de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), e
outras diretrizes comunicadas a você que a MDLZ exige amplamente que seus fornecedores
cumpram ((ii) e (iii) estão disponíveis no “Portal do Fornecedor” da MDLZ na Internet em
https://www.mondelezinternational.com/procurement). Você reconhece que recebeu os
manuais, que fazem parte desta PO e estão sujeitos a alterações. Você deve informar
imediatamente à MDLZ se tiver conhecimento de algum possível problema de qualidade,
segurança ou rotulagem com as mercadorias e serviços ou alguma possível violação de suas
obrigações nesta PO. Você cede à MDLZ quaisquer garantias relacionadas às mercadorias e
serviços ou, se não puder cedê-las, você concorda em fazer reivindicações nos termos delas
em nome da MDLZ, a pedido desta. Você garantirá que seus funcionários, agentes e
subcontratados cumpram esta PO e, além disso, quando estiver nas instalações da MDLZ, os
requisitos de qualidade, segurança e proteção de tal local. Você fornecerá, dentro de 14 dias,
todas as informações sobre as mercadorias, serviços ou especificações que a MDLZ (ou a
contratada desta) solicitar, incluindo o preenchimento e a devolução de quaisquer formulários,
tais como a Solicitação de Reconhecimento de Especificação.
3. Materiais. A menos que a MDLZ forneça a você materiais relacionados a esta PO, você
obterá todos os materiais necessários, eles permanecerão sua propriedade e a MDLZ não se
responsabilizará por eles. A MDLZ pode instruí-lo a comprar materiais de determinados
fornecedores e você o fará, a menos que isso faça com que você viole seus contratos
existentes. Você só usará tais materiais para atuar de acordo com esta PO e repassará à
MDLZ quaisquer descontos ou outras economias que você receber como resultado. Se a MDLZ
lhe fornecer materiais relacionados a esta PO, eles permanecerão propriedade da MDLZ, você
os manterá em boas condições, você garantirá que eles permaneçam livres de quaisquer ônus
ou direitos reais de garantia, você os utilizará apenas no âmbito desta PO e você os devolverá
à MDLZ ou de outra forma os descartará conforme as instruções da MDLZ. O uso de materiais
que a MDLZ fornecer ou solicitar que você compre não o isenta de nenhuma obrigação prevista
nesta PO.
4. Rejeição. A MDLZ pode inspecionar as mercadorias e serviços dentro de um prazo razoável
após a entrega e notificá-lo sobre qualquer não conformidade que exista e você não
reivindicará a prescrição das garantias da MDLZ em caso de atraso na inspeção e notificação.
A MDLZ pode, a seu exclusivo critério (de acordo com a lei aplicável), rejeitar e devolver a
você, à sua custa, todas ou parte das mercadorias ou serviços entregues além da quantidade
encomendada e/ou que não estejam em conformidade com a PO ou suas obrigações. Em tal
caso, você, a critério da MDLZ, adotará um ou mais dos seguintes procedimentos: (a) entregar
mercadorias ou serviços substitutos que estejam em conformidade com a PO e suas
obrigações dentro de um prazo razoável, (b) restituir a MDLZ integralmente ou conceder à
MDLZ um desconto adequado, e/ou (c) reembolsar à MDLZ o custo das mercadorias ou
serviços substitutos adquiridos pela MDLZ devido à sua não conformidade. Você também
indenizará a MDLZ por quaisquer perdas ou danos incorridos por ela no âmbito de qualquer
uma das opções acima. Você arcará com quaisquer custos incorridos pela MDLZ em relação à
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entrega de mercadorias e serviços substitutos, incluindo transporte, remoção, exame,
instalação, etc. Não obstante as obrigações da MDLZ, você é responsável pelos testes,
inspeção, controle da qualidade e pelo fornecimento de certificados de análise dos laboratórios
credenciados à MDLZ. O pagamento pelas mercadorias ou serviços não implica aceitação.
