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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 

OARVL-002-13 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

A ODEBRECHT ANGOLA - PROJECTOS E SERViÇOS, LDA, sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada, com sede na, Av. Talatona Via I s/n°, Condomínio Belas Business Park, 
Edf. Cabinda - 8° andar Talatona Luanda Republica de Angola com o N.I.F. 5410002059, neste 
ato representado por seus procuradores ao final subscrito, doravante denominada, 
simplesmente, "CONTRATANTE", 

E, do outro lado, 

EXERGIA BRASIL, PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA, sociedade limitada, com sede na rua XV de 

Novembro,41, conjunto 81/82/83, Centro, Santos, São Paulo, CEP 110 1 0-151, Brasil, e EXERGIA 

ANGOLA, Lda, com sede na rua Engenheiro Roma Machado, n06 - 2° andar, Província do 

Huambo, Republica de Angola, inscrita sobre o n° de contribuinte 5 121 018 797, neste ato 

legitimamente representadas por José Emmanuel de Deus Camano Ramos e José Mário de 

Madureira Correia, com poderes para o acto, doravante denominada, simplesmente 

"EXERGIA" ou "CONTRATADA" . 

CONTRATANTE e CONTRATADA Acordam celebrar este Primeiro Termo Aditivo ao CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS n° OARVL-002-13, doravante "Primeiro Termo Aditivo", de acordo com 

aos seguintes artigos e condições: 

1° ARTIGO - DA ALTERAÇÃO CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
------------------------------~ 

1. As partes acordam alterar a Vigência do CONTRATO de prestação de serviços no âmbito 
do Projeto Vias de Luanda referente à prestação de serviços de Consultoria para a 

implementação de um Sistema de Planejamento e Análise de projecto. 

Por força da disposição do item 1 . Acima, o item 4.1 da Cláusula Quarta passará a vigorar com 
a seguinte Redação: 

2. "4.1 O presente CONTRATO vigorará e produzirá os seus efeitos até o dia 31 de Maio de 
2015, sem prejuízo de poder vir a ser prorrogado, através de celebração de adenda escrita e 
assinada pelas Partes" . 

2° ARTIGO - DA ALTERAÇÃO CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERViÇOS 

1. em virtude da ajuste do preço unitário da prestação de serviços, o item 5.1 da Cláusula 
Quinta do CONTRATO, passará a vigorar com a seguinte Redação: 

"5.1 O novo valor estimado do contrato é de Kz 68,506,500.00 (Sessenta e oito milhões 

quinhentos e seis mil quinhentos Kwanzas) . 

3° ARTIGO - DA RATIFICAÇÃO 

1. Todos os termos e condições do CONTRATO, que não tenham sido modificados 
expressamente por este Primeiro Termo Aditivo, permanecem inalterados e vigentes. 
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E por estarem assim, justas e contratadas assinam as PARTES o presente Segundo Termo Aditivo 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito, e na presença 
de duas testemunhas que também o fazem para todos os efeitos legais. 

Luanda, aos 02 de Janeiro de 2015. 

CONTRATANTE: 

ODEBRECHT ANGOLA - PROJECTOS E SERViÇOS, LDA 

CONTRATADA: 

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LDA. 

TESTEMUNHAS: 

1. Nome: ___________________________ 2. Nome: ________________________ _ 
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Processo de Me 

Boletim de Mediç~o nO : --'- º-!. _ periódo de Medição: 21-06-2013 à 20-07-2013 

Subcontratada: Projecto/ref.: 
-~_ ..... _~--""::"::-;-==:::"!!==--,---. 

Prestação de Serviço de : Laboratório 
~--'-~--

Contacto (alternativo): 

Documentos requisito: 

• Memória de Calculo (Facultada pelo sector) 

• Boletim de Medição (elaborado B.M. pela área 

Çomercial) 

• Factura ( atendida solicitação da emissão da factura) 

_ ------ Assinaturas (recolha das assinaturas dos signatários) 

• Relação documental actualizada (solicitação atendida) 

Contact: 

E-mail : 

~ 

~1 - Ú rc_~~~
D 
D 

Processo elaborado: 

Data : l . 

Obs. : 

-------

_._ ,., . ,:,. •• " • ...::.: • • , .. _ • • :;.:., •• ," ' o . .. .. . .. . . ,: :.; ••• .;:,.:. .' :. •• 0.0 "' 0 .. . . . .. ... .... ..... .. . . ..... .. . .. :." " -::..: .:.. .. •• . .:;: . • ~ ;,.:. ~ .. ~.:; .. : -:' !.!!! .. . .... ... .: .... ; . ..::':..:. . . . _ • . ; .. ~ -

Encaminhamento para o Financeiro; 

Efectuado D Pendente (aguarda acertos) D Cancelado D 
, \i 

.ta:~~2013 

Assinatura do Receptor (Sector Financeiro) 

Nota: Caso se dê por falta a entrega de um ou mais documentos até a data de fecho da medlcão. aprovisiona-se o valor medido e só se procederá a 
pagamentos de valores faturados apõs regularização do processo. 

D Via do Processo de mediç60 encaminhada ao subcontratado//Ass.: _ _ _____ ___ ___ Dat. 

N/ A_Não se Apli ca Contrato: .................... ......... .... ... ... ... ...... ... .. ... . . 



ODEBRECHT - Infraestrutura 

OIlf~onEBRECIIT ANGOLA PROl. E SERVo LlH 
OAECJ PROJETO ESTRADA COLUI lAMBA 
AV.TALJlTONA SIN S[!LAS DUSINF.sS PARK II 
LUANDA (l.UAl 
CI'J': fONE: 222<;7 J704 FAX 22267HOIIO 

(1I/ú8nOIl 17:-\9:34 
PONGOLOLJI 

SBE3()4[) 

PAG: I 

BOLETIM DE MEDICA0 1 PERIODO: 21/06/2013 20/07/2013 
SUBCONTRATO OAECJ-ENG-001/13 

EXERGIA ANGOLA LDA C: 5.121.018/79.7 

DE.Sc"'CAO: PRESTAÇAo DE SERViços DE CONTROLE DE QUALlTDADE 
FONE: 

ITEM OESCRlCAO 

ALUGl.eR DE GAMADENSIMEN1RO 

ALUGUER DE PRENSA DE BETAo 

UM 

MES 

MES 

ALUGUER D= CONTENTOR DORMITORIO PARA T~CNICO DE .. "S 
LABORATÓRIO 

EQUIPE DE LAIlORAT6RIO (UM T~CNICO EXPATRIADO 
MUNIDO COM UMA VIATURA odX04) 

SUBTOTAL ITENS 

TOTAL GERAL 

MES 

HISTORICO PARA LANCAMENTO IMPOSTOS 
CQNTA9111ZA.C,b,C: VALOR8RUTO 

VALOR NOTA ASCAL 

• DESCOIHO lUt.O REG'STRADO NO FINANCEIRO 

Nota Flscill ~ lM?OSTO INDUSTRIAL 5,25'"/. 

CP) IMPOSTO INDUSTRIAL 5,25"/ .. 

GERACAO BM: 0110812013 
GERACAO AJUSTE: 

~~ . 
'AT)(=('i?). h' ;,..~,.,~ ® .J.LdJ JJ.. '-I .Q !" . 

V~ ,C,LA. Leia; 

CONTABILllACAO BM: 
CONTABILllACAO IUUSTE·. 

",!. ~ .J .... ' 

1 ,670,752.00 

31/07/2013 

t r~ .. · 

VALORES EM KZ 

ASSINATURA: 21/0512013 

INICIO: 21105f2013 

DATA 8A$E:21105l2013 

FIM: 2011012013 

BASE CONTRATUAL ACUMULADO ANTERIOR 
OTO VALOR UNITARIO eTO VALOR UA 

68,976.00 0.00 O.DO 
1507 

68.976.00 0.00 0.00 
7507 

95.800.00 0 ,00 0.00 

1,532,600.00 0.00 0.00 

75fJ7 

21,794.,500.00 0.00 

21,794,SOD.00 O.OD 

RETENCAO/CAUCAO BASE IMPOSTO % VA\..OR IMPOSTO 

0.00 

1.670.752 00 ." 87,71.a.48 

CONDICAO PAGAMENTO: DD 110 - DIAS 

GEREi;;íte ADMeFiiÃNcEIRo\ 

Di\TA.: __ ' __ , _ _ _ _ 

e 

~ECõNTRAT(jÀ[ 

C5ALDOA~~ ____ 2_D,123.74~ 92...l3 % 

BOLETIM 1 

VALOR TOTAL 

EQUIPAMENTOS 

MATERIAIS 

SEFtVICOS 

QTO VALOR UNrr VALOR TOTAL 

1.0000 
1.0000 

10000 
1.0000 

'.0000 

1.0000 

68.976.00 

68.976.00 

1,532,500.00 

66.976.00 
68,97a.00 

68,976 .00 
ôB.a76 00 

1.532,800.00 

',532,800,00 

1,610,752.00 

1,670,7:;2.00 

21,794,500.00 11»0.00 °Á 

-o.õô ------0.00 0/0 

o.ao 0.00 'f. 

0.00 0,00 v. i 
ACUMULADO TOTAL 

Qro VALOR 

1.00 68,976.00 

1.00 68.976,00 

0.00 0,00 

1.00 1.532.80000 

1,670,752.00 

1,670,752.0D 

COMPQSICAO DO BOLETIM DE MEDICA0 

0.0000 to' VALOR BRUTO 
EQUIPAMENTOS 0.00 
MATERIAIS 0.00 
SERVICOS 1.670,752.00 
VALOR TOTAL 1.670.752.00 

~NTE cm.~RE~ . 
OAT",rr,_Ch)_" _]0 __ 

.';t 'l" , i; 
, .. , 

.... j ·,1·· ·· 

VALOR CONTABIL 

0.00 
0.00 

1.670.752.00 
--1.670,752.00 

00000 % 
100.0000 % 
100.0000 _ % 

, 



E ERGI~;' 
.. --... " 

ANGOLA, Lda~' 
Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 • 20 Andar 
Huambo . Angola 
Telf./Fax 002'l4928364180 
Contribuinte N° 5121018797 

V/Raf: 

Pãgina 1 

ACTURA N° 640 

I E>U1lO{s) Senhor(BS) 

Odebrecht Angola Projectos e Serviços,Lda 

Av. Talatona, sIno Belas Business Park 11, Torre Cabinda, 8°andar 

LUANDA I ANGOLA 

I DATA CLIENTE CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO I CONDlçOes IDESCONTO CLIENTÊ) DOCUMENTO 

15-07-2013 16 5410002059 15-07-2013 O % Triplicado 

110 I Código Referência Designação 1 QT011 Un11Preço un.1 01 1 021 D311va IQTD~ Un21 Valor 
2 Servfços de laboratório Jamba 1 1.670.752, O O O O 1 1.670.752,00 

InGldênclas % 
1.670.752,00 AI<Z O 

Valor em USD 18.440,00 (96,23) 

Banco SOL 

Número de Conla: 1796519810001 
IBAN:A006004400001796519810123 

, '1- ~ , .-

Valor do IVA Descontos 

0,00 Akz 0,00 Akz 

Os Serviços elou bens foram realizados elou colocados a disposição do adquirente nesta data 
(Art. 36 do CIVA, N°S alinea F) 

,- - - ._ -- - -
Data a Hora 1s...o7-2013 11:31:.20 MalriCJ.Jla da Vialura 

ECOVALOR 0,00 Al<z 
DIR. AUTOR 0,00 Akz 

DESCONTOS 0,00 Akz 
LIQUIDO 1.670.752,00 Akz 

IVA 0,00 Akz 

TOTAL A PAGAR/1.670.752,00"AkZj 

1 

I 
Local de Garoa: Morads da Sode 

; l""", de Do.carga: Morada do cn"",. I RllCBbI: _ ___ ___________ . 

Proc9a.&ado por computador I 
- ---- ~ 

Da13 e Hor.: Pe.o (Kg) _ _ _ 

Zune 50ft ZSFact licenciado a Exergla Angola, lda 

COntribuinte N° : 0.175.553/00-9 

----- ' 



4~~M~ 
.- EXERG,~~ '--...... .. 

OBRA: Jamba mineira· Prestaçio de serviços de laboratório J[ _____ ___ Auto ~ed;çãO N. o 01 CLIENTE : ODEBRECHT 

prazos de Pagamento: 

Código Classificação: 

n/a 

nla 
JIAdlanta';'-;~I~;-- --- - ----_1_________ .;~L ~~·~~.23 

QUANTIDADES EXECUTADAS IMPORTÀNCIAS REAUZAOAS (USO) 

H ""·"'''l ~ ACTUAIS 
SALDO 

% 
FACT. 

.. -
r.=;=:ji;p:AJIE~tõ==--:---·-=-3EE.==a==--==E·-~·~E1-··--·-F---E3E·- [=-~F~ F 8.64~ÕÕl==j 

H,L=~~j(Q-~~t-·~oo ~_7~"~$. 4~~r=~-~L1--=-=ib·-'·~~---~-! ... ~---··~~ .-~~ ~: -:~~~;~~-'-:===JÊ = _6~~ 0---·-~M~-==::=U~=-= ~~=-3=--.E~~-----::-0 . __ Jl9~ -==::: === 
2.1 ITécnlro de Iab<lratórto """ 1(} a'105 de q,eriênda, 

dotado da Y;lhl'a 4X4 para cJestocações em obra e no 
u!lllolro. a>m r.rqles de GOOnIonaçAo gatol <Ia 
quaid:ade dos ITIltenM at:I1ieados em obra em "'" 6,00 16.000.00 96.000,00 1.00: 1,00 1a.000,00 16.00<l .00 80.000.001 16,7" 

....11 ~: em horário dlumc I em peflodo 

"--~. c..,._.an~ l\O<ério dàJmo o periodo :w =t- I =1r--i=---~--1---iI--·---i=-=r----=1=----+--~nal da. 1700·1800 hr . 112 60 -- -iJ-·---- _ _1 __ _ 
2.3 Horas Mtra. fofa dos p«~dos corsiderados ty 18.1.00 

_ ._ .... _____ . . _________ ._._._ .ll_--l.-_ __ ..L _____ L--. _____ JL-----l ____ J...._ . _ __ I _____ ._...JL....._ ,. ____ --1.-_ _ ._--L-. ___ --'--___ --.L.-._ ._J L I TOTAL DOS TRABALHOS 1I 17 . .wq,CO! 17.440'001 .REFII _REFII 
OEouçAo DE ADIANTAMeNTO _REFI 

'!f' ~O{~ 
exergia Odebrechl 

~ R n I' or(' ; r~ 
Gi'lrp. nlp Cru,..., ' ( ':11 

P roj ",fr, .h " " ··" 

~ "'~'Oí~õ~ jÔb """ I' 

Pã,IN 1 d"l 

e e 
• 



-o r ______ ~CL--

~--------~~~~------------------------------------------~ 
03 -/o- Zo /5 

Boletim de Medição nO: --:. 02 Periódo de Medição: 21-07-2013 à 20-08-2013 

Subcontratada: 

Prestação de Serviço de : Laboratório 
--:".-_~--=. ___ ".-_---J."'-_ 

Contacto (alternativo) : 
--,~--,,--=--•• .,..;---t'.---- -- - ---

Documentos requisito: 

• Memória de Calculo (Facultada pelo sector) 

• Boletim de Medição (elaborado B.M. pela área 

Comerciall 

• Factura ( atendida solicitação da emissão da factura) 

Assinaturas (recolha das ass inaturas dos signatários) 

• Relação documental actualizada (solicitação atendida) 

Obs.: 

Encaminhamento para o Financeiro; 

Efectuado D Pendente (aguarda acertos) D 
Jta :i2.l-.; () j 12013 

Assinatura do Receptor (Sector Financeiro) 

A---... _ ....... " .. _ ... _ .... ....... _ ... ::::.~-=" ........ .. . 

.. ": .... , ...... , ... .' .. . . , ~ 

Cancelado D 

Projecto/ref.: 

--------

.... . ~.:.:..:.:.: .•. , ... :. !.-' . ~ 

OAECJ-ENG-001/13 

Nota: Caso se dê por falta a entrega de um ou mais docume~tos até a data de fecho da medicão: aprovisiona-se -o valor medido e só se procederá ~ 
pagamentos de valores faturados apõs regularização do processo. 

D Via da Processo de mediçãa encaminhada ao subcontratadojjAss.: _________ _ ___ Dat. J~ __ 

N/A_Não se Aplica Contrato : .. 



ODEBRECHT - Infraestrutura 

OAL-O/lEJlRF:CJlTANGOIA P/lO}. E .W'RV. I./M. 
OAE(' J PROJ[rJ'O ESTRADA COLUI JJ\Mlll\ 
AV.TA1.ATONA SfN BELA;; HUSINESS ('NtK 11 
LU.~NDA (LUA) 
CEr. FONE: 22Ui1370'1 F AJ< 2.Z2fJ nooo 

:tl/t':<!2H t:l H 17: n 
PONCJOI,(}LA 

SnE3(}.lO 

PAG ! 

BOLETIM DE MEDICA0 2 PERIODO: 21/07/2013 20/08/2013 

EXERG1A ANGOLA LDA C: 5.121 .018179-7 
OESCRICIIO. 

lTE'~ 

PRESTAÇÃO DE SERV·ÇOS DE CONTROLE DE OUIlLiTDADE 
~ONE: 

DESCRICAO UM 

ALUGUER DE GA .... "N ::r:NSIMEf'JTRO MES 

ALUGUER C: PRE~SAOE BETAO MES 

ALUGUER Df: CONTENTO R OORMITORIO PARA·' tCNICC OI: McS 
LASOR€., TOh:.'C 

EOU!PE DE '...ÀBORA TÓRIO ( UM TECNICO EXPATRIADO 
I\\IJ; .... IDO COl.' U~/AvlkTUriA 4X4 ) 

MóS 

SUBTOTAL ITENS 

TOTAL GERAL 

SUBCONTRATO OAECJ-ENG~001/13 
VALORES EM KZ 

INICIO: 

S """'ãA.SecõNTRA·iiJAL' --l 

l
-S~DO-AMED~~ ~ ~-- 1;;';:;'~ ---;;;'w"" 

VAlOR TOTAL 21 ,794,50000 100.00 -,<. 
EQUIPAMENTOS - - - ----õ.õõ - ---OÕô -I. 

MATERIAIS 0.00 o 00 'I. 
SERVICOS o 00 o 00 'r. 