5. Alterações e Cancelamento. Antes de você entregar as mercadorias ou realizar os
serviços, a MDLZ pode solicitar alterações. Se demonstrarmos que uma alteração reduzirá
seus custos ou se você demonstrar que uma alteração aumentará seus custos ou afetará sua
capacidade de concluir esta PO no prazo, a MDLZ negociará um reajuste justo para o preço ou
cronograma com você ou a MDLZ poderá decidir não efetuar as alterações. A MDLZ pode
cancelar esta PO com relação a quaisquer mercadorias ainda não entregues ou serviços ainda
não realizados, ao notificar você. Após a MDLZ notificar você, você tomará todas as medidas
razoáveis para minimizar os custos em razão do cancelamento por parte da MDLZ. Como seu
único recurso, a MDLZ o pagará pelos seus custos inevitáveis incorridos antes de receber a
notificação da MDLZ (menos qualquer economia realizada com o cancelamento por parte da
MDLZ) que você possa documentar de forma razoavelmente satisfatória para a MDLZ. Se a
MDLZ alterar as especificações dela, você as cumprirá dentro de 10 dias após o recebimento
da notificação. Seu desempenho em conjunto com as especificações alteradas será
interpretado como sua aceitação da alteração.
6. Entrega e Risco. A menos que especificado de outra forma nesta PO ou em um contrato por
escrito assinado por ambas as partes que reja esta compra, você entregará as mercadorias à
MDLZ de acordo com os Incoterms 2020 DDP no local de entrega da MDLZ indicado nesta PO
e você assume o risco de perda ou dano às mercadorias e mantém a titularidade até que as
mesmas sejam entregues satisfatoriamente à MDLZ, momento em que o risco de perda e a
titularidade são transferidos para a MDLZ. Se as mercadorias forem enviadas de um país
diferente, você atuará como importador e assumirá a responsabilidade do processo de
importação até que a MDLZ receba satisfatoriamente as mercadorias com as informações
apropriadas e a documentação aduaneira correspondente, a menos que a MDLZ concorde de
outra forma por escrito ou que os Incoterms acordados determinem de outra forma. Você
arcará com os custos, incluindo impostos e outros encargos de entrega, de mercadorias
importadas e a MDLZ tem o direito de fornecer instruções razoáveis sobre a emissão de
documentos. Caso a MDLZ decida tratar de seu próprio processo de importação, você
fornecerá à MDLZ os documentos necessários para concluir o processo. Se uma data ou hora
de entrega fixa for acordada para esta PO, o tempo é essencial e se você estiver atrasado na
entrega das mercadorias ou na realização dos serviços, a MDLZ poderá cancelar a PO e
poderá não pagar por mercadorias não entregues ou serviços não realizados no horário
prometido. A MDLZ pode comprar mercadorias ou serviços substitutos à sua custa e você
indenizará a MDLZ por qualquer outra perda que ela incorrer. Você entregará nos dias úteis
durante o horário comercial normal da MDLZ. Você rotulará adequadamente todas as unidades
com seu nome, descrição das mercadorias, número da PO, número do lote e, se aplicável, data
de validade e qualquer outra informação de identificação que a MDLZ exigir. Você fornecerá
informações precisas e completas sobre todos os documentos de remessa e aduana, incluindo
uma descrição das mercadorias, país de origem e fabricação, moeda, condições de entrega e o
local efetivo de fabricação se as mercadorias forem ingredientes ou materiais de embalagem
para contato com alimentos.
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7. Indenização. Você indenizará, defenderá e isentará a MDLZ (e as afiliadas, funcionários e
agentes dela) de toda e qualquer perda, dano, multa, penalidade e despesa (incluindo
honorários advocatícios razoáveis) decorrente de reclamações de terceiros resultantes de
violações reais ou supostas desta PO, atos ou omissões negligentes, ou dolo por você ou seus
funcionários, agentes ou subcontratados.
8. Seguro. Você manterá, à sua custa, seguro de responsabilidade civil geral e de produtos
que cubra suas obrigações nos termos desta PO, com um limite estabelecido por lei ou pela
afiliada ou local de compra da MDLZ (o que for maior), mas em nenhum caso inferior a
1.000.000 USD (ou equivalente local) por sinistro (a menos que você esteja localizado no
México, América Central, República Dominicana, Porto Rico ou América do Sul, caso em que o
limite não será inferior a 300.000 USD (ou equivalente local) por sinistro). Se seus funcionários
estiverem presentes nas instalações da MDLZ ou trabalharem como agentes em nome desta,
você também manterá, à sua custa, cobertura contra acidentes de trabalho e/ou de
responsabilidade civil do empregador e de automóvel (incluindo a responsabilidade civil) nos
valores exigidos pela lei ou regulamento aplicável. Você adquirirá o referido seguro de
companhias de seguros que possuem uma classificação AM Best não inferior a A-VII e que
estejam qualificadas para fazer negócios no país da afiliada ou local de compra da MDLZ.
9. Resolução de Controvérsias e Lei de Regência. Se as partes não puderem dirimir uma
controvérsia referente a esta PO por meio de negociação de boa fé, a mesma será dirimida
exclusivamente por decisão dos tribunais comerciais do país e do Estado (ou outro território, se
aplicável) especificado na PO como local para resolução de controvérsias ou, se não houver,
no qual a MDLZ (ou a afiliada ou filial compradora ou receptora desta) esteja registrada (ou
outro local, se legalmente determinado), e a lei de tal país e Estado (ou outro território, se
aplicável) será aplicada. Você renuncia a qualquer objeção a tal jurisdição e a qualquer direito
de propor uma ação em outro lugar. A Convenção das Nações Unidas para os Contratos de
Compra e Venda Internacional de Mercadorias não se aplicará.
10. Eventos Incontroláveis. Se uma das partes não puder cumprir esta PO devido a eventos
fora de seu controle razoável, tal parte notificará imediatamente a outra por escrito e envidará
esforços razoáveis para restaurar sua capacidade de desempenhar em 10 dias. Se a
incapacidade de desempenhar continuar por mais de 10 dias, a outra parte poderá cancelar
esta PO imediatamente, sem custos ou penalidade, mediante notificação por escrito à parte
que não puder desempenhar. Aumentos inesperados de custos causados por eventos ou
mudanças nas condições do mercado, e greves de mão-de-obra, lentidão no trabalho ou outras
ações de trabalho em suas instalações não são eventos incontroláveis.
11. Auditorias. A MDLZ pode auditar qualquer uma das suas instalações e registros
envolvidos com esta PO para avaliar seus procedimentos de qualidade e proteção de alimentos
e conformidade com as especificações ("Auditorias de Qualidade"), sua conformidade com as
Políticas de Responsabilidade Social Corporativa ("RSC") da MDLZ ("Auditorias de RSC"), e
verificar se a precificação, custos de repasse, despesas reembolsáveis ou outras disposições
financeiras estão em conformidade com esta PO ("Auditorias Financeiras"). A MDLZ pode
realizar ela mesma as Auditorias Financeiras e de Qualidade ou por meio de terceiros
representantes que a MDLZ selecionar ou que você selecionar na lista pré-aprovada da MDLZ,
sendo que você não solicitará que nenhum auditor assine um contrato adicional para realizar a
auditoria. A MDLZ também pode exigir que você preencha um questionário, no lugar de uma
auditoria ou antes da mesma, ou que você se registre e envie informações a terceiros que a
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MDLZ tenha selecionado para gerenciar as informações de auditoria. Para as Auditorias de
Qualidade, a MDLZ pode solicitar que você providencie a realização de uma auditoria de
terceiros de acordo com os sistemas de certificação credenciados pela Iniciativa Global de
Segurança Alimentar (GFSI) (obrigatório se você estiver fornecendo matérias-primas ou
embalagens). Para as Auditorias de RSC, a MDLZ pode solicitar que você participe do
Programa de Fornecimento Responsável, patrocinado pela AIM na Europa e pela GMA nos
EUA ("AIM-PROGRESS"). Se for o caso, você deverá se registrar imediatamente na Troca
Ética de Dados entre Fornecedores ("SEDEX") e preencher um questionário de autoavaliação
("SAQ") para cada localidade envolvida no seu desempenho nos termos desta PO. Você
manterá as informações do SAQ atualizadas, atualizando-as pelo menos anualmente e
garantirá que a MDLZ tenha acesso a elas. A MDLZ pode exigir informações adicionais ou que
você tome ações corretivas como resultado do SAQ. A MDLZ também pode exigir que você
providencie a realização de uma auditoria de acordo com as diretrizes do AIM-PROGRESS por
um auditor que a MDLZ aprovar. Você pode solicitar que a MDLZ aceite uma auditoria
realizada por você para outro cliente, e a MDLZ decidirá se deve aceitá-la no todo ou em parte.