OArA OASE'2"o~n013 '\SSIf'JiÜUf./A' 21I05l201 3 

21 /05.12013 FIM: 20110f7.013 

BASE CONTRATUAL ACUMULADO ANTERIOR, BOLETIM ACUMULADO TOTAL 
QTD VALOR UNITARIO 

68.976.00 

68,976.00 

95.80000 

1,532,aoO.OO 

21 ,794,500.00 

21,794,500 .00 

QTO VALOA UA QTO VALOR uNIT VALOR TOTAL QTO 

loCO 

1.00 

oco 

1.00 

68.97600 

68.976.00 

0.00 

, ,532,800.00 

- -- 1,670.752.00 

1,670,752.00 

,;o, 

7601 

H'J7 

0.997t. 
0.9974 

0.9977 
0 9971 

0.2328 

0 2328 

68,976 OQ 

õ8..07tlOO 

i ,532,aoo.OO 

tiH.796.66 

68.796 66 

66,817.36 
l· ~.817 36 

35S.835.84 

355.835.8': 

494,449.86 

~.. 494,449.86-

2.00 

2.00 

0.00 

1.23 

VALOR 

137,772.66 

137 .793.36 

000 

i ,889.835 84 

2,165,201.86 

~·T.165,20Ü6 

. -HiSTÕRiCc)PÃ,RAlÃNCAMENTOIMPOSTOS --
CONTAl3llllACAO: VALOR BR\JTO 

. - ·----V ALõRN"ÕTA FISCAL - FiErENCAO;CÃÜCÃO-- BASE IMPOSTO ~. VALORl'MPõSro- - - -l 
I 
---- CoMPOSIêÃÕ'ÕÕ-BOLETiM DE MEDIC"Õ- 2- -J • DESCONTO N.t\o REGISTRADO NO nNJ.JoJCEIRO 

Nota Fllie.1 • IMPOSTO INOUSTRIAL 5 ,~5% 

CP) IMPOSTO lNO{JSTR1AL :::'.25% 

GERACAO BM: 23/üB/2013 
GERACAO AJUSTE: 

CONTABILlZACAO eM: 23i08f2Q13 

CONTABILlZACAO AJUSTE.: _ ... _-._--_.- _.~-_._-

~~ E .~I • \.da. L., 
~ ". 

494.46&.8& 

VALOR BRuTO VI.LOR CONTABIL 
EOUIPAMENTOS 0.00 0.00 
MATERIAIS 0.00 0.00 
SERVICOS 494.449.86 494,.4498Ei 

0.00 
49.:1,44986 525 25,958.62 

CONDICI'IO PAGAMENTO; DOi lO-DIAS VALOR TOTAL --~~ 494,-149.86 

~:'l~~O-:~::~. I J~~~'O _ DA~~~ l' :: 
RP Eng~n apa I 

I prOi~~Td 
Oôebrecht 1\ng~ a -

I 

r! .. ~ _ .. , 
1'1 i\.J !\1(U .j2!YI\b>J 

.,t,í\ii.. .. ;n j/o.í\ f].{\\f1. (
1001\ ~\i"V ' ,-'> ~ Tito :s~ .. ·r 8 

(:.n[ "' l't l."ll ~"'" U(' <'\( j ... ' - '- ., . ~ 

PP).: p.~o a m{JD 

a 

f I I 

0.0000 % 
0.0000 ').. 

100.0000 % 
l00.00~ % 

~ 

J 



~ 
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ANGOLA,~Ld 
Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 20 Andar 
Huambo - Angola 
Telf./Fax 00244928364180 
Contribuinte NO 5121018797 

VIRef: 

L DATA 
24-09-2013 

CLIENTE 

16 

110 I Código 

2 
Referência 

Incidências % 
494.449,86 Akz 

FACTURA N° 683-

E!<mc(s} SenhOr(es) 

Odebrecht Angola ProJectos e Serviços,Lda 

Av. Talatona. s/no Belas Business Park 11. Torre Cabind a, 8°andar 

LUANDA I ANGOLA 

CONTRIBUINTE 

5410002059 
DATA VENCIMENTO I CONDIÇÔES IDESCONTO CLlENT~OCUMENTO 1 

i 4-09-2013 O % Original 

O 

] Designação I OTD11 Un11Preço un·1 Di I 021-o_31 lva 1 OTD21 Un21 Valor 
Prelação de Serviços de 

Controle de qualidade 

Subcontrato OAECJ-ENG-001/13 

Aula de Medição na 2 

Valor em USO 5.174.66 (95.552.) 

Banco SOL 

Número de Conta: 1796519810001 
IBAN:A00600440000179651 981 0'123 

Valor do IVA Descontos 

1 494.449,8 o O O O I 494449.86 

ECOVALOR 0,00 A/{z 

0,00 Akz 0,00 Akz DIR. AUTORI-----:O~,-=-OO~A";"'k-lz 

I 
DESCONTOS 0,00 Akz 

Llau IOOI--4-:9~4-.4~4~9"';;, S:':::S-:A:7k-1z 
IVA 0,00 Akz L--_ __ -=-:.;;~-"-= 

TOTAL A PAGARe 494.449.ãfAkZ] 
Os Serviços e/ou bens foram realizados eiou colocados a dispas iça0 do odquiret)te nesta data 

(Art. 36 do CIVA, N'S alinea F) 

ClOlil e !-\c·ra: 2';~9 ·2013 

Oill& e Ho;~ 
t-I\:I.:;oo(K() } __ _ 

ZU;le Solt ZsFact LlcenClildo a Exergia Angola, Ld<l 

ContrilJuin te NO : 0.1/5,553/00-9 

i 

RecttbL_ 

, • I 
.. L\. .. \....t--: . ........ _-'-- _ _ _ 

rrccastWJlj por' compUIOOOf 

Tito Se 1'<3 
GerentQ de Pí'oductll' 

FrOl':.to Jflnlbs' 
1'\1r,brechl Angola p'o/, Ser!. Ló, 



BF A Net • BF A Net Empresas 

DETALHE DA OPERAÇÃO 

Pedido Transferência SPTR 

N.O de reg isto 

Data de inserção 

Hora de inserção 

Utilizado r 

Transacção 

Situação 

Utilizador de 
situação 

Data de situação 

Hora de situação 

N.o de operação 

Regras assinaturas 

1)6895664 

03-10-2.013 

15:51:10 

6829242020 

PedidQ T(ansf~í p.i1ciê: SPTR 

Triltado 

68292.-12015 

03-10-2013 

17:53 : 3~ 

219054324 

AA 

Página 1 de 1 

Conta a debitar 6829242030001 

Valor a transferir 4 .991.292,74/\KZ 

IBAN destinatário A006004400001796519810123 

Nome do beneficiário EXERGIA ANGOLA. 

Morada 

Descrição EXERGIA .11.NGOLA OAEO 

Tipo de transferência Eventl,al 

Data de transferência 

Data de vencimento 04-10-2013 

Periodicidade Diária 

Email de notificação 

Utilizador Data Tipo Mensagem 

Assinaturas 6829242016 2013/10/03 A Detalhes de pagamento 

G8292·U,015 2013/10;03 A 

., , 
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Boletim de Medição nO: ~_ Periódo de Medição: 21-08-2013 à 

5ubcontratada: EXERGIA AGOLA, LDA 

Prestação de Serviço de : Laboratório 

Contacto (alternativo): 

Documentos requisito: 

• Memória de Calculo (Facultada pelo sector) 

• Boletim de Medição (elaborado B.M. pela área 

Comercial) 

• Factura ( atendida solicitação da emissão da factura) 

Assinaturas (recolha das assinaturas dos signatários) 

- Rclayêio aoow".,cnta' ao.wa'ia"",,, (Golicitaç50 atendido) 

Obs.: 

--"---

_BJ_ 
-~. 
~ 

.. ~. 
6 

"':'; ' ':. ":': ' ' .. ' u .'!.".!~ . !.!.::.:.:;,...:,:. "~~. , ... ...... .. " . . • , •.• ~ .• ". <" :.::' ..::" ~ ::: '-': '-.,;: .. ;:'..;,. .... '::..: 

Encaminhamento para o Financeiro; 

_-:fectuado D Pendente (aguarda acertos) D Cancelado D 
Llata:~~2013 

Assinatura do Receptor (Sector Financeiro) 

A ... -.. --.. -............ d-... -.... ...,....-, ...... -......................................... -.-.................... -....... .. 

20-09-2013 

Proiecto{ ref.: OAECJ-ENG-001 (1 J 

Contact: 