A MDLZ pode exigir reauditorias periódicas de acordo com a avaliação de risco feita pela
MDLZ. Se você tiver violado este PO, você tomará imediatamente as ações corretivas que a
MDLZ exigir razoavelmente, e a MDLZ ou seu representante poderá auditar suas instalações
ou registros quantas vezes forem razoavelmente necessárias para verificar a correção. Para as
Auditorias de Qualidade e de RSC (incluindo AIM-PROGRESS), a MDLZ arcará com os
próprios custos internos dela e você suportará todos os outros custos de auditoria (incluindo os
dos auditores externos). Para as Auditorias Financeiras, a MDLZ arcará com os próprios custos
internos dela e os custos dos auditores, a menos que a MDLZ descubra que você tenha violado
esta PO, caso em que você reembolsará os custos da MDLZ. Se você recusar qualquer
auditoria, a MDLZ poderá reter o pagamento e/ou a MDLZ poderá cancelar a PO.

12. Informações Confidenciais.
(a) Proteções Gerais. Quaisquer informações não públicas de que você tome conhecimento
sobre a MDLZ no âmbito deste PO, incluindo, sem limitação, quaisquer informações pessoais,
dados pessoais ou termo semelhante, cada qual conforme definido na lei aplicável
(“Informações Pessoais”) fornecidas a você pela MDLZ ou em nome da MDLZ, além da próprio
PO, são informações confidenciais da MDLZ (“Informações Confidenciais”) e você não pode
divulgá-las a terceiros. Você (e, quando relevante, suas afiliadas) só pode usar as Informações
Confidenciais da MDLZ na medida necessária para desempenhar nos termos desta PO, e
apenas pode compartilhá-las, com base na necessidade de conhecimento, com seus
funcionários (e outros que tenhamos aprovado anteriormente e que assinaram acordos de
confidencialidade razoavelmente aceitáveis para a MDLZ) que o ajudarem a desempenhar
suas obrigações nos termos desta PO. Você garantirá que todos os subcontratados estejam
sujeitos aos termos desta PO e permanecerá responsável perante a MDLZ pelo desempenho
ou omissões de seus subcontratados. A MDLZ possui todas as Informações Confidenciais e,
mediante o cumprimento (ou rescisão) da PO, ou mediante solicitação da MDLZ, você deve
devolvê-las com segurança, juntamente com todas as cópias, à MDLZ ou, se esta instruir,
descartá-las da maneira aprovada pela MDLZ. Sem o consentimento prévio por escrito da
MDLZ, você não anunciará ou publicará o fato de que você foi contratado para fornecer
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mercadorias ou serviços à MDLZ. Você manterá (e garantirá que quaisquer afiliadas ou outros
com quem você trabalha mantenham) garantias administrativas, físicas e técnicas
comercialmente razoáveis para a proteção de Informações Confidenciais que estejam em
conformidade com todas as leis de privacidade e não sejam menos protetoras do que os
controles de segurança que você aplica às suas próprias informações confidenciais. Você
notificará imediatamente a MDLZ ao tomar conhecimento ou suspeitar razoavelmente de
qualquer violação da segurança que resulte na destruição, perda, alteração, divulgação não
autorizada ou acesso, acidental ou ilegal, às Informações Confidenciais ou em qualquer outro
incidente que comprometa significantemente a confidencialidade, integridade ou segurança das
Informações Confidenciais ou dos sistemas usados para armazenar ou de outra forma
processar as Informações Confidenciais.