E-mail: 

~~~C-
~~------

Nota: Caso se dê por falta a éntrega de ~m õu mais documentos até a data de fecho da med'icão, aprovisiona-se o valor medido e só se procederá a 
pagamentos de valores faturados apõs regularização do processo. 

D Via do Processo de medição encaminhada ao subcontratado//Ass.: _____ _________ Dat. .J -..-1 __ 

N/A_Não se Aplica Contrato: .... 



ODEBRECHT - Infraestrutura 

OAL-ODEORECHT ANGOlA PROJ. E SEII V. LDA, 
OAECJ PROJETO ESTRADA COLUI JAMBA 
AV.TALATONASIN DeLAS BUSlNESS PARK 11 
LUANDA (LUA) 
CEP: fONE: llZ67J704 P AX: 122Ó7KOOO 

JO/O<J/Z013 1~:~:>:54 
PONGOI-OLA 

SBEJ040 
PAG, I 

BOLETIM DE MEDICA0 3 PERIODO: 21/08/2013 20/09/2013 
~UD\"VI'" I "I'\. I V VI"\':;;\""'·':;;I"'~-UU 111,;) 

BASE CONTRAllJAL 

VALORES EM KZ 
SALDO A MEDIR 17,93o.sI12.5~ &2-21 10 

EX:ERGIA ANGOLA LOA VALOR TOTAl l',7!JoI.sOO.DO 10QJIO -S C : 5.121 .018179-7 ASSIIlATURA: 21106/20 13 O"TA B,6,5E:21/0S/2013 EQUIPAMENTOS 0,00 -o"jõ " 
OESCRICAO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OE CONTROLE DE aUALrTDADE INICIO: 2110512013 FIM: 20110/2()13 MATERIJ\IS .... 0,00 % 

FONE: SERVICOS o, .. 0.00 -Ao 

BASE CONTRATUAL ACUMUI-AOO ANTERIOR BOLETIM 3 ACUMUlADO TOTAl. I ITEM DESCRICAO UM QID VALOR UNITARIO aID VALOR u .. aTO VALORUNfT VALOR TOTAL QTD VALOR I 
1 ALUGUER DE GAMAOENslMENTRO MES 6&,976.00 2,00 137,772.6. 1.0154 70,107.21 3.01 207,B79.S7 I 

7607 1 .0164 88,975,00 70,107.2\ I 

2 IILUGUER DE PRENSA DE BETÃO ME5 68,976.00 2,00 137,793.36 1.0164 70,10721 3.01 207,900,57 
7501 1.0164 68,078.00 70.101.21 

3 ALUGUER DE CONTENTOR DORMITÓRIO PARA TECNICO DE 
LA80RA TÓRIO 

MES 95,600.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

• EQUIPE DE LABORATÓRO (UM TECNICOEXPATRIADO 
MUNIDO COM UMA VIATURA 4X4) 

ME8 1 ,532.800,00 1.23 1,689.635.64 1.0165 1.558,091 .20 2.25 3,447,727.04 

7507 1.0165 1,532.800.00 1,sse,091.20 I 

SUBTOT AL ITENS 21.794,500.00 2,165,201,88 1,698,305,82 3,863,507 . .48 
DESCONToS 

Oultos DeSQlntos 0.00 4,138.02 ',138,02 
7501 4,133.02 

SUB"TOTAL DESCONrOS 0.00 4,138.02 . 4,138.02 
TOTALOERAl. 21.794,5lI0.00 2.165,201 .86 1,694,167.60 3,859,369.46 

HISTOftlCO PARA LANCIoNENTO IMPOSTOS VALOR NOTA FISCAL RETENCAOICAUCAO BASE IMPOSTO " VALOR IIIIPOSTO I COMPOSICAO DO BOLETIM DE MEDICA0 3 
CONTABllJZACAo: VALOR BRUTO 

i VALOR BRUTO VALOR CONTABIL 

Nol4 Flacal ~ Ir"POST01NDUSTltL\L 5 .~ 0,00 I EOUIPAMENTOS 0,00 0 .00 0.0000 % 1,&911,305.32 
MATERIAIS 0,00 0.00 0,0000 % (P) IMPOSTO INDVSTfUD..l 5,)S}I. , ,6-98,30S.62 625 69,101.06 I SERVICOS 1,698,305.62 ___ ' ,698,305,62 100,0000 % 

GERACAO BM: 30/09R013 CONTABILllACAO BM: 3010912013 CONOICAO PAGAMENTO: 00110·0"lS VALOR TOTAL l,6B8,aOS.52 1,698,305,62 100,0000 % 
GERACAO AJU9TE: CONTABILlZACAO AJUSTE: 

GERENTE ADM E FJ!iANc-e-IRO GERENT'E RESPONSÁVEl 

DATA.: __ I __ I ___ _ Dl\TA: 2'1.-1 .JE_.I-.L~ 

• 



E ERGI~? 
~, 

ANGOLA. Lda. 
Rua Engenheiro Roma Machado, 
nQ 6 • 20 Andar 
Huambo • Angola 
Telf./Fax 00244928364180 
Contribuinte N° 5121018797 

VlRef: 

I DATA CLIENTE 

30-09-2013 16 
CONTRIBUINTE 

5410002059 

Página '\ 

FACTURA N° 697 

I ~.) Sonl1Qf(e.) 

Odebrecht Angola Projectos e Serviços,Lda 

Av. Talatona, sin° Belas Business Park li, Torre Cabinda, aOandar 

LUANDA I ANGOLA 

DATA VENCIMENTO I CONDICOES IOESCONTO CLlENTÊJ DOCUMENTO I 
30-09-2013 O % Duplicado 

110 1 Código Referência I Designação I QTD11 Un1lPreço Un·1 Di 1 021 DSllva IQTD2I Un21 Valor 

. 1 

1 2 Serviços da laboratório na Jamba 
Mineira 

1 1.694.167. O O O O 1 1.694.167.60 

Incidências % 
1.694.167.60 Akz O 

Auto de medição nO 3 

Vaiarem USD 17.398.92 (97.372) 

Banco SOL 

Número da Conta: 1796519810001 
IBAN:A006004400001796519B10123 

Valor do IVA Descontos 

0,00 Ala O,OOAkz 

Os Serviços eJou bens foram realizados elou colocados a disposição do adquirente nesta data 
(Art. 36 do CIVA. NOS alfnea F) 

ILocaI de Corga: MoMO d. Sede I 

ECOVALOR 0.00 Akz 
DIR. AUTOR 0,00 Akz 

DESCONTOS 0,00 Akz 
LIQUIDO 1.694.167,60 Akz 

IVA 0,00 Akz 

TOTAL A PAGAR!1.894.187,80 Akzl 

I OIIIsoHIn: 3Il.Q9-2013 12:07:45 Ma!tiaJIadaVlEltura: __ _ 

1i Leal! de OesI:a!ga: t.lnlaoa !lO C\lenl8 I R~: ---------------------------
I Dala e Hora: P ... o (Kg) ---

Zone 50ft ZSFact Ucenciado a Exergla Angola, leia 

Contribuinte N° : 0.175.553/00-9 

l 



ERGI~ 
ANGOLA, Lda. 

PARA/TO: ROMUAlDO LUCENA 

ATT: 

CC: 

DE/FROM: FRANCISCO MACHADO 

N/REFC
.: GED-PO 15-12-FM~09 DATA: 14.0UTUBRO.2013 PÁG./PAGES: 

ASSUNTO: FACTURA DE SERViÇOS DE LABORATÓRIO NA JAMBA MINEIRA 

EX.mo Sr<'s, 

Somos, pela presente, a enviar o boletim de medição n03 e a foctura 697 referente 

ao período de 21 Agosto - 20 Setembro 2013, no valor de 1.694.167,60 KWZ. 

Com os melhores cumprimentos, 

Francisco Machado 
(Geólogo) 



OBRA: Jamba mineira - Prestaçao de serviços de laboratório 

Ã\A~~_- CLIENTE: ODEBRECHT 

ODEBRECHT EXERGIA. Prazos de Pagamento: nla \ Adiantamento: 
I' ' • .a;'JI Código Classificação: n/a 

L-- ___ 

QUANTIDADES EXECUTADAS 

TOTAIS 

NO AUTO I ACUMU,LADOS SALDO 
Att. o E S I G N A ç Ã O PREÇOS (USO) 

UN QUANT. 
ANTERIOR I ACTUAIS 

\ 

NO AUTO 

Auto Medição N, o 03 J 
Mês: Set-13 ; J 
Data: 2013-09·23 

IMPORTÂNCIAS REALIZADAS (USO) 

TOTAIS ACUMULADOS 

ANTERIORES 

SALDO 

% 
FACT. I I 

--j VALORES DO CONTRATO (USO) 

UNITÁRIOS L-__ -L ______________________________ -"L __ -L ______ -L ________ ~ ____________ JL ______ L_ ____ ~ ______ _L ______ JII,L-________ ~) __________ ~I __________ ~I __________ _L ____ ~ 
ACTUAIS 

Q~~;;~~~~~:~~I~~t~r~~~~f~~t-t{~~[~~~~~E~~~~~~~~ 
2.1 Técnico de laboratono com 10 anos de expenêncla, 

dolado de viatura 4x4 para deslocações em obra e no 
esta~lro, com funções de coordenação geral da . 
qualidade dos materiais aplicados em obra emll mes 
permanência em horãrio diurno B em período 

3,00 16.000,00 48.000,00 1,00 1,00 2,00 16.000,00 16.000.00 32. 000,00 16.000,00 66.7% 

1- -----1------ -- ~_:===t~~-==~.==--:::J==--.: -?~~ B~~~i~~~: s::~J.~iió;,~ffi-~=lr.Er=: l=----:~~t-----1--ª--2~-6.:.j=--~-==-----~b~----+=:::-·-·-l --. -~-----
2.3 Horas extra fora dos períodos considerados hr 181 00 

_ __ - anle .. __ . _____ .-------- - - -- ---- ---~.- ---- --- - _ ------I----j-------j l--------------+.--------±---- - -----..J...---------
' _ ._. • __ ._ .. ___ ._ .. .. .. __________ o • _ ___ • _ .. _. __ .. _ .. ___ • _____ ,, ___ . _ .. _____ _ ___ ._ •• _. ______ • .L _____ ._. ___ ._._. L..--._ ... .... _L .. _. ____ . __ .. _ __._. __ 1..----.---.. - '--.----' 

I 
TOTAL DOS TRABALHOS 56.640,00 I I1 17.440,001 17.440,001 34.880,001 21.760,001 38.420/01 

DEDUÇAo DE ADIANTAMENTO 

~-------------------------~ 

'1 

Exergia Odebrecht Pájlna 1 de 1 



Odebrecht Angola - Projectos e Serviços, Lda. 
Avenida Talafona, Via 1, sin°, Cond. Belas SUSlMSS Park, Torre Cabinda, 8° andar 
Luanda Sul - Luanda - República de Angola 
NIF: 5410002059 

Projecto: OAECJ - ESTRADA COLUI-JAMBA 
Morada do Projecto: Provincia de Huila, República de Angola 

Nome: 
DEBITAR 

EXERGIA ANGOLA, lDA 
Domicilio: 

Provincia: 

C: 5121018797 

,-
Quantldad. Dasc~ 

1 Capacete 

Protetor Auditivo Plug 

uniformes completo 

1 Luvas latex 

Perneira de Bidin 

Aventalde PVC 

Luvas raspa 

1 Mascara descartavel 

Óculo incolor 

Bota de Couro 

Colete refletivo 

1 Luvas Nitrilicas 

1 Diferençã de contabilização do Boletim de 

Forma de Pagamento 

o Dinheiro 
O Cheque 
O Transferência 
O Depósito Bancaria 
O Aviso de Lançamento 
@ Desconto BM 

Telefone: 
Pais: ANGOLA 

Moeda 
KZ 
KZ 
KZ 

KZ 

KZ 

KZ 
KZ 
KZ 
KZ 

KZ 

KZ 

KZ 
KZ 

Observações: . 
Equipamentos de proteção individual fornecidos no mês de Julho de 2013 

-

ODEBRECHT 

NOTA DE DÉBITO 

Provincia: Huila 

Valor .umt6ifó 
1.000,00 

1.000,00 

1.000.00 

1.000.00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

138,02 

AKZ 

USO 

Nota de Débito: 

OAECJ/OOS 

Data de emissão: 

27-09-2013 

Vencimento: 

30-09-2013 

Valor 
TotiIl 

1.000,00 

0,00 

0,00 

1.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.000,00 

0,00 

0 ,00 

0,00 

1.000,00 

138,02 

4.138,02 
43,10 

EXERGIA, LDA 

MOOELO DA NOTA DE DEBlTO.xlsx 

" 

• 

ROMUALDO LUCENA 



lul-13 

EMPRESA DESCRiÇÃO 

EXERGIA AVENTAL DE RASPA 

EXERGIA LUVAS DE VAQUETA 

EXERGIA CINTO DE SEGURANÇA 

EXERGIA MÁSCARA DESCÁRTAVEL 

EXERGIA CAPACETE 

EXERGIA PROTETOR AUDITIVO PLUG 

EXERGIA UNIFORME COMPLETO 

EXERGIA PROTETOR FACIAL 

EXERGIA LUVAS DE RASPA 

EXERGIA ÓCULOS INCOLOR 

EXERGIA CAPACETE AZUL 

EXERGIA BOTA DE COURO 

EXERGIA COLETE REFLETIVO 

EXERGIA LUVAS N1TRILlCAS 

EXERG1A CAPACETE AMARELO 

EXERGIA ÓCULOS ESCURO 

EXERGIA PROTETOR AUDITIVO CONCHA 

EXERGIA BOTA DE BORRACHA / PVC 

EXERGIA LUVAS LÁTEX 

EXERGIA PERNEIRA DE B1DIN 

EXERGIA CAPA DE CHUVA 

AVENTALPVC 

LUVAS PIGMENTADAS 

QUANTIDADE 

1 / 

1 / 

1 

1 

UNDADE 

UND. 

PARES 

UND. 

UND. 

UND. 

UND. 

UND. 

UNO. 

PARES 

UND. 

UND. 

PARES 

UND. 

PARES 

UND. 

UND. 

UND. 

PARES 

PARES 

PARES 

UND. 



t:5i'A Net - BF A Net Empresas 

DETALHE DA OPERAÇÃO 

Pedido Transferência SPTR 

N.O de registo 

Data de inserção 

Hora de inserção 

108706877 

07-02-2.014 

09:37:32 

68292-'12020 lJtilizador 

Transacção Pedido TransferénCla SPTR 

Situação TratadQ 

Utilizador de situação 68292-12015 

Data de sitwação 

Hora de situação 

N. o de operação 

Regras assinaturas 

07 -02-20 l'~ 

15: 13:45 

235005963 

AA 

Utilizador Data Tipo 

Assinaturas 6829242016 2014/02/07 A 

6829242015 2014102/07 A 

Conta a debitar 

Valor a transferir 

IBAN destinatário 

Nome do beneficiàrío 

Morada 

Descrição ... 
Tipo de transferência 

Data de trclnsferência 

Data de vencimento 

Perio.dicldade 

Email de notificação 

Mensagem 

Detalhes de pagamento 

. Fechnr I 

raguu;( i UI;; L. 

68292.42030001 

Q.960.01S,66 AI(Z 

A006004400001795519810123 

EXERGIA ANGOLA PROJE.DE 
ENGENHARIA 

EXERGIA ANGOLA PROJE.DE 

ENGENHARIA OAEO 

Eventual 

Diária 

I r L-D--~d1o-i~4 í) 
DA-f:..C-(j ~ E.m - co ) /13 L . 

\L ~l6\.:). C'}q. /h1-; to 
Vo-LA: ) . (;6 2, 4.{,),0-' 

~Cl- \~ : ) ·583. 3B7-, o v . 

lttns://www.bfanetemoresas.ao/Transaccoes/DOPE.asnx?idc= 1 43&idsc=153&transac... 07/02/2014 



f 

.. 

Processo de Medi ão 

~ Peri6do de Med.ição: 21 -09~2013 à 

EXERGIA AGOLA, LDA 

f80,~,m de M~.',,,, o', 

I Subcontratada: 
---;!::,.---

I 
i Prestação de Serviço de : . I -"---;- Laboratório 

I Contacto (a Itern_a_t_iv_o_) : _ _ -:--'-"--_'-=--'--=-=--~::-:~'::"'-C:c 
Documentos requisito: 

. I 

20-10-2013 

Projecto/ref.: 

Contact: 

OAECJ-ENG-001/13 

• Memória de Calculo (Facultada pelo sector) D 
-- -- ._------ ---_._-_._.::.::.:.:...:..._-"--- -----'----=---'--- - ---=-- --"--"----'-'--'-

• Boletim de Medição (elaborado B.M. pela área 
Comer~ .. _ .• ___ _ 

L ~ Fac~~~ _~a~endida solicitação d:_e~issã~_ da ! actura) _ = ~!_;n,--"",,-_---=: ___ _ 

: ""n .. ~, .. ~~,,,;",~ do, ';g~"ádO,~~.~.-P'--_____ _ __'____'"""'-~_---='__' __ : 

• Relação documental actualizada (solicitação atendida) D 
'I 
Process elaborado: 

Data: --.1 __ _ 

. . I 
II 

Ass. R~sponsavel 

r' - -----------------'Obs.: 
--, 

i 
- ~I ___ -::_ ... _ .. _ ..... ;;.."'_ ... _ ... _ ... _.===_ ... _ ...... ~ ."' .. "'-'-'''-''-''.o=.= _ ,.....:...1 

Encaminhamento para o Financeiro; 

Efectuado D Pendente (aguarda acertos) D 

Assinatura do Receptor (Sector Financeiro) 

I I 
.................... :. ..... ....c. ......... ""' ....... ,_ ...... - ....................................................................... _ ........................... .. . 

Nota:" Caso se dê por falta a entrega de um ou riiãis documentos àt li data de fecho da medicão, aprovisiona .. se o valor medido e s6 se prÕcederá à 
pagamentos de valores faturados apôs regularização do p oC~~SO. 1 I 

D Via do Processo de mediçdo encaminhada ao subcontrata o//Ass.: _________________ Dat. ..J~ __ 

N/ A_Não se Aplica Contrato: ......... .... ......................... .. ................. ............................ . 



F'~'fT~~;:;,H, -.,' .. -"" , 'i' 

DEBRECHT'" 
~~tfU:~lnfrilestrutura .. ' 
~" .. .,. 

OAI.-ODERRECIITA/W;OIA PROl. E SER V. I.D/1. 
OAECJ PROJETO ESTRADt\ COl.U! JAMBA 
AV.TALATONA SIN BELAS BUSINESS PARK 11 
LUANDA (LUA) 
CEP FONE 22267J7!)4 FAX 222678000 

~9J1f)/201J I J ,01;48 

PONGOl.OL., 
SBEJlJ.l0 

PAG: 

BOLETIM DE MEDICA0 4 PERIODO: 21/09/2013 20/10/2013 
SUBCONTRATO OAECJ-ENG-001/13 

EXERGIA ANGOLA LDA C: 5.121.018179,7 

nf'SCRICAO: PREST/\Ç/i,::l Df. SERViÇOS DE CONTROLE DE QUALlTDADE 
FONE: 

ITEM DESCRICAO UM 

ALUGUER OE GAMAOENSIMENTRO MES 

ALUGUER DE PRENSA DE BETÃO MES 

ALUGUER DE CONTENTOR DORMITÓRIO PARA TECNICO DE MES 
LA80RATóRIO 

EQU IPE DE LABOi'UlrÓRIO (UM TéCNICO EXPATRIADO 
MUNIDO COM UMA VIATURA 4X4) 

;UBTOTAlITENS 

DESCONTOS 

Outros Descomos 

SUBTOTAL DESCONTOS 

TOTAL GERAL 

MES 

VALORES EM KZ 

ASSINATURA: 21105(2013 DATA BASE:21.'05/2013 

INICIO: 

BASE CONTRATUAL 
QTO VALOR UNITARJO 

68.976.00 

68 .976.00 

95.800.00 

1.532 .800.00 

21,194,500.00 

21,794,500.00 

21105/2013 FIM: 

"'"CUMULADO ANTERIOR 
QTO VALOR 

3.01 

J .Ol 

0.00 

2.25 

207.879.87 

207.900.57 

0.00 

3 .447 .727.04 

3,863,507.48 

4.138.02 

4,138.02 

-- 3,859,369.46 

30111 /2013 

UA 

75~7 

7501 

7501 

HISTORlCO PARA lANCAMENTO IMPOSTOS 
CO!'olTASIUZACAO: VALOR BRUTO 

----~---V .. LOR NÕTA FISCAL" RETENCAO/CAUCAO BASE IMPOSro-" % --V,Ã:LOR'·MPOSTO----'· 

. DtSCONTO N"O REGI STRADO NO FINANCEIRO 

Nota Fl$c;aI • IMPOSTO INDUSTRIAL $,25"t~ 

(P) IMPOSTO INOUSTRlI\,l 5.25% 

GERACAO BM: 29110/2013 
GERACAO AJUSTE: 

CONT A8111ZACAO BM: 
CONTABllIZACAO AJUSTE: 

1,6!l2,461 ,D6 

29/1012013 

-----_._---_ . . _------

0.00 

1 ,632.461.05 '" 11:8,32:9,21 

CQNOICAO PAGAME.NTO: DO 110· DIAS 

BOLET'M 

___ .1./_ -eASrcONTRAfDÃL 

~~L~R .~_ •• _~.24'."~." 
VAL.OR TOTAL 21 ,794,50CUO 
EQUIPAM:NTOS --0 :00 

I 
MATERiAIS 

~V_ICO$ 

0.00 
0.00 

:J. 74." ~ 
100.c:o . -,. _. -0.00 ." 

0.00 % 
D.DO 'I. 

ACUMULADO TOTAL 
QTD VALOR UNir VALOR TOTAL OTO VALOR 

1.0071 
I.Otl71 

1 0071 
I.OD71 

10070 

1.0<170 

6'Ul7/l00 

68.97600 

1,532,8CO.OO 

69.465.73 
6tI.46!>.73 

69,465.73 
€9 .... 6573 

1,$43,529.50 

1,~~.529..60 

1,682,461.06 

- ÚBiÃ'S1.0S 

4.02 '21'7 .345.60 

4.02 277.366.30 

000 0.00 

3.28 d.Q91 ,256.64 

5,5451968.54 

4,138.02 

---4.rn.õ2 

5,541,830.52 

I 
COMPOSICAO DO BOLETIM DE MEDICA()"4----- U 

VAlOR BRUTO VALOR CONTABIl 

EQUIPAMENTOS O 00 O 00 O 0000 % 

MATERIAIS 000 000 00000 ~/ .. 

. SERV1CQS 1.682,46106 1,682.461 06 100 0000 % J I VALO~:OTAL - - i6ãi.46106 - - 1.681.46106 " ÕÕOOO?..,% 

~ ____________ .-~~ER~~OME F~~~~~RESP~VE'i ~ER8<iECÕ"ER~I~------------~ 

,"i OI"n 'tlaIQI ' l ,, ~,:e i'l Bl 
RI" eOlllll rc1liol 
l='l'óle\o Jtsmbl1l 

()d ~bfO.~h\Aligo l!l Prol. SAIV. \.rl ~ 

DATA: 

iiiC 
GC-Hen(!, 

PtO~ 
'" I " ':v r. r-f-.j A'n'j 

Serrr,; 
f; ('OU çJic 
~a~~() 

Ir P' G' . ~ Im· . ' r:-

DI\T": 

Tito Serra 
8 9'0 ... 113 de i>o(l:.lçi)o 

PrC'IO'(' Jil'l' c,P 

DAT": 

- ." 



ERGI~} 
-~--\ 

ANGOLA, Lda. 
Rua Eng~nheiro Roma Machado, 
nO 6 - 2c Andar 
Huambo . Angola 
Telf./Fax 00244928364180 
Contribui~te N° 5121018797 

V/Reto 

FACTURA N° 122 

Exrno{s) Senhor(es) 

Odebrecht Angola Projectos e Serviços, Lda 

Av. Talalona, sIno Belas 8usiness Park 11. Torre Cabinda, 8°andar 

LUANDA I ANGOLA 

I DATA CLIENTE 

16 
CONTRIBUINTE 

5410002059 
DATA VENCIMENTO / CONDIÇOES I DESCONTO CLIENTEl OOCUMEN§J 

31-10-2013 31-10-2013 O % Original 

110 I CÓdigo Referência I Deslgnaç~o I QTD11 Un11 Preço Un·1 01 I 021 0311va laT021 Un21 Valor J 
1 2 Prestação de selViços de 1 1682461. O O O O 1 1.682.461.06 

Incidências % 

1.682.461,06 Akz O 

Controle de qualidade 

Subcontrato OAECJ-ENG-001/13 

Auto de Medição nO 4 

Valor em USO 17.352.70 (96,474) 

Banco SOL 

Número de Conta: 1796519810001 
IBAN:A006004400001796519B 10123 

Valor do IVA Dascontos 

0,00 Akz 0,00 Akz 

Os SelViços e/ou bens foram realizados e/ou colocados a disposição do adquirente nesta data 
(Art. 36 do CIVA. N°5 alínea F) 

Local de Carga: Morada da Sede 

Matricula da Viatura: __ _ 

~ . 
• ' j U) ·:.'6 rt~· 

Ga~enfe de Ptod~ 

~
• ProJElIO Jamb!í 

. ,l E R G I oh /ech! AnfjQlit Pro). a 
____ .. _ ANGO ~~ 

cT~<--c 

ECOVALOR 

DIR.AUTOR 

DESCONTOS 

LIQUIDO 

IVA 

':-C-
0,00 Akz 
0,00 Akz 
0,00 Akz 

1.682.461,06 Akz 
0,00 Akz 

TOTAL A PAGARI1.682.461,06 Akz] 

I 
Oata e Hora: 31-10-2013 16:00:52 

Local de Descarga; Morada do Cllonte , ReG<Obt ____________ _ _ _ 

Data e Hora: _--:==--=== P""o(I(g) _ _ _ 

Zone Soft ZSFact Ucenciado a Exergia Angola, Lda 

Contribuinte NO : 0.175.553;00-9 

Processado por computador 



E ERGI~ 
ANGOLA, Lda. 

Página 1 

Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 20 Andar 
Huambo - Angola 
Telf./Fax 00244928364180 
Contribuinte N° 5121018797 

V/Ref: 

I DATA CLIENTE 
31-10-2013 16 

110 I Código Rltlerêncla 

1 2 

IncIdências % 
1.682.461,06 Akz 

FACTURA N° 722 

1 ~(.) Sonhor(os) 

Odebrecht Angola Projectos e Servlços,Lda 

Av, Talatona, sIno Belas Buslness Park li, Torre Cabinda, aOandar 

LUANDA I ANGOLA 
_I 

CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO I CONDIÇOES IDESCONTO CLlENTÊJ DOCUMENTO I 
5410002059 31-10-2013 O % Duplicado 

DeslgnaçAo I QT011 Un1lPraço Un·l 01 I 021 03llva1QT021 Un21 Valor 
PrestaçAo de serviços de 1 1.682.461, O O O O 1 1.682.461,06 

Controle de qualidade 

Subcontrato OAECJ-ENG-001/13 

Auto de Medição nO 4 

Valor em USO 17.352 ,70 (96,474) 

Banco SOL 

Número de Conta: 1796519610001 
I BAN:A006004400001796519B 1 (}123 

Valor do IVA Descontos ECOVALOR 0,00 Akz 

O 0,00 Akz 0,00 Akz DIR. AUTOR 0,00 Akz 
DESCONTOS 0,00 Akz 

LIQUIDO 1.682.461 ,06 Akz 
IVA 0,00 Akz 

TOTAL A PAGAR11,682.461,06 Akzl 
Os Serviços elou bens foram realizados elou colocados a disposição do adquirente nesta data 
(Art. 36 do CIVA, N°5 allnea F) 

Local do C8rga: Morada d. Sad. 

Oata. Hora: 31-10-2013 16:00:52 Malrlcul. d8 Vlalura: __ _ 

Lo",,1 de Descarga: Morada do Clienlo 

Dala e HOfa: Pe80 (Kg) _ _ _ 

Zon~ 50ft ZSFact Licenciado a Exergia Angola, Lda 

Contribuinte NO : 0.175.553/00-9 

- - -

_1°cobi
--

___ _ __ PrOC85Sado por computador I 

, 



[ ERGI~ 
ANGOLA, Lda. 

Página 1 

Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 2° Andar 
Huambo - Angola 
Telf,fFax 00244928364180 
Contribuinte N° 5121018797 

VIRe': 

I DATA CLIENTE 

31-10-2013 16 

110 I Código Referência 
2 

Incidências 0/0 

1.682.461,06 Akz 

FACTURA N° 722 

~(S) Senhor( •• ) 

Odebrecht Angola Projectos e Serviços,Lda 

Av. Talatona. sIno Belas Business Park li , Torre Cabinda, aOandar 

L 
LUANDA I ANGOLA 

CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO I CONDlçOeS IDESCONTO CLlENTÊf DOCUMENTO I 

O 

5410002059 31-10-2013 O % Triplicado 

I Deslgnaçllo I QTD11 Un11 Preço un.1 01 I 021 D311va I QTD21 un21 Valor 
Prestação de serviços de 

Controle de quandade 

Subcontrato OAECJ-ENG-001113 

Auto de Medição n° 4 

Valor em USO 17.352,70 (96,474) 

Banco SOL 

Número de Conta: 1796519810001 
IBAN:A006004400001796519810123 

Valor do IVA Descontos 

1 1.682.461 , O O O O 1 1.682.461 ,06 

R. O,OOAkz 

Q,OOAkz 0,00 Akz R 

ECOVALO 

DIR.AUTO 

DESCONTO 

LIQUIDO 

IV 

0,00 Akz 
s 0,00 Akz 

1.682.461 ,06 Akz 
I A 0,00 Akz 

Os Serviços elou bens foram realizados elou colocados a disposiçao do adqUirente nesta data 
(Art. 36 do CIVA, N°5 al/naa F) I 

TOTAL A PAGARI1.682.461,06 Akzl 

local de Carga: MOfada da Sede 

Data e Hora: 31·10·2013 16:00:5'2 MalflC1Jla de Viatura: _ _ _ 

Locai de DesC8rga: Morada do Clionle 

,-_0_8t_8 e HOro~: ====- pe,oIKg) __ _ 

Zone 50ft ZSFact licenciado a Exergla Angola, lda 

Contribuinte N° : 0.175.553/00-9 

Recabt ____ _ _ _______ _ 

Proca'Mdo por comput~ 



• 

e 

~ 
E}(ERGI~~ 

ANGOLA,ldà 

PARAjTO: ROMUALDO LUCENA 

ATT: 

CC: 

DE/FROM: FRANCISCO MACHADO 

N/REFO.: GED-PO 15-12-FM-O 1 o DATA: l.NOVEMBR0.2013 PÁG./PAGES: 

ASSUNTO: FACTURA DE SERViÇOS DE LABORATÓRIO NA JAMBA MINEIRA 

Ex.mo S(>s, 

Somos, pela presente, a enviar o boletim de medição n04 e a factura 722 referente 

ao período de 21 Setembro - 20 Outubro 2013, no valor de 1.682.461 ,06KWZ. 

Com os melhores cumprimentos, 

tA~~&-:> rllt",,~ 

Francisco Machado 
,GeÓlogo\ 

EXERGIA ANGOLA, Lda 
Rua Eng O Roma Machado, N° 6, 2° andar, Huambo 



I::SFA Net - BFA Net empresas 

DETALHE DA OPERAÇÃO 

Pedido Transferência SPTR 

N° rte registo 

Data de inserção 

Hora de inserção 

Utilizador 

Transacção 

Situação 

106706877 

07-02-2014 

09 :37 :32 

68292-'1202(1 

Pedido Transferência SPTR 

Tratóldo 

\.Jtilizador de situação 68292"12015 

Data de situação 

Hora de situação 

N. o de operação 

Regras assinaturas 

07-02-2014 

15:13 :45 

235005963 

AA 

Conta a debitar 

Valor a transferir 

IBAN destinatário 

Nome do beneficiário 

Morada 

Descrição 

Tipo .de transferência 

Data de transferência 

Data de vencímento 
Utilizado!' Data Tipo 

Assinaturas 6829242016 2014/02/07 A 

6829~42015 2014/02/07 A 

Periodicidade 

Email de notificação 

Mensagem 

Detalhes de pagamento 

Fechilr I 

t'agma 1 de':' 

682.9242030001 

4.960 .015,66 AKZ 

A006004400001796519BI0123 

EXERGIA ANGOLA PROJE.DE 

ENGENHARIA 

EXERGIA ANGOLA PROJE.DE 

ENGENHARIA GAEe] 

Eventual 

Diária 

OA-EcL(j - E:\U - OOJjt3 

1~1~ ~~ 09 1-

fLLtLMt~ p!:- 1-22 
~~<L ~ ~ q-~o 

.. 

\L a-l6\. : ) ~ 0:J 4· I h1-; t () 
v~ lA : ). G62, 4~), oi 

~Ct- ~v'-: )-59 3. 3~7-1 O [) . 

1ttns~//www . bfanetemoresas .ao/Transaccoes/DOPE.asnx?idc= 1 43&idsc= I 53&transac. .. 07/0212014 



Processo de Medição 

Boletim de Medição nO: ~ 05 _ Periódo de Medição: 21-11-2013 à 

----.- Projecto/ref. : OAECJ-ENG-001/13 Subcontratada: 

I 

Prestação de Serviço de : LABORA TORlO 

Contacto (alternativo) : 

Documentos requisito: 

• Memória de Calculo (Facultada pelo sector) 
----- --~--

• Boletim de Medição (elaborado B.M. pela área 

Çomercial) 

• Factura ( atendida solicitação da emissão da factura) 

~. Assinaturas (recolha das assinaturas dos signatários) 

• Relação documental actualizada (solicitação atendida) 

Obs. : 

--~ 
~· ··· ·~· · - Jil __ 

W 
... ~ .~ . ~ ~ .. 
Processo la orad 

Contact: 

E-mail : 

''''.' •.•• " •••• ~:..:..~:..:...:...:.::.:..: •. • ~:.: . ':'.:""":..' •• .!!.!... • • ; •. :.:...; • • .:.:..=.: .":':" .-~:!.!'...!:_:.:.::~ " ' . 

Encaminhamento para o Financeiro; 

Efectuado W Pendente (aguarda acertos) D Cancelado D 
oata:J::t; -ºL201~ 

":"::':'.':":':":"-":.:.:.:.:.: '.:.:.:...:~.:..';~ . .:.: "" .......... ~ . 

1 7);"" 

---------------~ ~~O_:~:;::=",,;:O)_ _ __ _ 
Nota: Caso se d:~~r ialta a entrega de u'm õu mais documentos até a data de fecho da medi~ão, ~ provisiona'se o ~~r medid~ ê só s~ procederá ã 

pagamentos de valores faturados apõs regularização do processo. 

D Via do Processo de medição encaminhada ao subcontratado//Ass.: _____________ Dat. 

N/A_N~o se Aplica Contrato 

-1 
! 
i 



IM/.-O/JéHRECIlT ANGOlA PRUJ. E SER V. /.D,1. 
OAECI PROJETO ESTRADA COLUI lAMBA 
AV.TALAmNA S/N BELIIS BUSINESS PARK II 
LUANDA (LUA) 
CEPo FONE. 222613104 FAX: 22267~()OO 

UI I12JlOI 3 15 :25:35 
PONGOLOLA 

SB8040 
PIIG. I 

BOLETIM DE MEDICA0 5 PERIODO: 21/10/2013 20/11/2013 
';'UC"VI'I I IV" I V V/·U:""-t::I'IU-UU I J I,) 

EXERGIA ANGOLA LDA C: 5.121.018/79-7 

OESCRICAO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE OUAUTDAOE 
FONE: 

ITEM OESCRICAO UM 

1 ALUGUER DE GAMADENSIMENTRO MES 
OESMOBl112AOO 00 " DE NO\iEMBRO DE 2013 

2 AlUGuER DE PRENSA DE BETÃO MES 
DESMOOJU1.AOO DIA 1 \ DE NOVELIBRO DE 2013 

3 ALUGUER DE CONTENTOR DORMIT6R10 PARA TÉCNICO OE MES 
LABORATÓRIO 

, 
EQUIPE DE LABORAT6RIO (UM TêcNICO El<PATRIAOO 
MUNIDO COM UMA VIATURA 4X4) 

SUBTOTAC ITENS 

OESCONTOS 

Outros Descontas 

SUBTOT"L DESCONTOS 

TOTA~GERAL 

HISTORlCO PARA LANCAMENTO IMPOSTOS 
COUTABlllZACAo-. VAlOR BRUTO 
• CEsCONTO NAO REGISTRADO NO FINANCEIRO 

Na(.a Filall -IMPOSTO INOUSTRlAlS,25-J. 

(P) IMPOSTO INDUSTRIAL 5,25% 

GERACAOBM: OH12f2013 
GEAACAO AJUSTE: 

SUB-CONTRATO 

DATA:t-tLIILI~ 
.~ {; ...... ::~I:-" 
'~~_ if- ,;) ., . 
~_._. _~_ ... -: 

CONTABILl2ACAO 8M: 
CONTABILl2ACAO AJUSTE: 

MES 

VALOR NOTA FISCAL 

1,583,1B"/ .00 

0111212013 

-, 

VALORES EM KZ 

ASSINATURA' 21105120 13 DATA OASE:21105I2OH 

INICIO: 21105/2013 FIM: 1511212013 

BaS~ CONTRATUAl ACUMULADO A~lERIOR 
OTO VALOR UNITARIO aTO VALOR UA 

68.976.00 4.02 2n,345.60 
7507 

66,976 .00 4.02 277 ,'365.30 
7501 

95.600,00 0,00 0 ,00 

1,532.600.00 3.26 4,991.256.64 

7507 

~1 . 794,500.00 ~6S.S4 

4,138.02 

4,138.02 

21 .794.500.00 ---S:~1,830.52 

RETENCAOICAUCAO BASE IMPOSTO % VALOR IMPOSTO 

0,00 

1,583.~7.00 5.25 63,127.82 

CONOICAO PAGAMENTO: DO / 10-DlAS 

GERENTE RESPONSAVEl 

O.l\TI\: __ ' _ _ ' _ _ _ _ 

BASE CCNTRAruAl 

SALDO" MEDIR 14.6D~,144.4. 67.28 -J. 

VALOR TOTAL 21.794.~DO.«UI 1DO.OO -, 

EQUIPAMENTOS 0.00 ---a.õõ % 

MATERIAIS 0.00 0,00 % 
SERVICOS O." 0.00 % 

BQLETIM S ACUMULADO TOTAL 
Qro VALORUNIT VALOR TOTAL QTD VALOR 

0,3661 25.293.50 4.39 302.639.10 O,.., 68,976.00 25,2Ul.50 

0.3667 25,293.60 4.39 302.659.80 
0.3667 68,97600 25,293.50 

0,00 0.00 

1.0000 1,532.800.00 4,26 6.524,056.6. 

1.0000 1.532,800.00 1,532,800.00 

1,583,387.00 7,129,355.5' 

4 ,138.02 
--- "4,1i8.õ2 

1,583,387.00 7,125,217.52 

COI.\POSICAO 00 BOLETIM DE MEDICA0 5 

VALORBRlITO VALOR CONTABIL 
EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 0.0000 % 
MATERIAIS 0.00 0,00 0.0000 % 
SERVICOS 1,583.387.00 1.583.387.00 100.0000 % 
VALOR TOTAl. 1,583,367.00 1.583.387.00 100,0000 % 

~ 



I 

E"ERGI~-~ 
. ------~ 

Página 1 

ANGOLA, Lda. 
Rua Engenheiro Roma Machado, 
na 6 - 20 Andar 
Huambo - Angola 
Telf./Fax 00244928364180 
Contribuinte N° 5121018797 

VIRef: 

DATA CUENTE 

10-12-2013 16 

110 1 Código Referência 

2 

Incidências % 

1.583.387,00 Akz 

FACTURA N° 760 

~(S) Senhor(es) 

Odebrecht Angola Projectos e Serviços,Lda 

Av. Talatona, sIno Belas Business Park li, Torre Cabinda, 8°andar 

L 
LUANDA I ANGOLA 

CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO I CONDIÇOES IDESCONTO CUENTÊ/ DOCUMENTO I 

O 