(b) Processamento de Informações Pessoais. Você entende e concorda que, na extensão
aplicável e a menos que você e a MDLZ concordem de maneira diferente, você é um
Processador ou Prestador de Serviços, conforme definido nas leis de privacidade aplicáveis.
Você apenas processará ou de outra forma usará as Informações Pessoais da MDLZ que
sejam fornecidas a você por ou em nome da MDLZ, ou às quais você tenha acesso: (i)
conforme instruído pela MDLZ, (ii) na extensão razoavelmente necessária para cumprir esta
PO e (iii) conforme exigido pela lei aplicável. Sem limitar o acima exposto, você não venderá
nenhuma Informação Pessoal da MDLZ, nem reterá, utilizará, manterá, divulgará ou de outra
forma processará as Informações Pessoais da MDLZ para qualquer outra finalidade que não
seja a finalidade específica de desempenhar a PO e, particularmente, não para seus próprios
fins ou interesses comerciais. Você declara, garante e certifica que entende e cumprirá as
restrições estabelecidas nesta seção e na PO.
(c) Solicitações Individuais Relacionadas a Informações Pessoais. Você cooperará com a
MDLZ se uma pessoa fizer uma solicitação legal de: (i) acesso às Informações Pessoais de tal
pessoa; (ii) informações sobre as categorias de fontes das quais as Informações Pessoais são
coletadas; ou (iii) informações sobre as categorias ou partes específicas das Informações
Pessoais da pessoa, inclusive fornecendo as informações solicitadas em um formato portátil e,
até onde tecnicamente viável, facilmente utilizável que permita à pessoa transmitir as
informações a uma outra entidade; ou (iv) qualquer outro direito que a pessoa tenha sobre suas
Informações Pessoais de acordo com qualquer lei de privacidade aplicável. Você informará
prontamente a MDLZ, por escrito, sobre quaisquer solicitações relacionadas às Informações
Pessoais.

13. Direito de Propriedade Intelectual.
(a) Propriedade Intelectual Pré-Existente. A MDLZ e você, individualmente, possuirão e
continuarão a possuir todos os direitos mundiais de propriedade intelectual, direitos de
propriedade industrial e outros direitos de propriedade de qualquer natureza, registrados ou
não (“Direitos de PI”), que cada um possuía antes da emissão desta PO.
(b) Trabalhos Personalizados. Se você ou seus subcontratados permitidos criarem,
projetarem, inventarem, adquirirem ou desenvolverem trabalhos para a MDLZ ou em nome da
MDLZ que estejam (ou poderiam estar) sujeitos a quaisquer Direitos de PI ou que contenham
matéria que esteja (ou poderia estar) sujeita a quaisquer Direitos de PI ("Trabalhos
Personalizados"), você confirma que, na máxima extensão permitida por lei: (i) todos os
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referidos Trabalhos Personalizados são “trabalhos feitos para contratação”, conforme definido
na lei de direitos autorais dos EUA e em qualquer lei ou estatuto semelhante ou análogo de
qualquer outra jurisdição; (ii) com efeitos a partir da data de criação, a MDLZ será considerada
a única “autora” e proprietária exclusiva de todos os direitos, títulos e interesses em todo o
mundo relativos a quaisquer dos referidos Trabalhos Personalizados e todos os seus
elementos, bem como quaisquer Direitos de PI e direitos derivados que deles resultem; e (iii)
todos os direitos de registro destes pertencerão e serão conferidos automaticamente à MDLZ.
Se, por qualquer motivo, tais Direitos de PI não sejam conferidos à MDLZ de acordo com o
acima exposto, você, por meio deste documento, de forma irrevogável e exclusiva, cede e
transfere, em favor da MDLZ, todos os Direitos de PI nos referidos Trabalhos Personalizados
ou, se isso não for possível, você, por meio deste instrumento, concede à MDLZ uma licença
exclusiva, mundial, perpétua, irrevogável, isenta de royalties, cedível e sublicenciável, para
usar os Trabalhos Personalizados.
(c) Plenos Direitos. Você declara que tem plenos direitos de ceder e conceder à MDLZ todos
os direitos, títulos e interesses relativos a todos os Direitos de PI nos Trabalhos
Personalizados. Você também declara e garante que (i) os Trabalhos Personalizados foram
desenvolvidos exclusivamente por meio de sua autoria original e não infringem ou de outra
forma violam os direitos de quaisquer terceiros, e (ii) você não possui nenhum outro contrato ou
compromisso que possa interferir na transferência de todos os Direitos de PI nos Trabalhos
Personalizados para a MDLZ. No caso de invenções feitas por um de seus funcionários ou
pelos funcionários de qualquer um de seus subcontratados permitidos, de acordo com a lei
aplicável na(s) jurisdição(ões) relevante(s), você deve garantir que todos os direitos, incluindo
invenções, criados ou desenvolvidos por tais funcionários sejam reivindicados ou cedidos de
forma adequada e irrestrita a você, a fim de permitir que você ceda os referidos direitos sobre
as invenções à MDLZ, de acordo com esta PO.
(d) Consentimento e Renúncia de Direitos. Você consente com qualquer uso pela MDLZ ou
por seus designados dos Trabalhos Personalizados, quaisquer elementos expressivos dos
mesmos, quaisquer trabalhos derivados ou qualquer propriedade intelectual neles incorporada
e se compromete a não tomar nenhuma providência (e a garantir que seus funcionários e
contratados não tomem nenhuma providência) para interferir com tal uso. Você deve
providenciar que seus funcionários e seus subcontratados permitidos, na máxima extensão
permitida por lei, renunciem a quaisquer direitos morais nos Trabalhos Personalizados a que os
mesmos agora tenham ou possam, em qualquer momento futuro, ter direito de acordo com
quaisquer disposições da lei, e todas as reivindicações e causas de pedir pertinentes aos
Trabalhos Personalizados e/ou aos direitos acima referidos. Na máxima extensão permitida por
lei, você renuncia a qualquer direito de revogar as cessões, licenças e consentimentos aqui
previstos.
(e) Contraprestação Adequada. Fica acordado que a contraprestação por qualquer um dos
atos acima referidos nesta cláusula está incluída em sua remuneração nos termos desta PO.
(f) Documentação. Você deve, mediante solicitação e à custa da MDLZ, assinar (ou obter a
assinatura de) documentos como cessões confirmatórias, registros, notarizações e depósitos
para o processamento, registro e cumprimento de quaisquer Direitos de PI sobre os Trabalhos
Personalizados.

7

14. Impostos. A menos que ambas as partes de outro modo concordem por escrito, cada parte
será responsável por seus próprios impostos, conforme exigido por lei. Se você for obrigado a
cobrar qualquer imposto (por exemplo, imposto estadual sobre vendas ou imposto sobre bens e
serviços) ou se a MDLZ for obrigada a reter qualquer imposto, a parte obrigada dará à outra a
oportunidade de demonstrar (e documentar) como essa cobrança ou retenção poderá ser
mitigada (por exemplo, fornecendo um certificado de isenção de imposto sobre vendas). Se
você determinar que está obrigado a divulgar determinadas informações, como, entre outras,
acordos transfronteiriços cobertos pelo seu relacionamento comercial com a MDLZ, a qualquer
autoridade tributária ou governamental, você deve notificar a MDLZ com pelo menos 14 dias de
antecedência da realização de tal divulgação e fornecer à MDLZ uma cópia da divulgação
enviada a pedido da MDLZ.
15. Responsabilidade Social Corporativa. Você cumprirá o seguinte ao desempenhar nos
termos desta PO:
(a) Trabalho Forçado. Você não utilizará qualquer trabalho forçado, o que significa qualquer
trabalho ou serviço desempenhado involuntariamente sob ameaça de penalidade física ou
outra. Você deve respeitar a liberdade de circulação de seus trabalhadores e não deve
restringir a movimentação deles controlando documentos de identidade, retendo depósitos em
dinheiro ou realizando qualquer outra ação para impedir que trabalhadores ponham fim a seu
vínculo empregatício. Se os trabalhadores firmarem contratos de trabalho com você, estes
deverão fazê-lo voluntariamente.