5410002059 10-12-2013 O % Triplicado 

Designação 

Prestação de Serviços 

Controle de Qualidade 

Subcontrato OAECJ-ENG-001/13 

Aula de Medição nO 5 

Período 21/10/2013 a 20/11/2013 

Valor em USO 16.272,24 (97.306) 

Banco SOL 

I QTD11 Un11Preço un·1 01 1 021 031 Iva IQTD21 Un21 Valor 
1 1.583.387, O O O O 1 1.583.387,00 

Número de Conta: 1796519810001 
IBAN:A006004400001796519810123 

Valor do IVA 

0,00 Akz 

wrrc r hL / J 
>~"~~JYcL 
. ANGOLA, Lcta. 

Descontos 

0,00 Akz 

ECOVALOR 0,00 Akz 
DfR. AUTORI---~O:-','::'OO-:--::A-:-k-iz 

DESCONTOS 0.00 Akz 

UQUIDOf--:1-=. 5~83~.3::-::8:-::'7,700::-'A77k=tz 
IVA 0,00 Akz 

\~ 'de," 6"0.1 I tLf 
Os Serviços e/ou bens foram realizados elou colocados a disposição o adqUirente nesta data 
(Art. 36 do CIVA, N°5 alinea F) 

TOTAL A PAGAR I 1.583.387,00 Akzl 

Local de Carga: Morada da Sede 

Data e Hora: 1Q...12-2013 10:11:18 Matricula da Vialura: 

I LOC-d! de Descarga: Morada do Cliente L .. Da1a e .Ho,": ___ Peso (Kg) __ _ Processado por compulador 

Recebl: ______________ _ 

Zone 50ft Z5Fact Licenciado a Exergla Angola, Lda 

Contribuinte N° : 0.175.553/00-9 



, l 

----------------~_._--_. __ ._._._----- --

Obra: .1lMfjBA j/'\ih\E1Mfl. 

Período: Nov(cm'lbro I :;Wl :~ (2l-10-2013 até 21 -11- :~013) 

Nome I Técnico: ítiitónic r!ljgUlei 1E~1!lídi(J\ i!jodku&lo 

I Designação Tem DO Normal Tempo E){~ra 

Dias 

? 1 
? ? 
?~ 

?á 
?<; 

1~ 

" J Q 

I Q 

~ n 

"l 1 
1 
. ,~ 

:li. 

.1 
t; 

,:; 

7 

~ 

f:! 

" r-
; ') 

1? 
n 
111 
1<; 

1 ·~ 

-; ' i 

1 Q 

1q 
)n 
-
-
-
-
-

I . 
t • t Li 

Projecto Local Trabalho 
10 Turno 

Entrada Saída 

ESlrad~ Coiui/l amba l,<mb~ C"'JclCriZilç50 de ArnostrJs! ClaborJeão de Documento~! !\COmpvnh3mento ele Quali(hde 07:30 12:00 

btrada collli(lam~" lamba Caracterlzõção de {,mostras! Elaboraçao de Documentos! Acompanhamento de QUúlirlade 07 :30 12:00 

(str3da Colui/lamba lamba Caracterização de Amostfi's / Elaboração de Documentos /{\companhamento de Qualidade 07:30 12:00 

est rada Colui /lamba lamba Curacterizilçao de Amo"lms / E l alloraç~" de DoCumenlol / Acompanllümenlo de Qualidade 07 :30 12:00 

Es t r~da Colul/la01bil l amba Cara(terizaçao lle AmOSl ras / Elallol<lr,ão de Documentos / Acompanhamento de QUõlitl"dc 07 :30 l:~:OD 

':6t-; ' i :. 
~:( 1 (1~! .. 0 

(strada Colui/l amba lamba Caratt.erilaç50 de Amostras / Elaboraç50 de Documentos / Acompanhamento de Qualid"de 07:30 12:00 

f;strada Colui/lamba l amba Caracteriwçao de Amost ras / Elaboração de Documentos / Acompanhamento de O.llalidade 07:30 12:00 

Estrada Colui/Jamba lamba Caracteri zõ çao de Amostras / Elaboração de Documentos / I\companharnento de QU(1lidadcl 07:30 12:00 

(strada Calui/lamba lamba C~ract crilõçao de Amostras / Elaboração de Dowmentos / /,companhamel1lo d~ O.ualidade 07:30 l~:OO 

Estrada Coh,i/l.mba Jamba Car;)cler il;Jç5CJ rie Amostras / Elaboracão de Documentos i Acompanhamento de O.ualidade 07 :.')0 12:00 

.;;~;~:~ "'~ IJ 

H .. ! ~i .. ~L~j I 

Est rada ColuVlamb a lamba Caracter ização de Amostras / Elaboração de Documentos / Acompanhamento de Qualidade 07:30 12:00 

Estr~da Colui/l amb a l amba Caracter i"ção de Amostras / Elaboração de D"CU1l1Cl1to~ I Acomp""hamento d~ Qualidôl<t., 07 :30 12 :00 

Estrada ColuVlamba l amba C~ractc(iz~çiio de Amosl ras / Elabomç~o de Documentos I Acompanhamento di? Qualidade 07:30 12:00 

Estr3da Colui/ lamba lamba Caractcr i"ção de Amostras / Elaboração de Documentos I Acompanhamento de Qualidade 07:30 12:00 

Estrada Colui/ l amba lamba C"racteriz;:çíio de Amostras / Elaboração de Documentos / Acomp õnham <>nto de Ql1alidade 07:30 12:00 

Sjl \~(h (fh:1 .r, " ' :'f;-] L(>/ IJ ;: ~' 

f ~CJ'l.( r ~, . . t 

: : ~#ll) 

Emada Colui/lamba lamba Elabornçao de Oocumentos / Desmobllizaç~o de Equipamentos de l.aboratório 07 :30 12:00 

Estrada Colui/lamba l amba ElJboração de Docurnentos/ Desmobilização de Equipamentos de Labor~tó r lo 07:30 12:00 

Estrada (olui/l amba lamb~ elaboração de nclatório final de I.nlJoratór io 07:30 J2:00 

Estrada Colui(Jamba l amba E IJbor~ç;jo de Relntór io Finil l de Labor~tór io 07:30 12:00 

~; H:";";~' l\ 

f, .. ~,,, ,it.! (~ 

EstrJda Colui/J,1mi)(\ Jamb2 Ela borüçilo de Relatório Final de laboratório 07 :~O 12:00 

Est rada Colui/lamba J&rnba Elabor"ção de Relatório final ú. Lahorilt6rlo 07:30 12:00 

Eslrnd3 Colulfl dmbiJ l amba Elaboração de I\el;:lório Fin~1 de Lú lJOrm6r1o 07:30 12:00 

-

-
. 

"r,..,!. .... I ~ .... u"" .. ..... 

Responsável (Odebrecht) ; Responsável de Laboratório; / I --- - - -------- _ .. ----

, 1 

I . 
~ ú 

I ' 
di , lo k 

. t I 
.i J i i • 

j 
i 

2° Turno N° 30 Turno N° 
Entrada Sarda I Hoxas Entrada Saída I Horas 

13:W 17:30 9 -
13:00 17:30 9 

13:00 17:30 9 -
13:00 17:30 9 

13:00 16:30 B 

13:00 17:3D 9 

13:00 17:30 9 -
13:00 17:30 ~ 

13:00 17:30 9 

13:00 lidO 8 

13:00 17:30 9 
13:00 17:30 9 

13:00 17:30 ~ 

13:00 17:30 9 

13:00 16:30 8 .. 

13:00 17:30 9 
13:00 17:30 9 . 
13:00 17:30 9 
13:00 1G:30 B 

13:00 17:30 9 

13:00 17:30 9 

13:00 17:3Q 9 

-
- -

. 
(I -

1 \ -. . 
19(~ 

\1 '\ ;\( AgoSUnh 
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t5!'A Net - BF A Net empresas 

DETALHE DA OPERAÇÃO 

Pedido Transferência SPTR 

N.O de registo 

Data de inserção 

Hora de inserção 

utilizador 

Transacção 

Situação 

108706877 

07 -0:! -2014 

09:37 :32 

68292.012020 

Pedido TransfQrénClil SPTR 

Trat2Jdo 

Utilizador de situação 6829 2-12015 

Data de situação 

Hora de situação 

N. o de operação 

Regras assinaturas 

07-02 -2014 

235005963 

AA 

Conta a debitar 

Valor a transferir 

rBAN destinatário 

Nome do beneficiário 

Morada 

Descrição 

Tipo ,de transferência 

Data de transferência 

Data de vencimento 

Página 1 de 2. 

6829242030001 

4.960.015 ,66 AI<Z 

A006004400001796519810123 

EXERGIA ANGOLA PROJE.DE 

ENGENHARIA 

EXERGIA ANGOLA PROJE ,DE 

ENGENHARIA OAECJ 

Eventu al 

Utilizador Data Tipo 

Assinaturas 6829 242016 2014/02/07 A 

6829242015 2014/02/07 A 

Periodicidade Diaria 

Email de notincação 

Mensagem 

Detalhes de pagamento 

Fechar I 

CJAEC-(J-E~-=Jh 
~~ ~~ 09?

ft1-tLL-t~L ~;: T 22 
~~<L .\-'1 ~ "fbO 

Vo...ltL : ).C54· )ti; to 
Vo- Lfl : ) . G62, 4-6),Ok 

~CÁ- \,~ : )~5& 3. 3$7-j O () 

lttns :/ /wwwbfanetemoresas .ao/Transaccoes/DOPE.asDx?idc= 143 &idsc= 153 & transac.. . 07/02/2014 
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Processo de Medição 

21-04-2013 à --------Boletim de Medição nO: ~ Periódo de Medição: 20-05-2013 

Subcontratada: -:---,,-__ E_X~!A AGOLA, LDA _ __ ~ Projecto/ref.: OAECJ-ENG-002l13 

Prestação de Serviço de : TOPOGRAFIA 

Contacto (alternativo): 

Documentos requisito: 

• Memória de Calculo (Facultada pelo sector) 

• Boletim de Medição (elaborado B.M. pela área 

Comercial) 

• Factura ( atendida solicitação da emissão da factura) 

• Assinaturas (recolha das assinaturas dos signatários) 

• Relação documental actualizada (solicitação atendida) 

Obs.: 

. ~ ............ .. : . - -~ -'''' ':::. '':''~ ' :'':'':';': :'' '':':'''''''.:.:.'' " ..... .. ... , .. .. . . 

Encaminhamento para o Financeiro; 

Efectuado D Pendente (aguarda acertos) D Cancelado 

Assinatura do Receptor (Sector Financeiro) 

/....- " ... ~ ........... " ... " ....... -.-..... _., .... ,''-............. , .. _, ......... -....... ~ .................. ,- .. ~_ ....... ... " ......... . 

Contact: 

E-mail: 

. .. , .. ~::.. .. :.:;~: .. .. ; .•. : .. .." .. .:..:.:. " .. : . -.... ..... " ........ ::. .. . 

D 

Nota: Caso s e dê por falta a ent;:ei~ de um ou mais documentos até a data def echo da medicão, ap-rovisiona-se o váior medido e só se procederá a 
pagamentos de valores faturados após regularização do processo. 

D Via do Processo de medição encaminhada ao subcontratado//Ass. : ______________ Dat. J~ __ 

Cont(ato: .. 

.. , ... ~ .. ----
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. ODEBRECHT'; - ' . I 

:~ -~""",,,~!~:.::'Jt:Lr:J 

OA IrlWUtRHCIIT ,IN(iO/A /'/I(IJ. 1:: .\'I:'Kr~ UM 
OAl:"(,) l'I{OJlrl'O l ~ s·m J.\rM COl.UJ JAMBA 
AV TAI.Al"ONA S'N UEI.AS BUSINP.SS P'\ ltl{ Ii 

LtlANDA (U'/', 
CEP FONE 222(,7370 .. ) fAX 222(17XU(HI 

11;O'J/2CJI .3 (11) ·11_1 ) \ 1 

rONGOI.OI. .. \ 
SBEW-.J.\l 

P,\G J 

BOLETIM DE MEDICA0 1 PERIODO: 21/04/2013 20/05/2013 
SUBCONTRATO OAECJ-ENG-002l1 3 

EXERGIA ANGOLA LDA C: 5.121.018179-7 

DESCFUCAO PRESTAÇÃO DE TOPOGRAFIA ESTRADA COLU1-JAlAO/I PAOVINCIA DA i IUII.A 

FONL 

VALORES EM KZ 

ASSIt--! .. \ TURr,· 21,'0·1.'2013 DATA GI\Sr-21;(W2013 

INICIO' 21i()1li::>ü 13 FIM fi-ülloJ?013 

SALDO A MEDIR 

VALOR TOTAL 

EQU!PANENTOS 

MATERIAIS 

SERVICOS 

BASE CÕNTÃATUAt 

9,131,922.45 

10 , 1 ~.615,~ 

0.00 

90.18 .", 

100.00 % 

·õJiõ ~. 

0_00 0.00 "/o 

0.00 0 .00 -4 

BASE CONTRATUAL ACUMULA.DO ANTERIOR BOLETIM 1 ACUMULADO TOTAL 1 
ITEM DESCRICAO UM aTO VA.LOR UNITARIO oro VALOR UA aTO VALOR UNrT VALOR TOTAL aTO VALOR 

PREST"çAo OE SERViçoS DE TOPOGRAFIA PRESTAÇÃO 
DE SERViÇO DE TOPOGRAFIA PROJETO JAMBA MINEIRA 

SUBTOTAL ITENS 

DESCONTOS 

OUlros Descontos 

SUBTOTAL OESCOtnos 

TOTAL GERAL 

.. .ES 1.687.752.50 0.00 

10,"6.515.00 

10,126,515.00 

'HISTõRICO' PARÚÀNC!iMENTo ;;;'POSTOS VALOR NOTA ASCAL RETENE AO/CAUCAO BASE IMPOSTO 
CO'HAftl'_tZASA.O: VALOR BRUTO 

NOI:] Fi!lC.l\ • IMPOSTO INOUS'rHIAL S.25~;' 994,592: 5~ 

IF'I IMPOSTO INDuSTRIAL !l..25c• 

GERACAO BM. 2110912013 COI\'TABIUZACAO OM: 21109,'2013 
GERACAO AJUSTE. CONTABILlZACAO AJUSTE ' 

DATA. 

0.00 

994 592 5::' 

CONOICAO PAGACtlEI'JTO' DO' 10 - DIAS 

'( ',(, ;;' f'; r r r· 
G~ren (.t.) d p. r ' fl"\n t ;I' :.;. 

0.00 

75001 

0.00 

(J DO 

/ .,(j.!. 

0.00 

0.00 

% VALOR IMPOSTO 

5 2:, 52.~Hi 1 I 

05893 

O!:o89.3 1.ó87.752 ro 

994.592.55 

';' C'jt, 59255 

99·1,5925S 

19 2\ 
192 1 

19.21 

994.573.34 

0 .59 

; I 

I i 
COMPOSICAO DO BOLETIM r)"F MErJ!CAo 

E:OurPAMENIOS 
I MATERIAIS 
I1 SERVICOS 

I VALOR TOT AL 

VALOR BRUTO 
0.00 
0.00 

994,592.55 
-994.592.55 

VAlO~ I.;ONTABIL 

0.00 
0.00 

994,592 .55 
sg4T92.'5S 

994.59255 

994.592.55 

19.2 1 

19,21 

994,573.34 

00000 "0 
0.0000 0 .. 

100 .0000 'o 
ú'iOOõõõ ~a 

L~' 



E \.ERGIÁ:' 
ANGOLA,~Laà:- ' '. 

Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 2° Andar 
Huamba - Angola 
Telf./Fax 0024492836'\180 
Contribuinte N° 5121018797 

VIReI : 

L DATA 

12-06-2013 
CLIENTE 

16 
CONTRIBUINTE 

5410002059 

Pagina 1 

FACTURA N° 612 

Odebrecht Angola Projectos e Serviços, Lda 

Av. Talatona, s/no Belas Business park li , Torre Cabinda , 8o~Hldar 

LUANDA / ANGOLA 

DATA VENCIMENTO / CONDIÇÔES IDESCONTO CLlENTEI OOCUMENTq] 

12-06-2013 O % Original 

[ID] Código Referência 1 Deslgnaçâo 1 QTD11 Un11preco Un,l 011021 D311va IOTD21 un21 Valor I 
'--,---'---=-2 ""---'.--

Prestação de serviços de topografia 1 994.573,3 O O O O 1 994 .573,34 

Incidências % 

994.573,34 Akz O 

--

no Proiecto da JamlJa Mineira 

Auto de medição nO 7 

Valor em USO 10.340,75 (Cambio 96, 18) 

Dados Bancários: 

Banco SOL 

Número de Conta: 1796519810001 
IBAN:A006004400001796519810123 

Valor do IVA Descontos 

0,00 Akz 0,00 Akz 

Os Serviços e/ou bens foram realizado s e/ou colocados a disposiçâo do adquirente nesta (Jata 
(Art. 36 do CIVA, N°S alfnea F) 

, --'-'-
local ds Carga r,~ol ada da S~de 

Opta e Horo : 12 -C6·2013 

ECOVALOR,-------70~,O~Oc-A~k~'z 

01R. AUTOR I-----,O::..:,~OO-:---:-A..,...k-lz 

DESCONTOS 0,00 Akz 
1-. .,,-,,-,--,-=-,","-=-,-.- ---

LIQUIDO 994.573,34 Akz 
IVA 0,00 Akz 

TOTAL A PAGARI 994.573,34 Akzl 

:-;_ .. 
J RecebI: _____ _ Locar de Oescn!ga 1,',O(8Cl8 do CI:enle 

Dala 8 HOf3 _ __ _ PB~o(Kg) ___ _ 

Zone Soft ZSFact Ucenciado ~ Exergia AngOla, Lda 

Contribuinte N° : 0.175.553;00-9 

--. .... \ 

EXE~91;~1 

P,oces~do por eompu:a&>( 

l iiG Sr:rra 
(" orente de Produr.ào 

Frowto Jamb,~ 
"\~·: ,;h{·~c~f Áo90iri prCiJ. Sanl. : ~" 



4 Ag,tttR_,n 
ODEBRECHT ~'<ERGIA 

SI,...,II 

I '" I 
DESIGNAÇÃO 

_ . 

-:-·"·:Th~0~'p;::I?]:.1-ºe9§MfI~-::=--=====-= 
1.1 

1.2 

Deslocaçâo··de- ümtécnico·de lopôgraf~certificãdõ. 
acompanhado de 1 porta-miras, de 1 GPS de 
precisão, modelo G515 Leica, Estação Tolal, modelo 
GPT 70001 em horário diumo em periodo semanal. 
Endende~se por horârlo d iurno periado compreendido 
entre as 8.00 - 17.00h, com uma pausa para almoço 
de 1 hora 
Moras extras em perioctõ'Semanal --

1~3- IHõrãs ê;1iãS-Sabadõs 
1,-4 - Hõrãs extras 'Õõmingose Feriados 

I 

j 

OBRA: Jamba mineira - Prestação de serviços de Topografia 

CLIENTE: ODEBRECHT 

Prazos de Pagamento: nla 
Código Classificação: nla 

VALORES DO CONTRATO (USO) 

PREÇOS (USO) 
UN QUANT. 

UNITÁRIOS I TOTAIS 

mês) 4,00 

hr 

hr 

hr 

. ____ ._ c =---::-70·000;!O 

17.500,00 

132,58 

132,58 

176,77 

70.000,00 

IAdiantamento: 

QUANTIDADES EXECUTADAS 

TOTAIS 
ACUMULADOS 

NO AUTO 

ANTERIOR1 ACTUAIS 

SALDO 

0,59 3,91 4,501 ·0,50 

60,00 60,00 

I 
o7 l Auto Medição N. o 

I 

I1 

Mês: Mai·13 ] Data: 21-04-2013 A 20-05-13 

IMPORT ÃNCIAS REALIZADAS (USO) 

TOTAIS ACUMULADOS % 
FACT. NO AUTO 

ANTERIORES I SALDO 

ACTUAIS 

- - - - '-

==.:'10, óõ§.iiõL-~· _, 
----t--------.- -

10.340,75 68.477,501 78.818,25 -8.818,251 112,60% 

---1-.----
7.954,80 7.954,80 

--·-·-·-_ .. ~·-------j ·_-- .. ·--f------

I 
TOTAL DOS TRABALHOS 

L-__________________ ~ DEDUÇAODEADIANTAMENTO ILI _ ____ J-_____ L-_ _ ___ L-_ _ _ _ _ J-_ _ ~ 

ODEBRECHT ANGOLA 

!AlI1fJ ,I IV ~, '1k~ li! v. ,-e/, S ~h==f? 
"'Ie1- 110 

'T~ ., 
l Ho S Ir ra 

Gerente de roduçã o 
Projeto JambB 

"~ehteohl AnU(l14 PrOl . 6erv, leI) 
Página 1 de 1 



, . ., 

ODEBRECHT , . 
EXERGIA 
,/ IJr."I'i1l 

REGISTO DE TEI\ .. -Q DE TRABALHO 

Obra: lAMBA MINEIRA 

Período: ABR/ MAI2013 

Nome I Técnico: Bruna Mafalda Teixeira Bento 

Dias Projecto 

22-Abr Estrada Colui/lamba 

22-Abr Estrada Calui/lam ba 

23-Abr Estrada Cal ui/lamba 

24-Abr Estrada (alui/lamba 

25-Abr Estrada Cal ui/lamba 

25-Abr Estrada Cal'JÍ/lamba 

Z6-Abr Estradõ (aluí/lamba 

26.-Abr Estradã COlui/lamba 

27-Abr ht';ld~ :ol,jilhmh. 

29-Abr Estrada Colui/lamba 

30-Abr Estrada CallJ ,/l am ba 

Ol-Mal Estrada (alui/lamba 

03-Mai Estrada ( al ui/lamba 

03-Mai Estrada (alu i/lamba 

04~M;J i E~t,, (h Cal j;/l'lll,b: 

06-M ai Estrada Colui/la mba 

06-Mai Estrada Calui/lamba 

07-Mai Estrada Calui/lamba 

07-Mai Exploratian camp 

07-Mai Estrada Calui/lam ba 

08-Mai Est rada (alui/lamba 

08-Mai Estrada Calui/Jamba 

09-Mai Estrada Col ui/lamba 

09-Mai Estrada (alui/lamba 

Responsável de Topografia: 

Designação Tempo Normal 
Local 1° Turno 2° Turno 

Trabalho Entrada Saída Entrada Saída 

lamb, 
Repos iç..lo de e,tacas , 17+500-7>540. CA 12 "600-12+700. Mucação da ph 5+620 e lev da ""c.'I.cão da 

07:00 12:00 -- .. 
mcsm:o:.. 

lamba CA 11+S40-11+~O. Marcação da ph 6+620 c levantamento da pedra. Le .... ilr.tarnento do si 7+320·7+020 -- -- 13:00 16:00 

Jamba CA 11<-940·12+220. Verificação da; cetas da ph 6.fi220. Sl 7t640-7+960. Verlfic;.ção das estacas de 51 
07:00 12:00 13:00 16:00 

8+000·8+200. L.2V SI. 7t"df1-7+QI;fl'7+QAn-R+200 

la mba CA 12+420·12-+680. Lcv Sl 8+000-8+200. Heposlção de .stacas 6'900-7+260; 8+500-9+100. Marcaçllo da 07:00 
-.nh 4+480. lev I 6~o-'l,32(L 

12:00 13:00 16:00 

lamba Le'/ escavação na ph 12+240. Marcação da ph 3+505 . Marcação de SL 8+200-8+560 07:00 12:00 -- -
lamba CA 12+JOO-12+400. lev C8'1Bda areia enc 2 da ph 12+240. CA 12+500-1 2.700. SL a.SSO-3+S&J -- - 13:00 15:00 

lamba CA 12+320-12+520. Lev areia enc 1 ph 12+240. Lev pra auro 10+400-12+700. Lev desvias 07 :00 12:00 -- --
lamba Lev sL8+22o-8+S40;B+540-8+860. Lev auto 9+500-10+400. -- - 13:00 16:00 

J;.: 01 0."" ·ndA 4.tfIo,,~.~~·.I.l l ·"Mi; 14.O::OI"" ..J ... -dl: ... ~.-. :~ ... (r- I l,'\r:, 1'1 . ,) :...r . ..t j - ',.o 0/'00 H ' X, -- .. 

lamba Marc:>ção do SL 9+240-9+740;10+020-10+250. CA 12+300-12+600;1l+g,)0-1l+960. lc_ SL 8+880-9+220 07:00 12:00 13 :00 16:00 

Jamba Telas fina is de Tchamutete 07:00 12:00 -- --
Jamba c.~ U .9OO-12+4OD. Reposição de .. t~cas "9+220·9+600 07:00 12:00 13:00 16:00 

Jamba U:~ Sl 9+240~ 540_ Maroç.ào da ph 4+480 e levantamento d,; recha da mesma. le\'amarr:etl\O do tn da padreírn 07:00 12:00 -- .-
lamb3 Marcação de sSL 9+540-9+7~0. CA 12.+100-12+260. lev SL 9+560-9+740 -- - 13:00 16:00 

J. mba f./ ... ~c·- .ju~: 10+\"" ;0 lO-WIUU. MJrcô·_.Noasaai<:.:Jn 4 •. 111(\~ ~ 1I ·;,.",r,toO~ 'ocr . m.no 1100 -
Jamba Marcaç30 do aterro S+B6()"6t280, Remarcaçiío do SL 101"ÜOO~1O+380. l(lvanram en to 03 escavação da ph 10.440 07:0G 12 :00 .- .-
Jamba Remarcação de SL 10+000-10+380- Lev SL 10+020-10+340. Lev rocha p111O+440 -. -- 13:00 17:00 

lomba l\.iarcaç~o soSl12..;,200·1 ] ... 740. V~(iUc.aç~o das cotai dJ ph ~+-1S0. Lev da rocha e escavaçao Me 2 da ph 10+400 07:00 12:00 -- --
lamba Marcação da cêrca e marcação das cota, elas ca5a5. -- -- 13:00 14:00 

lamba Ma rcaçãa da ph 3+505. Remarcação da 5112+080-12+740 -- -- 14:00 17:00 

lamba Retifkação dc est~CêS do si 12+400·12+720. Levantamento da areia no!> enconlros da ph 10+440. CA 
07:00 12 :00 -- --

lO'400·IO.42Cl. r>h +~O~m.,c,c"n "v"]' +120· +110 

lamba CA 11+90)-11+500-11+600. Verifica ção das estacas de SL 12+040-12+420 -- - 13:00 111:00 

Jam ba Lcy SL 12+08D-12+,12O. Retikação da, estacas de <111+900. verificaÇ<~o das cotas da ph 3+505 07:00 12:00 -- --
Jamba Marcação da "terro 11+080-11+250. CA 10+380- 10+520. lev SL 11+800-12+060 .. -- 13:00 ' 4:00 

Total de Horas 

~~ÍJ"\~ ))lV \'\L 
~ 

~ i (C!",\óO (lC(f':ULBl~f~~~~~OMJi<l aC\ \,Wl 
Projeto ~amba 

Odellle:h/.(ll~liP[OP~v. lda 

Tempo Extra 
NO 30 Turno N° 

Horas ntrad Saída Horas 

5 

3 

8 

8 

5 

3 

S 

3 

I 

8 ! 

5 

8 

s 
3 . 

·1 1 

S 

4 

5 

1 

4 

5 

4 

5 

4 

114 O 



c~-:;tlnFtCl·\OO IH: REGISTO D aI\lVESTIMI.:I\ITO f RIVADO {Cf:1IPI 

o Conselho de Administm(;jo da Agênci(l Nacional para o Investimento Privado faz 
sClber que: 

No~~ \()r tnOS do 11." 1 rio artigo 7.0.0 d<'1 Loi n.o 11/03. ciF~ 1~~ rlp. MAio, foi aprovAdo o 

projeclo do investimento privrldo enquadrado no regime de Der:larnçfío Prévin 

cJonomil1ado I~XERGl~ ANG.~LA .,J.,D)\ a ser 

irnplemontaclo na Província ele IIUAMBO (ZQNA C) 
MunicípiocJe ._ . ______ . ____________ __________ _ 

em que 8(S~I()) prornotor(es) -.!:!XE1~Gr l\ --J.>l{OJEC'J.'OS DE: ENGENHARIA, 8A; + 

cujo capit;ll é ____ ~:~'1'ERNO _____ . visando A CONS'l'I'.L'UIÇÃO 

J l.E UlI1A SOÇI) :PADE POH QUO'l'j\S....lCU_JA. ACXI)LID}\DE p RINCIPAL E-'-!A __ 

- - ------------_ .• 

110 montêmto do KZ equivalentes a USD ~~ . 000 ,00 

él ser rccllii.'.8c1o da seguinteforma:~_I2_220 . OOO..!..OO ~'!'RAV~~y~ IMPon'l'AçÃO 

_ OE: _ Mi\Qu!~a~?_!l:;()U!~~~TOS E OUT~Q..S __ BE!~L~Q~POREOS E USD 90. o 0.!0...9 ° 
F:M ME I OS t-l0N E 'l'A R I OS . 

---- --------------_ .. - -- - ------------- - -----
A execuçüo do projocto dEWf)r~l ter início no pmzo m{lximo de '120 dias a contar dA cl8 1: ' 

do ~"!1i~;süo rio prnsent e Cc')rtificnc!o 

[m te!';tetli uilho. o Conselho de AcJrninistmç<'1O r )imda P:i;;::"f () Pfü: ;'''llte . '{~, i. ií i \: ; '(iO r 1,

Registo dp. IilvHstimento Pl'iVudo (CRI~') que VRi ;: ~sin ; ld() ~ ; 1111iniliir;-Hiu (:UIII () ~ : (:dr 

brnnco em uso nesta Agência . 

I 
... ) I I '~" 

Luandél .. ______ l __ ._ ._ _ ...... _ \.·_ \V\ 

" 

• 



~r.. DF:H Jüi\o llE,JJ ; mn F'. DE SOUSll. AHCANJO JONIOH; PAULO V. V • DA 
":GNCB:rÇÃÜ. 

Aos inve~,tidOlcs " 80 garantidos os direitos previstos nos artigos 12.°, 13, u,I4 ,0, 1 G, o, G 

1f)o d" Lui n(} 1'1 /0:3, del3 de Maio (Lei do Basos do Investimento Privado). Outrossim, 

os investidores obrigarn ·se a respeitar 8S leis e regulélrnuntos em vigor, ben I corno 03 

compromissos contratuais, sujnitando-S8 às penalicJadcs nelAS definidas, bem corno li 

rGspoitélt os dovoros específicos previstos no 8rligo 18.0 iguéllrnent8 da Lei n. o 11/03, de 
13 c/{-J M'IIU. 

o INVLSI"IDOH 

/.\0 p re :.;ell(r ) inv()!;lÍmollto ~;;jo ;lüibuído, os seyuintes illcnlltivos fisCéiis H <lduanoíros, 

ern conformidade COIIi él 1.8i n,o 11103, de 2b dü Julho : 

1) ISENÇÃO Dl'; PAGAMEN'l'O DE DIREI'rOS ADU.i\NE I ROS,6{SElS)ANOS(NQ..l,2 
- i\ 1fi~9º)-=--ri:Ç?"ijJ:"P . NOVOS -

2) l·UWUÇí\o PAHi'\ !:iO % 1)0 PAGAMEN'I'O rn~ DHUU'l'OS ADUA~_EIROS, 6 (SEI $J 
- ANO-:S'(N fll i \RT . C)Q) -EQUI P . USADOS 

J) ISENÇAo UE PAGAMENTO DO IMPOSTO I NDUSTR IAL,15(QU I NZE )ANOS(N Q! 
- .i\R'r.rOQ}"-·-------··-

4 ) TS g N :ÃO Dl:: PAGi\MRN'l'O DO n~P9.wro SOB~E APLICAÇÃO DE CAPITAIJ3, 
- J.5 (QU I NZE) ANOS - 1\R'l' _ 12 Q 

j\(·;(I\JU/\ NACIOi\JI\L r)/\ll/\ O INV[ST li. r \"; ,l) : >I ll\i/'.f)O, 

EJ\I1 II J/\NDA, AOS _ _ / .. _ Dl .. _ I . t I' \. tJ ,_ ; :- ?()n 

CARLOS ANTONI O FERNANDES 
-- - .~-



Processo de Medição 

Boletim de Medição nO: ~ Periódo de Medição: 21-05-2013 à 20-06-2013 

Subcontratada: EXERGIA A~O_L_A-,-I L_D_A ____ _ Projecto/ref.: 

Prestação de Serviço de : TOPOGRAFIA 

Contacto (alternativo): 

Documentos requisito: 

• Memória de Calculo (Facultada pelo sector) 

• Boletim de Medição (elaborado B.M. pela área 

ÇQ.mercLal) 

• Factura ( atendida solicitação da emissão da factura) 

• Assinaturas (recolha das assinaturas dos signatários) 

• Relação documental actualizada (solicitação atendida) 

.Obs.: 

Contact: 

E-mail : 

~ 

~ -
_ t3J ~~ 
. .. J:~1 ... _ 
~ 

/ 

OAECJ-ENG-002l13 

...... ,: .:. .. .. :.:.;.: '~ ... ;,:;.:.:. ..... :.:.: ... ::.:.::.:..-: . .,; ........ ': .. . .: .. :..:. . .. , ............... .. ... .:.: ... ~:.:~ .. .:..;.; " ... :.:.:: :.:.... •. :: .. ,- ......... . , ......... ~ _. --_ .. ...... :. .. :..::. ... :.::.:. .. ::.;.; .. ..;~, . .:. .. :;.: ... . ~..: ..... ,: . . 

Encaminhamento para o Financeiro; 

Efectuado D Pendente (aguarda acertos) D Cancelado D 
oata:.d.L..; 03 /2013 

'-Ssinatura do Receptor (Sector Financeiro) 

•••• _ •••••.••.•• ~ ...• 1( ................................. . . 

Nota: Caso se dê por falta a entrega de um ou mais documentos até a data de fecho da medicão, aprovisiona-se o valor medido e só se procederá a 
pagamentos de valores faturados apôs regularização do processo. 

D Via da Pracesso de medição encaminhada aa subcantratadaj jAss.: ___________ __ Dat. J.-l __ 

Con trato:. 



~.~ 

:;::ODEBRECHT ---• ..• Infraestrutura 
~--"Io.Í!IIt._,- .. ~f"':". ~-.l..}~~'-'_'; _:-..J 

(I,JI.-{Il1l:liflHH1',M'{;{IiA ['IW.!, E,I'/:'RV I,IM, 
OALC'J I'ROJI:I"O 1:">[ IC<\()r\ COLei Ji\MIIA 
AV.-I AL,\TON:\ S'i\!lU ·\S Bl!SINI-:S,,> pj\RK II 

U:.\i'I)I\{U!A) 
("EP FO:..lI~ 2~lí,7370·1 1-"1\>': 22Z(,-/~{{i:l,) 

~ l r!r)l2 {1 1.\ II lI2 17 
NJ:-\ CiOl.OI . ·\ 

SB/- jll-l !l 

PM; I 

BOLETIM DE MEDICA0 2 PERIODO: 21/05/2013 20/06/2013 
SUBCONTRATO OAECJ-ENG-002/13 

EXERGIA ANGOLA LDA C: 5,121 ,018f79-7 

DESGR lcr .. o PRESTAÇÃO DE TOPOGRAF IA ESTRADA COLUI-JAMI3A PRQVINCIA DA HUILA 

FONE, 

ITEM OESCA1CAO 

PREST AÇi,o DF- SEIWIÇOS lJE TOPOGRAFIA PRESTAÇAo 
DE SERViÇO DE TOPOGRAFIA PROJETO JAMBA MINEIRA 

SUBTOTAL ITENS 

DESCONTOS 

Oulros Oe SCCl'l !OS 

SUBTOTAL DESCONTOS 

TOTAL GERII.L 

UM 

MES 

VALORES EM KZ 

J\SSINATURA" 21104120 1 3 DATA BA$E: 21/ü4i201 3 

INICIO: 21 /()<';/2Q13 FIM: 20/ ' 012013 

BASE CONTRATUAL ACUMULADO ÃNTERIOA 
aTO VALOR UNITAAIO aTO VALOR UA 

1.687 .752.50 0.59 994.59255 

7S().\ 

10,126,515.00 "994,592.55 

19 ?1 
;5:)<1 

19.21 

10,126,51,,00 994,573,34 

HISÍ'ÕRicÕPARÀ LANCAMENTO IMPOSTOS - --vÃÜlR IWTA FISC-A-c-- RETEiicAÕtCAuc'i.o -SASÉ ii"PÕSTÕ'-- - % VALOR IMPOSTO 
CD:-n r..s lllZ/I.CAO. VALOR UAU10 

N()!" F i"i'(: ., 1 . IMPOSTO INDUSTRIAi. 5 ,2S-~ 

{P) rMflOSTO lNDUSlHlAL 5,25- .. 

G E: ~.6,CAO BM : 21 io9J20n 
GEiiACAO AJUSTE: 

CONTABll.IlACAO BM; 
GONTAB1LIZACAO AJUSTE 

21 ."09/2013 

1,1195,179.9..) 0.00 

1,<1 95 .1 7!i .9 1 5 2?! 78.<\96 9~ 

CONDICAO I.JAGAME:NTO . OD I t O,DIAS 

i 

SALDO A MEDIR 

VAt.ORTOTAl 

EQUIPAMENTOS 

MATER1AJS 

SERVICOS 

BASE CONTRATUAL 

7.636.742.51 

10,126,515.00 
--- -o .ôõ 

0.00 

0.00 

75 ';1 <;. 

100.00 ~. 

--0.00 ~. 

0.00 "I. 

0.00 '% 

BOLETiM- ACUMULADO TOTAL 
aTO VALOR UNIT VALOR TOTAL aTO VALOR 

0.8859 

08859 1 687. 752.50 

1.495.17994 

1."9!:..179 .9 1 

1,49S ,17~94 

151102 

ISÔO<:' 

158.02 

1,49',-;-0'21'92 

148 

, COMl'ÕSICAo' DO BOLETIM DE MÊDiCAo 
VALOR BRUTO VALOR CONTABIL 

EQUIPAMENTOS 0 00 0 .00 
MATE RIAIS 0 00 0 ,00 I SERVICOS 1, '-:95,179.94 1,495,1 79.9" 
VALOR TO l}\ !. , ,495.179.94 1.495.179 .94 

2.489.77 2 "'9 

2.489,H2.49 

177 23 

177.23 

2-:;;89 ,59~26 

o 0000 ~" 
o 0000 ~ Q 

100,0000 <!ó 

lÕO~OOÕO ~"'" 

SU8·c or-nRÃTo ~RP ~.Cº,IfErjCIALrrl ~GeREtlrr 110M E: FIN;""CS1RO}--- lGE:RENl. E flESPÓNSÁ"VELJ------ [OEA.9'lTE <':ÕMEflCjÂL}--; 
I ,, : ~,..,. \:.- ,/ ) . 7; {' I --, - - ' , -t' - • / 

O..,TA- IJ ATt.: , I , _ DJ'.jTA I , " _. DATA L._J I ... ~J ' DATA" 

K'<> i'H!J .. I ~w LJ<I~Vt,j'-" • T ;" 
' tw (.;or,'«'fi1i,;i--· , W'---'----"!- ----, 

t:' r61f.l lt;; J~mtJ~) 
Ot!Qf1flll:tltAf.uo1fl P i'~! . ~o, ,,, , i,. 1'i~ . .) ~~~'l \' rh 

" eren!A d:J Produ <,. i:'{, 
Pr01f::tc .J'~tr.bG 

I 

Ei\ge nharia 
Pro jeto Jélmba 

Odebrechl An gola Proj. Ser lJ , L 

i(6'7t~l,,~éríd;jj r .jl l ~~ f1 · 
RF( "CI ) ffi8 r r.i::,t 
~"' ~ ~:kd:c J ~H~". ~:-;' 

~t"!ú\'~'f ("r.:-i;. f ' 

) 

~ 



E ERGI~(: i 
ANGOLA,Tcrà:--" 

Rua Engenheiro Roma Machado, 
na 6 . 20 Andar 
Huambo - Angola 
Telf./Fax 00244928364180 
Contribuinte N° 5121018797 

V/Ref: 

Pág ina 1 

FACTURA N° 642 

Odebrecl1t Angola ProJectos e Serviços,Lda 

Av. Talatona, sin° Belas Business Park 11 , Torre Cabinda, 8°andar 

LUANDA I ANGOLA 

DATA 

18-07-2013 
CLIENTE 

16 
CONTRIBUINTE 

5410002059 

DATA VENCIMENTO I CONDiÇÕES IDEs-cONTO ~LIENTEI DOCUMENlõl 

18-07-2013 0% Original 

110 1 Código Referencia Designação I QTD11 Un11Preço Un·1 01 I 021 D311va I QTD21 UI121 Valor J 
1 2 Prestaçâo de serviços de Topogfil~ a 1 1.495.021, O O O O 1 1.495.021,92 

Incidências % 
1.495.021,92 Ak7. ° 

no Projeclo da Jamba Mineira . 

Auto de medição nO 8 

Valor em USO 15.544,00 (Cambio 96,18) 

Dados Bancarias: 

Banco SOL 

Número de Conta : 1796519810001 
IBAN:A0060044000017965198101 23 

Valor do IVA Descontos 

0,00 Akz 0,00 Akz 

Os Serviços alou bells foram realizados elou colocados a disposição do adquirente nesla data 