(b) Trabalho Infantil. Você não empregará direta (ou indiretamente, através do uso de seus
subcontratados) crianças com menos de 18 anos de idade, a menos que sejam atendidas as
condições legais e necessárias, bem como as seguintes:
(i) Você cumprirá o limite mínimo de idade para o emprego definido pela lei nacional ou pela
Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho ("OIT"), o que for maior. A idade
mínima de trabalho da Convenção 138 da OIT é a idade escolar obrigatória local, mas não
inferior a 15 anos (14 em certos países em desenvolvimento), sujeita às exceções permitidas
pela OIT e pela legislação nacional.
(ii) Você garantirá que os funcionários trabalhando em instalações que estejam fabricando
ou embalando os produtos acabados da MDLZ, trabalhando como funcionários temporários
da MDLZ ou presentes nas instalações da MDLZ, tenham pelo menos 15 anos de idade (e
nenhuma exceção permitida pela OIT ou pela legislação nacional será aplicada).
(iii) Você deve demonstrar que o emprego deles não os expõe a riscos físicos indevidos que
possam prejudicar o desenvolvimento físico, mental ou emocional.
(c) Diversidade e Inclusão. Você contratará, remunerará, promoverá, disciplinará e fornecerá
outras condições de emprego baseadas apenas no desempenho e na capacidade individual
para realizar o trabalho (exceto conforme exigido nos acordos de negociação coletiva). Você
não discriminará com base na raça, sexo, idade, nacionalidade, estado civil, origem étnica ou
qualquer situação legalmente protegida de uma pessoa.
(d) Assédio e Abuso. Você fornecerá um local de trabalho livre de assédio, que pode assumir
várias formas, incluindo comportamento sexual, verbal, físico ou visual que cria um ambiente
ofensivo, hostil ou intimidador.
8

(e) Segurança e Saúde. Você (i) tentará fornecer condições de trabalho seguras, (ii) fornecerá
a seus funcionários a proteção adequada contra a exposição a materiais perigosos, e (iii)
fornecerá a seus funcionários acesso a água potável e instalações sanitárias limpas.
(f) Representação por Terceiros. Você respeitará a decisão de seus funcionários de ingressar
e apoiar um sindicato, bem como a decisão deles de abster-se de fazê-lo quando permitido por
lei.
(g) Jornada de Trabalho e Remuneração. Dentro dos limites das flutuações sazonais normais
e outras nos requisitos dos negócios, você (i) manterá um padrão geral razoável de jornada de
trabalho e de folgas para seus funcionários, para que o total de horas de trabalho por semana
não exceda regularmente as normas do setor; (ii) pagará uma remuneração justa e oportuna,
incluindo todos os pagamentos de adicionais obrigatórios por horas extras; e (iii) informará os
novos funcionários no momento da contratação se horas extras obrigatórias são um prérequisito para o emprego.
(h) Práticas Disciplinares. Você não usará punição corporal ou outras formas de coerção
mental ou física como forma de disciplina.
(i) Integridade nos Negócios. Você promoverá honestidade e integridade em sua conduta nos
negócios, elevando a consciência ética entre seus funcionários e fornecendo orientação e
educação sobre questões éticas. Além disso, você não irá: pagar ou aceitar subornos,
organizar ou aceitar propinas ou participar de incentivos ilegais em relacionamentos comerciais
ou governamentais.
(j) Meio Ambiente e Sustentabilidade. Você trabalhará para melhorar continuamente seu
desempenho ambiental, definindo e trabalhando em direção a metas quantificáveis que
reduzam o impacto ambiental de suas atividades.