(Art. 36 do CIVA. N°S aJlnea F) 

loca l de Caroa: Morada d.J Sede; 

Oa!a Q HCla: 18-07·201 3 t 1.39.05 r.1alncuia da VI~ lu( .. 

ECOVALOR 0,00 Akz 

DIR, AUTOR 0,00 Akz 

DESCONTOS 0,00 Akz 
LIQUIDO 1.495.021,92 Akz 

IVA 0,00 Akz 

. lQC:j1 de O Elsca ~ga '.~orao41 do CI:en!e I Re(ebl· _____ -;;::--::-, ---------

Da!;} e Ho:Q : _ _ ____ _ p~so IK9} __ _ 

Zone 50ft Z5Fact Licendado a Exergia Angola, lda 

Contribuinte N° ; 0,175,553100-9 

. 
\ I ; J,,\ -,r, _ 

EXE~~lf.1} 

.".. Processado po: corr,;:x.:.:!co· 

',- I 
I 



OBRA: Jamba mineira - Prestação de serviços de Topografia 

6 Ag"'!Ut~<n CLIENTE: ODEBRECHT 

ODEBRECHT EXERGIA II~razos de Pagamento: n/a ,IAdiantamento: 
IhAIII Código Classificação: n/a 

L- --

VALORES DO CONTRATO (USO) QUANTIDADES EXECUTADAS 

SALDO 

UNITÁRIOS 

PREÇ OS (USO) II NO AUTO I ACUMULADOS I 
ANTERIOR I ACTUAIS 

TOTAIS 

TOTAIS 

I 

11 

NO AUTO 

Auto Medição N. o 08 

Mês: Jun-13 

Data: 21-05-13 A 20-06·13 

IMPORTÂNCIAS REALIZADAS (USO) 

TOTAIS ACUMULADOS 

ANTERIORES ACTUAIS 

SALDO 

% 
FACT. 

I 

I 

I 

Art. I """,,,,, I1 UN I QUANT. I I 
L-__ ~. ________________________________ --".L ___ -L _______ ~. __________ -L __________ ~_ I I I I ILI ========~~I==========~I ==========~===:======~==~~ 

IYkQ:IPA DE-;O;~GRAFIA :- -==-="":::lr=r====r:=-=':I--=---~8~~f==1==-=i==l=. ::-~ I--:-··-~·~-- ---.-- -~.- ===r=:-46.õõõ:~ I_~: .:= ~~=tãSiõCãÇão de um técnico deiOpografl.oorti1icado: ~-+-==---=1- =-==---=--= ====-~ ===:t==--=t===~===~ =--==---=f==:==! :=-==-=t---===-=== -----
acompanhado de 1 porta-miras. de 1 GPS de 
precisão, mOdelo GS15 Leica, Estação Total, modelo 
GPT 70001 em horario diurno em periodo semanaUI mós 
Endende-se por hOrário dlumo penodo compreendido 
entre .s 7.30 - 17.3011, com uma pausa para almoço 

.- -.- ~ -'-!:~----- ------- ------
1.2 IHoras extras em período semana! II hr 

--1-:-3-- 1HOras extras Sâbã"dõs hr 

3.00 16_000.00 

121.21 

121 .21 

46_000,00 0.97 0,97 2,03 15_544,00 15_544 ,00 32.456,00) 32,36% 

--,-------~---------- , ------ -~ I--------I--------( --------1- ----------- .---

1---- -------+------------· -

1.4 ± --oiãs-extr.is-Dõm;ngosê Fériadõs- I~r ± =± 161 ,62 - ------------- - - t - -II---= -----+-- j ---1>------ ----+-----1 ----1-----_ - --1-_ -_ L-- _ _ _ _ __ __ _ ______ --1 L_ ~ ____ .L _____ __ ---1L ___ 1 _._ ----L_ ~ -

I 
TOTAL DOS TRABALHOS 11 15_544'001 I 15.544'001 32.456'0°1 32,38%] 

_ DEDUÇÃO DE ADIANTAMENTO __ _ _ _ _ . 
~----------------~ 

ODEBRECHT ANGOLA <14 
'I ii O ~ rrrt 

Gerente de P pduç.<J P 
Prolelo Jamb!l 

Pô\gina 1 de 1 

# 



EX ERGIA REGISTO DE TEI\.. ) O DE TRABALHO 
lIl':'''' , 

Obra: lAMBA MINEIRA 

Período : MAI/JUN 2013 

Nome / Técnico: Bruna Mafalda Teixeira Bento 

Dias Projecto 

30-Mai 8trad,) COloi/lamba 

31-Mai Estrada Coiuijlami>a 

03-Jun t~ lrada Caiui/la rnba 

03-Jun Es tradu COkli/)amba 

04-Jun Estrada Coi'J ijJ~mba 

04-Jun E.st(~da Coiui/lamba 

05-Jun Es/rado (alui/lamba 

05-Jun Estrada (alui/lamba 

06-Jun estrada Colu i/lamba 

07-Jun E~ trilda Colui/Jall'ba 

lO-Jun Estrada ColuijJarnb« 

ll-Jun Estrild" Calui/Jamba 

ll-Jun c str~da ColuijJambõ 

12-Jun ütrarla Colui/lamba 

13-Jun Estrada (alu i/Jambe 

14-Jun Es tr~dil Colu i/Jamb:J 

17-Jun Estrada Coluljlamba 

18-Jun Estrada (alui/Jamba 

18-Jun Estrada ColUl/Jarnba 

19-Jun Estrada (a lul/Jamba 

20-Jun Estrada Caluí/Jamba 

Responsável de Topografia : 

Designação Tempo Normal 
Local 1° Turno 2° Turno N° Trabalho Entrada Saída Entrada Saída Horas 
l amba M arcoçJo do su l~elta 5. 400·5'BOO. l.evilntBlncnto dft Sl5+4(lO-S I'&JO 07:00 12:00 13:00 17:00 9 

lamba M~((' í1ç;";o SL 4'+800·5; 100; Controlo d(' a l l'rf o 4i4~O·4+6~O . Mí.' rllçáo dn li tOt: k de N . 07:00 12:00 -- -- 5 

lamba LtJya.r.tall1cr.ro da 50 10 1 84Q-l l -tsaO. Ma t cô~~o de 50 ·1 1,. SOO· 1 lt{lOO 07:CO 12:0D -. -- S 

jamba M edição do stoc). dI.:! tv. Ol"scnho do lay'out da PQdrcira, Prcpuraç.ão da rnarcaç~o do!. rm.H O':> al3 d.J ph -- -- B :OO 1 7:00 4 
ln·, so~ 

Jamba Le'Jantamel1to da area do nritador. Medição do slock de tv. 07:00 12:00 -- -- S 

Ja rnb~ Calculo dos \olum., de terraplenagem O+OOO·2+C10. Dosenho do layout do pedre ira -- -- 13:00 17:00 <\ 

lamb" Leviln tamen lo da furação dQ pedreira , desenho do ~ I al\a de furação. SL 4+800-5+100 07:00 12:00 -- -- 5 

lamb~ Medição do stod : de tv. Marcação de SB 12+680-13+000 -- -- 13:00 17:00 4 

Jambi, Levantamento do rocha na pedro;," . Mõrcaç:lo de SL <"340-:> 4540. Levantamento d~ Si! 12+740-13+320 0'7:00 12:(00 13:00 1/:00 9 

lamb, PrOleC\O lletualilüç50 das alte(\)ções 07:00 12:00 13:00 l G:OO S 

J~mb) Marc,;;;o d~ 5l2+840·3+200. CA G+64Q. 6H;8D.lev SB i3<2·1C·i4+'J40. 07:00 12,00 13:00 17;00 9 

Jambo ,,,ledi çaQ do :itod de N. Calculo dos volumes d~ tnci<J k~'/iJ nt3do 'S~ 07:00 12:00 -- .- s 
Jamba proJccto aClu-3lizaç,ão das alterÕlcoe> - -- 13:00 17:00 4 

lamb" Desenho da localização das uttimils 3ph'5. Ca lculo da pn 20+950. desenho dos drenos fe itos em obra. 07:00 ll:00 13:00 17:00 9 

Jam ba impia r t"du) d;,t ph 20+950. tC'Jantamento do te rreno c LA na ph 20+503. desenho dCl ph 20+50 3# alteração 07:00 12;00 13:00 17:00 9 

lamba Marcação do s i 15 +840-1 6+340. r",1 ar (ação da ph 20+950. Ol!sc r.ho da Icvunta rneoto fei to em lchJrnutet'!. 07:00 12;00 13:00 17 :00 9 

Jam ba Marcação dil ph 2ú+950 . Desenho e calculo da oh 21,260. Processo de desminageon 07:00 12:00 13:00 11:00 9 

Ja mba lcv~,,! ;; rnento do mllro frxistentc- na ph 211 260. Marc..;çã o do alinhamento da ph 201~)50. D ~ 5C r1ho do Ol;OU 12:00 -- _. :. 
'. voul n~ n"n r 'ir; 

lambi) Desenho do levantamento da e~cavação e de nage m d a ph 1+020. Processo de desminagern -- -- 13:00 17:00 '> 
Jami>a Oe!.e:1ho d o Cüda:s:m j amb.. • • p).; 1:0 .. -100. CJe.sen! In do lõ\,o ut do b ' ;U~dor, lavc)ut da ped r~úrõi . Marc~o d:) ptl 20.503 07:00 12:00 13:00 17:00 9 

Jamba fJian ta eeoreferc nn ada da obra. Processo de desminagem-fecho. tCTs~ 07:00 12:00 13:00 17:00 9 

~ 
Total de Horas 139 

) 

.-') ~-V\'-- \)tV\ \"{1 
'-' o 

~ 
Projeto Jamba 

Odebrechl Angola Proj_ Servo Lda 

Tempo Extra 
30 Tumo N° 
ntrad Salda Horas 

I 
I 

~ 



,', -jl r, ti .( t ~ C í ~ I II P li ~ , I, T Illi :1 f ] I õ f {i 1: 1; 

o Conselho de J\dministmçHo de Agência Naciomll pam o Investimento Privado ta7 

saberquc 

No:; (Cm}()~-; do rl.l) 1 do nrlioo 20. 0 (1,1 loi n.() 1'1/03, (181:-1 rir; M;;!Ío, foi aprovAdo o 

projcclo (/B inveslirnen lo privi'lrlo enquadr<ldo no regime cio Der:laração Prévia 

clenomillndo EXERGIA ANGOLA_~LJ)j\ 3 ser 

Intplcmcnlndo nn Província dl~ lIUAMBO(ZONA C) 

Município ele __ 
____ ._-- - -- __ o 

em que é (süo) prornotor(os) _.~~XEI~~~.~.HO~EC'l'OS DE ENGENHARIA, SA; ;-

cujo c8pit<11 6. g_X~J'EH~ _________ ._.' visando A CONS'l'I'l'UIÇÃO _ 

DE U~1A S()Çry;Dl~DE paI{ oum'b~..Çl1J~ .J~c~r...1 v I Ql\DE....RRINCIl;~h!'!'_..,B_.e. ___ ._ 
C5)N~nus::0.2._~IVI L E OBR~º-~~CAS_: 

no montante de KZ . equivalentes a USO ._ 310.000 I o~ 

él ser rea li/élclo ela seguínteforma: USD _230 _. OQD I 00 A'fHA'{:r;:E pA lMPOR'.[,AÇÃ~ 

_~~B M 0..q u:r ~ms ~E()U I Pl\MEN!OS_ F. 0J''1~9~_ BENS CORP013IlQ.S_ E USD 90. OO_º_~9() 

EM ME10S MONE'l'ARIOS. 

f\ eX8cuç[IO do projecto deverei ter início no prazo máximo de 120 dias a contar dA d él i" 

de emissão cio presente CnrtifiG8dn. 

[m-iesternunho, o Conselho do Administmçflo rnanda p~· I :. ; :';G:' (I pr·-·}!;(lnl..: ' ;:), t ií ic,hl( I1 ,

flegisto ri(~ Illvestim8n'iO Privfldo (CHIF') que vAi ,',5 :j jr:,lC o " ;ll1 'Clltir;tldo 1;011 1 () :: c:k 

bronco em liSO Ilesta Agêncíil. 

< ) 
Lwmel<l, t 

I 
( 

C~HLOS_ At:lTONIO ~ERNAND~.L _ __ _ 

d C()r\J~U_H() Ul.j'J.!!·d.1kílNi:STíl/\ ' :/\0 
,/ I' "" 

/ [ "I I . .' , . 



~ J ,\)En. ~JOÃ() BE~n:;n(jl F . nE SOUSA AlI.CANJ·O J ON I OH ;PAULO V.V.Ol\. 

':0NCE~: çÃO ' 

I-\c s invc~)tidO,.cs sbo garantidos os direitos previstos nos c,r UÇ)OS 12,°. 13,o,IIJ.", 1 b.", e 

1 fiD da l_c i nO 1'1 /OJ, de 13 de Maio (Lei de HíJSCS do Invcsi.irnmrtO PriVado). Outrossim, 

os investidom~ ohrigarn-.se a respeitar as IGis () rCfjulFlrnentos em vigor, i),YII corno 0" 

compromissos contmtuélis, sujeitando-so il~; penalidados neles definida:;, br:rn como il 

re ~:;p c:itar os dovcJ'c·)$ ()specíficos previstos no artigo 18. (] igualrn(~ntc da Loi n. o 1 '1/03, de 

13 u C-:J Maio. 

o INVeSllDOR 

Ao pr8 Selll(~ invu:; tiIl1011to sao éltribllfdo. o~ seguintes inCl'!ntivos fisci:l i~' e adllélnc:iros, 

em con'fonnirladc COIll i l Lei n.o 17/03, do 2b de Julho : 

1) ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE DI REITOS ADUANEIROS,6(SEIS)ANOS(NQ 1 ,?' 
"!\R'I'. 9º ) '- EQUIP. NOVOS -

~\ lumuç.l\o PARí\ 50 ~ no PAGl\MEN'l'O DF. DI REI'ros ADUANE I ROS, 6 (SEIS) 
'--p;NO-S(j:l:{9 ] l\R '.l'. 92) - EQUIP . USADOS --------,,--- -- -------.-

.3 } ISENÇÃ O lJE PAC;Al-lENTO 00 I MPOSTO INDUSTRIAL , 1 5(QUIN.ZE}1\NOSJ.N~...1 
- l\HT:-T01f)--

4) _.!. SI~NÇÃO DE PAGAMENTO DO I MPOSTO. S OBRE AP L ICAÇÃO DE CAPITAIS, _ 
lS(OUI N:7.B ),ANOS - AH'.l'.129. 

I\C( 1\1(;1/\ i\lACIONAL ~)Ar~/\ O INVE:S'I ' i".1 :' r' I' ) I H :I\il\r)Q, 

1:rv1 LlJJ\i\lD/\, /\OS 1 Dl (. \ .. I" (, , 'i 0 0 (1 / __ _ 

CARLOS ANTON I O FERNA~DES 



t '. 
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# • 

Processo de Medição 

Boletim de Medição nO: ~ Periódo de Medição: 21-06-2013 à _2..:...:0:....-0~7_-_20_1_3_ 

EXERGIA AGOLA, LDA 
-,-,..=....---

PrOjecto/ref.: OAECJ-ENG-002l13 Subcontratada: 

Prestação de Serviço de : --,-_~_--,T-.::::OPOGRAFJA Contact: 

Contacto (alternativo): E-mail: 

Documentos requisito: 

• Memória de Calculo (Facultada pelo sector) ~ --
• Boletim de Medição (elaborado B.M. pela área 

çom~rÇÍ9 1 1 __ _ 

• Factura ( atendida sol icitação da emissão da factura) 

51 -0-- "(l-" - - --

Bl __ 'n __ ~~~ __ _ 
• Assinaturas (recolha das assinaturas dos signatários) EU 
• Relação documental actualizada (solicitação atendida) [!] 

Processo elaborado: 

Obs.: 

... .... .... ...... .. .. - . "':,::,,::.:,:,:':':':""'~:.:.."" " . . ... : .••• .:. • • ~ . • , . • • ..!.,,_'... ' :..:. •••••• ___ ..• •. ••. ..:.:.:.;..:.;..:.: •.• :.:..:.:....::;::~ . • . . ' :'::..0...';';':: " ,.;''':'';':'' •• • • ••. ".':,:.:" . :.:,: . " . ..... .. . . 

Encaminhamento para o Financeiro; 

Efectuado D Pendente (aguarda acertos) D Cancelado D 

Assinatura do Receptor (Sector Financeiro) 

, ..... _ ..... !\~ ... \.. ... ......... ::::. ..... .............. , .. 
Nota: Caso se dê por falta a entrega de um ou mais documentos até a data de fecho da medicão, aprovisiona-se o valor medido e só se procederá a 

pagamentos de valores faturados após regularização do processo. 

D Via do Processo de medição encaminhada ao subcontratado//Ass.: ______________ Dat. .../--.1 __ 

Contrato ...... .. ...... .. . ... .... ..... ..... .. ..... ........... , .... . 
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OM.·()}IUiRl:C/lT,lNr;()! .. ·1 NW.!. FSfllJ. : Uh/. 
OAl:('J PROJETO E';TRAt>A rOllll JAMBA 
AV 'IALnO:--J A SIN BEI.AS ntlSINESS PARI\. 11 
LU,\NllA (LlIA) 
eF.p FONI, 2c2(,7 370< FAX 222(JntIlIO 

:? \,VF 20 tJ 12 lI.l ,OC. 

r ( )NGOL01A 
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PAG I 

BOLETIM DE MEDICA0 3 PERIODO: 21/06/2013 20/07/2013 
SUBCONTRATO OAECJ-ENG-002/13 BASE CONmAIUAl 

EXERGIA ANGOLA LDA C: 5.121 .018f79·7 

OFSCRI CAO PRESTAÇÃO DE TOPOGRAFIA Esr nAOA COI U.·JAMRA PROVINCIA DAHu n A 

FONE: 

ITEM OESCRICAO 

PAESTAÇAo DE SERViÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTAÇÃO 
OE SERViÇO DE TOPOGRAFIA PROJETO JAMBA 1,,1INE 1 R~ 

SUSTOT AL ITENS 

DESCONTOS 

Outrcs Oesconlos 

$UBTOTAl DESCONTOS 

,.OTALGERAL 

HISTORICO PARA LÂNCÃMENTO I>.IPOSTOS 
CONTASn. IZACA.O VI\LOn emUlO 

NOla Fj::fc&1 - IMPOSTO INDUSTRIAL 5.25% 

(P I IMPOsro lN OJJSl nlAl S,2S'" .. 

CiERACAO BM: 21,09!2013 
GERACAO AJUSTE' 

CONTA81LrZACAO BM' 
CONTABILlZACAO AJUSTE, 

UM 

r,lES 

VALOR NOTA FISCAL 

1,469 .0 1!! .7t 

2',09120 13 

VALORES EM KZ 

BASE CONTAATUAl 
OTO Vi\LOR UNITARIQ 

1,687.752.50 

10.126,515.00 

10,126,515.00 

RETENCAO/CAUCAO 

0 00 

ASSiNATURA' 21/041201 3 DATA BASE-21104l2013 

INICIO. 2 1104/20 13 FIM' 

.CUMU~AOO ANTERIOR 
QTD VALOR 

148 2,489,772.49 

2,489.772.49 

177..203 

177,23 

2,489,595.26 

2LVI0I2013 

UA 

7S01 

7&f14 

BASE IMPOSTO % VALOR IMPOSTO 

1.-169 .01978 S.2:i. n.123 ~ 

CQr'IOICAO PAGAMENTO: DO I 10· DIAS 

BOLETIM 

SALDO A MEDIR 

VALOR TOTAL 

EQUIPAP,'EnTOS 

MATERIAIS 

$ERVICOS 

OlO VALOR UNIT VALOR TOTAL 

O.870~ 

r, 81(\.1 1661.15250 

1 ~ 59 _0 , g 78 

1.46g,0 19 18 

1,469,019.78 

1588í' 

15882 

6,1 67 .722.13 

10,126,515.00 

~ 
0.00 

0.00 

60.91 -I. 

100.00 % 

'""il. oo % 

0.00 -I. 

0.00 -4 

ACUMULADO TOTAL 
OTO VALOR 

235 3.958.792.27 

3.958.792 .27 

33605 

158.'82 
1,468,860.96 

- 336:ÓS 
~-"-3,958,456.Zt 

I r COMPOSICAÕ OOaOLErIM DE MEÕíCÃo 

, I VALOR BRUTO VALOR CONTABIL 

I' EQUIPAMENTOS 000 U.OO 

: MA rEAIA.IS 0.00 0.00 

II SERvrcos 1,469 ,019 :18 1.469.0 19.78 