16. Antissuborno. Você não oferecerá ou pagará, direta ou indiretamente, dinheiro ou
qualquer coisa de valor para ou em nome da MDLZ (incluindo as afiliadas desta) a um
Funcionário do Governo com o objetivo de obter ou manter os negócios da MDLZ ou de obter
uma vantagem comercial para a MDLZ ou para ajudar a MDLZ a direcionar negócios para
qualquer pessoa. "Funcionário do Governo" inclui oficiais ou funcionários do governo,
empresas estatais, organizações internacionais ou partidos políticos, candidatos políticos ou
qualquer outra pessoa que de outra forma atue em capacidade oficial para ou em nome de uma
entidade governamental ou organização internacional. Você não oferecerá ou pagará, direta ou
indiretamente, dinheiro ou qualquer coisa de valor para ou em nome da MDLZ (incluindo as
afiliadas desta) a qualquer outra pessoa física ou jurídica para qualquer finalidade ilegal. Se a
MDLZ tiver motivos para acreditar que uma violação de qualquer uma das declarações desta
cláusula tenha ocorrido ou possa ocorrer, a MDLZ poderá reter pagamentos adicionais nos
termos desta PO até que a MDLZ tenha recebido a confirmação que julgar satisfatória de que
nenhuma violação tenha ocorrido ou ocorrerá. A MDLZ pode cancelar essa PO imediatamente
se concluir, em sua opinião exclusiva, que você violou qualquer declaração nesta cláusula ou
que é consideravelmente provável que uma violação ocorra.
17. Subcontratação e Cessão. A menos que expressamente permitido pela lei aplicável, você
não subcontratará ou cederá qualquer um dos seus direitos ou obrigações nos termos desta
PO sem a aprovação prévia por escrito da MDLZ, que a MDLZ não poderá negar de forma
injustificada. A MDLZ pode ceder livremente a totalidade ou qualquer parte desta PO sem o seu
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consentimento e não será responsável por quaisquer obrigações decorrentes desta PO que
surjam após a cessão.
18. Conflitos e Acordo Integral. Os termos e condições legais anexados a esta PO ou
vinculados a ele regerão esta compra, a menos que exista ou seja mencionado aqui um
contrato regendo as compras entre as partes (mesmo se assinado com afiliadas), caso em que
os termos e condições de tal contrato serão aplicados. Caso contrário, esta PO (juntamente
com qualquer contrato existente mencionado acima) constitui o acordo integral entre você e a
MDLZ em relação às mercadorias e serviços, e nenhuma discussão, acordo, conduta ou prática
da indústria prévia o afetará. As alterações subsequentes da PO devem feitas em um
documento escrito assinado por ambas as partes. A MDLZ pode modificar estes termos e
condições, ao declarar tal fato nesta PO.
19. Contratado Independente. Esta PO não cria uma parceria ou joint venture entre as partes
nem confere a qualquer pessoa que não seja parte nesta PO qualquer direito de fazer cumprir
qualquer termo do mesmo. Cada parte é um contratado independente, não tem autoridade para
vincular a outra parte e é o único responsável por seus respectivos funcionários e
subcontratados.
20. Divisibilidade das Disposições. Se qualquer parte desta PO não puder ser aplicada
legalmente, as partes concordam, então, que a disposição será considerada modificada
conforme necessário para torná-la aplicável, permanecendo o mais consistente possível com a
intenção das partes, conforme expresso na PO.
21. Não Exclusividade. Esta PO não é exclusiva e qualquer uma das partes é livre para
celebrar acordos semelhantes com qualquer outra pessoa, salvo indicação em contrário nesta
PO.
22. Subsistência. A conclusão ou cancelamento desta PO não afetará quaisquer direitos e
obrigações que, por sua natureza, devam subsistir.
23. Ausência de Renúncia. A renúncia a uma violação ou descumprimento de qualquer uma
das disposições desta PO não deve ser interpretada como uma renúncia a qualquer outra
violação da mesma ou de outra disposição, nem qualquer atraso ou omissão no exercício de
qualquer direito ou privilégio deve funcionar como uma renúncia a esse ou a qualquer outro
direito ou privilégio.
24. Denúncia. Você deve denunciar qualquer suspeita de infração por parte dos funcionários
da MDLZ no âmbito desta PO ao grupo de Integridade de Negócios da MDLZ, enviando um email para compliance@mdlz.com ou acessando a Integrity HelpLine ou a WebLine no site
www.mdlzethics.com.

Revisado em Janeiro de 2020
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