~TOTAl _~~469,OI~::i 1.469019 78 

0.0000 "'1.1 

0.0000 "o 

100.0000 -" 
""iõõ.OOOO .~ 

~R·;Nl~IÍ~E ~INANCEiA0t--- G ~---
DAr!.: {, f f .. t \ ( f ERENTE ~E~PCNSÃVEl - -D~TA I . GEREI,..' COMERC"'~' 

" ;.t"hÜÕ JG il\b.. ":i .. ofljê '~ste ~ sãO DAlA ~ ~ .. . ,1:]', 
_ . IM RP E enhaí 1a 

. 
. Jacib a ' . ) 

, ( i i.O ;. eiTf) Odebrecht ~'ng la Proj, Serv. Lda . ~ - ' 

(-)(;;·~ r. ;!fl (f (~ r'T (I(j'llr " . 

/ r,,~~ ft1 V. t.~ \ U ___ , t..., ~_ : .• ~ 
f} . . \d J~' 
I 1 oJMO .\~ fI\" n 

FiP tomorcH'! 
P t"r .. lta~n . to~" .. ~ 

'.~ .. 
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GI)/(: 
ANGOLA,"Ldà.---' 

Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 20 Andar 
Huambo - Angola 

Pagina 1 

FACTURA N" 643 

EXfno(sl S~{1h(}(( o s ) Telf./Fax 00244928364180 
Contribuinte NO 5121018797 Odebrecl1t Angola Projec(os e Serviços,Lda 

Av. Talatona, sino Belas Busines$ Park 11, Torre Cabinda, i)°ancJar 

LUANDA I ANGOLA 

V/Ref: 

DATA CLIENTE CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO / CONDiÇÕES IDESCONTO CLIENTEI DOCUMENTO 

18-07-2013 16 5410002059 18-07-2013 ° % Dupl icado 

[1:-::O-r,-C::-67""d:7ig-o-r--=Re--:f:-er-:ê-nc-:l-a~:~~::~~~~~D~e_s"71-,,-g ___ n-a~ç_a--0::.- --...... I-=Q""T""0-1 ri U""'n-:1TI p-r-eç-o-u'"'"n-',C0Tô2@TGoàIQTD2!Un2r-Vaior-J 
1 2 Prestaçào de serviços de Topo9rafia 1 1.468.860. O O O O 1 1.468.860,96 

Incidências % 

1.468.860,96 AI<z ° 

no Projecto da Jamba Mineira. 

Auto de medição n' 8 

Valor em USD '15.272.00 (Cambio 96. 18) 

Dados Bancários : 

Banco SOL 

Número de Conla; 1796519810001 
IBAN:A00600440000 179651 981 01 n 

Valor cio IVA Descontos 

0,00 Akz 0,00 Akz 

Os Selviços e/ou bens foram realizados e/oll co locados a disposição cio adqUIrente nesta data 
(Art. 36 dO CIVA, N°5 allnea F) 

Loca l d9 Carça ',Iorada da Sed~ 

08ta. Horo t1>-01-20 13 

Loc.}1 di: Ooscarga MoradCl <.lo Cllen:e 

Oala o Hor.1.. _ _ _ Poso (Kg) ___ o 

2on~ 50ft ZSFact Licenciado a Exergia Art\lola, Lda 

Contribuinte NO : 0.175.553/00-9 

,., 
-' \ 

- . 
..!.. --; . ~ J; , :-f ~ > 

e, ERGfJ4'b 
ANGOLA:1ifa-:J 

! . 
'-i A • 

, Recebi- _ _ _ 

ECOVALOR 0,00 Akz 
DIR. AUTORI----O::-:-,-=-OO-::-::A~k-zl 

DESCONTOS 0,00 Akz 
LI QU I DO 1-1-.4-'-'6:":8'"'. 8:":6":'0'-::, 9:-::6-:A-:"k.-1z 

IVA 0,00 Akz 

TOTAL A PAGARI1.468_860,96 Akzl 

I 

'i i\ ( j St1!' ! i; 
(., f; rf, n t p. c!P. ·:; r '-.ílU!,.<' l ' 

PiOj<.:: to J ~ i,:·n) :.:: 
"d0brllcot AngQI., ~"'0 .i ~N . i r. " 



OBRA: Jamba mineira· Prestação de serviços de Topografia 

I I 6 A~t!tJJ._,~ CLIENTE: ODEBRECHT 
Auto Medição N. o 09 

\ 
ODEBRECHT l?<ERG,',~ Ilprazos de Pagamento: n/a IIAdiantamento: ~[--- ----

Mês: Jul-13 J Có~ig~_~I<I~slf~c_ação: n/a Data: 21·06-13 A 20-07-13 
- - -----

I M I "",,:~I "' PREÇOS (USO) 
QUANT. 

VALORES DO CONTRATO (USO) 

TOTAIS UNITÁRIOS 

QUANTIDADES EXECUTADAS 

TOTAIS 

NO AUTO I ACUMULADOS I 
ANTERIOR I ACTUAIS 

SALDO 

IMPORTÂNCIAS REALIZADAS (USO) 

TOTAIS ACUMULADOS 
NO AUTO 

ANTERIORES ACTUAIS 

SALDO 
% 

FACT. 

. ~~:~:~';~:~~~:~~e to~afia ;'rtmcado.l 
acompanhado de 1 po"a·miras, de 1 GPS de 
precIsão, modelo GS15 Leica, Estação Total, modelo 
GPT 70001 em horário diurno em penodo semanal. 
Endende-se por horário diumo penado compreendido 
entre as 7.30 - 17.30h, com uma pausa para almoço 

de 1 hora -~ : -~~~_~;~~~~b;::~~~=á~-.~---- -- --
1 4 I :~ras extras Domingos e Fenados 

mês 

hr 

hr 

hr 

_ . _ _ . __ ~ __ 48.000.0D 

·1----1-·----·-·---

MO 16.000,00 

121,21 

121,21 

161,62 

48.000,00 

-~._. __ ._- _.- --·-----··-·'1 -_._-_. -----r---··-------,--------·--.,------ '--r 

__ . ___ . . _~ r4'fffiO:-õo. __ _ 

0,95 0,95 2,05 15.272,00 15.272,001 32.728,00 31 ,82% 

L-__ L-__ . ______ ~ ___ .___ IL_ L _____ J _ ____ ---!- ______ Jl _ __ L _____ .L. _ _ _ . __ L _______ J L--. -L-.-1...- -i 

I TOTAL ~OS TRABALHOS 11 15'272.001 15' 272'001 32'728'0°1 ~ 
DEDUÇAO DE ADIANTAMENTO 

~x: 
Gerente de ~t(ldUG i\ t' 

Projeto { ánibe ' 
" dQl!rcQ!lt Angola PrOl , S~f'I . ! ". 

Páginv 1 de 1 

# 
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EXERGI!~~ ODEBRECHT REG ISTO DETr- ')PO DE TRABALHO 

Obra: 

Período: 

lAMBA MINEIRA 

JUNI JUL 2013 

Nome I Técnico: Bruna Mafalda Teixeira Bento 

Designação Dias Projecto Local 
Trabalho 

21-Jun Estrada: Calui/J _a m ba Jamba Plano de fu ração da pedreira. Medição das jazidas, fecho. Analise do pk 4+000, sobrelevação 

24-Jun Estrada Calui/Jamba Jamba Medição do stock Iv. Auto de medição mensal. Plano de furaçao, alteração 

25-Jun Estr~da Calui/Jamba Jamba Marcação da ph 20+504. Auto de medição 

26-Jun Estrada Calui/Jamba Jamba Levantamento da frente de desmonte. Plano de desmonte. Auto de medição 

27-Jun Estrada Cal u i/Jamba lamba Marcação da ph 20+504. Marcação de si 1+660-1+800. Medição do stock de tv. Plano de desmonte, alte ra ção 

28-Jun Est rada Calui/lamba Jamba ALlto de medição 

01-Jul Estrada Calui/Jamba Jamba Desenho da ph 21+260. Marcação da ph 20+504. Desenho da implantação da uzina. Justificativos auto de 
m~djrãn 

02-Jul Estrada Calui/Ja mba Jamba Levantamento do stock de tv e medição do mesmo. M~rc,ç50 das sapatas da uzina. Marcação da ph 20+504 

02-Jul Estrada Calui/Ja mba Jamba Desenho do levantamento de tchamutete, desminagem, a letração. Justifica tivos auto de medição e 

03-Jul Estrada Calui/Jamba Jamba Marcação ph 20+504. Leva ntamento stock tv e medição. Marcação da uzina. 

03-Jul Estrada Calui/Jamba Jamba Medição drenagem projecto. Justificativos auto de medição. 

04-Jul Estrada Calui/Ja mba Jamba Marcação da ph 20+504 . Preocesso de dr~nagem e sinaliz"çilo. Medição stock de tv. 

OS-Jul Estrado Calui/Jamba Jamba Marcação da uzína. l evantamento do stock de tv e medição. Pormenor de drenagem, lancis 

08-Jul Estrada Call1i/Jamba Jamba Levantamento e medição stock de tv. Marcação dos alinhamentos oh 20+504. 

OS-Jul Estrada Calui/Jamba Jamba Levantamento da 584+400-5+000. Pormenores de drenagem. 

09-Jul Estrada Cal UI/Jamba Jamba Levantamento e mediçãD stock de tv. Marcação de base 10+040-10+700. Po rmenores de drenagem 

lO-Jul Estrada Caiui / Jamba Jamba Marcação dos al inhamentos ph 20+504. Marcação de offsets 20+500-20+920. Levantamento da fura ção. 

lO-Jul Estrada Cal ui/Jamba Jamb a Cruzamento Colui engote . Desenho do plano de furação 

ll-Jul Estrada Cal ui /Jam ba Jamba Ma rcação cruzamento colui . Marcação de base 9+000-9+300. Levantamento do tn localização CM30 

ll-Jul Estrad a Caiui/J amba Jamba Drenagem definição. justificativos "uto de medição. 

l2-Jul Estrado Calui/Ja mba Jamba Marcação base 10+800-11+360. Marcação rampa uzina . Desminagem fecho processo. 

lS-Jul Estrada CO lui/Jamba Ja mba Levanta mento stocle de tv e medição. Drenagem fe cho processo. Marcação de base 11+360-11+980 

16-Jul Estrada Ca lui /Jamba Jamba Levantamento stock de tv e medição, Processo de sinalização. Levantamento 516+400-6+600 

17-Jul Es trada Ca lui/ lamba Jamba Levantamento 516+380·6+740. Marcação de base 12+000-12+5 60. Auto de medição, alterações e 
.<, 

18-Jul Estrada Ca lui/Jamba Jamba Levantamento e medição do stock de tv. Marcação de base 12+530·13+060. 

19-Jul Est ra da Co lui /Ja mba J"mba Levantamento e medição do stock de IV. Fcr s 

Tempo Normal 
10 Turno 20 Turno 

Entrada Saída Entrada! Saída 
07:00 12 :00 13:00 16:00 

07:00 12:00 13:00 17:00 

07:00 12:00 13:00 17:00 

07:00 12:00 13 :00 17:00 

07:00 12:00 13:00 17:00 

07:00 12:00 -- --

07:00 12:00 13 :00 17:00 

07 :00 12:00 -- --
-- -- 13:00 17:00 

07:00 12:00 -- --
-- -- 13:00 17:00 

07:00 12:00 13:00 17 :00 

07:00 12:00 13:00 16 :00 

07 :00 12:00 -- --
-- -- 13:00 17 :00 

07:00 12:00 13:00 17 :00 

07:00 12:00 -- --
-- .- 13 :00 17 :00 

07:00 12:00 -- --
-- -- 13 :00 17:00 

07:00 12:00 13:00 16:00 

07:00 12:00 13:00 17 :00 

07:00 12:00 13:00 17 :00 

07:00 12:00 13:00 17 :00 

07:00 12:00 13:00 17 :00 

07:00 12:00 13:00 16:00 

Total de Horas 

Responsável de Topografia: 

.) a 
=-) ~\.j,\L U lllt'W 

. ,.-,-.. ' . ' ~ . ) I • . ~
\ 

<Wm r..1.tj,rl..J~~ll;.t1 ~ 
r~ft~~.fdà. 

.. 

Tempo Extra 
N° 30 Turno NO 

Horas ntrad Saída Horas 
8 

9 

9 

9 

9 -
S 

9 

S -
4 

S 

4 

9 -
8 

S -
4 

9 -
S -
4 

S -

4 

8 .. 

9 -

9 

9 

9 

9 

182 n 
-~--
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.'. i ; . lE I ~ !: : ,. 1 ~ f ) t i; : I ( . I II I • t.: I ;; i ( i _ ~ " 

() CO/ls0lho cio I\dminislf'élçao da /\gônciél NnciOlwl pélrél o Inv(·)si:irnonto Privôdo fé. 7 

S;:-l f) n l quu: 

No~; inml()~; do 11." i <in fll iiqn 70° ti ;:1 I CI l-" c i 'l/Cn, (I'!I~J clf, i\liaio , roi ;JprovNi0 c 

prujcclo rle invnsiimnnio pr:vildo nllquncl r,\do no roq irnc cle Unclílfélç,io Pr'évir; 

d(~110rrlirli'ld() EXE.RGl.i\ l\NCOL/\, l ,jM rI se i 

irnpl p,mcnlíHlo I1n F'rovínci8 cl0 IJ Ul\t>H30 (7.0Ní\ C) 

MUIlIcípio elc: 

Dm que Ó (s~J()) pro/r10í.OI(cs) . J.!:XJ<;Hc rJ\-· J'HOJ J';C'J'O:::; Y.!_:: 8NGENH l2.H}A J ~~ ; . .--:~ __ . 

l: UjO capiU11 (~ j':X'J'E!~N() , vis?ondo .. ~ CO~~' l' I ' ~U~Çií.()_ 

IJl~ _l! ,~j !!_ ~'-j()CI)ml\Qf. P0-1L.9UO'1~.t\S. I_CUJl\ J\C'I'J.V :l..Df\.D.~ ._!?.!UBj;,:I):'Al '..... U:.lI 
c0!'l~~'r'J{Uçí\() CIVIL J:: OBRMi rÜRLlCl\;; . 

fiO nlon1é:lnín rio 1<1 __ __________ ___ equivalentes (I uso ~o ._ooo .~_~o 

él sm w;-ilizéiclo do se!-)uinteform8:. USD 220 . 00 0, 00_ l\.'l'H~VES DA J .. ~P.OWI'AÇ~O 

1)).; i'o1i\QU J:Ni\:;, EOU .[j~ .~ MF.N~~:OS f. ou'rlWS BENS COHPor~E9s E USlJ 9 o . O o o, () o 
r,~tI\ MWI o~; MONJ·:'l'AHI OS. -- -'- -- ~--- . - - - ---- -

1\ 8XeCll ~i.l (l do projccto devcrúiOí início no pi':110 máximo de 'i20 dias 8 contai d~ ri ;; . 

rir:: (')11 l i<;~i\o cio (lrcsoni.p. COI i ific<Ic10. 

; i! .; ;: r . • : . ~ ; . 

ileg isio clR Illvc~;tirncrrLo F\ivndo (CHlF'l qlle vpj ; : ~ . : ;I'. ; "n .j;' i,';i1 I! '· "(l!) ' :P'II ( ó . : . .. . 

hrnnco 2m w;,) n C~; l é1l\~l; ncj il. 

, . '. , . . , 

'" . ~ 

~~ 
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./ 

;r,llf:n JoÃo llF\j' l; IWl F, DE SOtJSi\ J\HCAN:JO ,) ONlüJ~; \.)l\.ULO V o V. DA 

_'GNCr.:rÇÃO, 

," :. '0 . . jkV(; ' ·' , 

/\c;s inve:.tidOf"cs siio qduJr!tidos os c.iireiw!:i previstos nos é'i Unos 12°, 'I :3.0, íll °, 1! ,", ~, 

1[: o ciD Lr.i 11.° 1-1/0:3, dr:: !:3 dt: Maio (LC-li de !:3;'lsns do lilVcsCirnmrlo Priv;ldo), OutroSS:" l, 

os irlVCslirl() ro~; ()hri~Fl/",) se n respeita r (:l ~; I(!i~; c reuul;')Ir1(~nlOs D((l vinot, bGI11 COlno OC'· 

t;Olr;prornissos cOIIÜ;rtl.wis, :::u joitanclo .. sn ils !l8néllitléHlo$ Il n l(')~·; (j(:íillidClS, lx:m conlO;; 

u.e:,!)(-,i(,lt os dnvm()~: C~:iJ ()cííjco::; prc-wi.stos no élrUç)O 1R'J i~JiléJirnc-~lltc:) dn Loi n.o '11/03, rJc 

.': . (iH Mníu. 

o II\)\!!S r/DO: : 

/\0 p(c:;elltr~ frlvc:;linlcllio SelO dtribllírlü:i ()~~ S(c!.juini.HOó ijlCClllivos il ~, G<-)i~; t) ;J(ilj(",I"!()ii"O:i 

Ci ri cOI11'OI'lnj( leldo COII) i1 I-'Jj li. () '1 J /03, ele; 2!) de Julho : 

1) lSJ~NÇí\() IJE J?I\GMmN'l'O DE DIrm r ros i\DUj\N}~ IlWS/6{SEIS)i\NOS(N0J ,I 
i\H ~I: '- 'i9 f ~F:QUIP .I\:!OVOS - - '-- ' ----- --,- -- -- - ---- ... 

)' lWDUÇÃO 1:'1\1<]\ 'JO'à 1)0 PAW\l'<1fo:N'PO DI'! 1J .L I~ET'l'OS AOUANEIHOS,6(SFIS) 
-·1\NÓé; (N.<"U " ,\R '.l' .. cJQ- ) - EQU IP'. USADOS -- ,- , -- - - , ' ... -- -

,;; lSEL\)~:li.o IH: PJ\(;j~f'.lEN'rO DO IMPOS'fO I NDUSTRIAL,15(OUJNZE) ANOS(N 52 1 
- ·P;lf'.r:- !otf} ·- · - - - .. , -,-- --.. - ---- .. ,- ----

,.1I.!i.li~S:lio I) f~ PAGi2.i'-lr~N}Q.Yº-!i'lPosrl'O _SOi;m,l;; A~!!IÇA~:,Ã() . DE C/~P I'J'!~JS J 

15(OU I N~E)ANOS - ART,1 2 n 

l\<:;( I\lU/\. í\!/\c:iUI\I;\1 11/\1:/\ () ii\JV: ~' I' 

1.lv'I IJ J/\i\l!)/\, /\O~) 1)1 

Ci\HLOS MT<JNlO FERl').i'\NDES 

• . ,: , . I , ' 
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Boletim de Medição na: .04 Periódo de Medição: 21-07-2013 à 

Subcontratada: EXERGIA AGOLA, LDA __ _ 

Prestação de Serviço de : TOPOGRAFIA 

Contacto (alternativo) : 

Documentos requisito: 

• Memória de Calculo (Facultada pelo sector) 

• Boletim de Medição (elaborado B.M . pela área 

CQrn.E' rciaIL .. . 

• Factura ( atendida solicitação da emissão da fa ctura) 

• Assinaturas (recolha das ass inaturas dos signatários) 

• Relação documental actualizada (solicitação atendida) 

.@ 

. ~1 

5J 
ru 
~ 

Processo elaborado: 

Obs. : 

Encaminhamento para o Financeiro; 

Efectuado O Pendente (aguarda acertos) D Cancelado D 
1} 9 (?\ '~ 

Data:~~2013 

Assinatura do Receptor (Sector Financeiro) 

_ ... _. __ ....... " .... " .. (.~".,,~ ......... ......... ...... __ ..... -_ ................ -"" .. "_." ... ,, .... . 

20-08-2013 

Projecto/ref. : OAECJ-ENG-002/13 

Contact: 

E-mai!: 

--- - --_._-_._-

Nota: Caso se dê por i~lta a ent;~ga de um ou mais documentos até a data de fech o da medic~~, aprovisi~n~-"5e- o· ·~al~r -~~dido ~ ;ó ;~ p;o~~derá a 
pagamentos de valores faturados apôs regularização do processo. 

o Via do Processo de medição encaminhada ao subcontratadoIIAss.: _ ____________ _ Dat. 

Contrato: .. 



~,- : ' -r. .... '-' .~ J . ft T".- I' "'r. 

.. ~1 
. -; . Infra!?~tn..\turfl .l 

.~~..,.~ 

IIAI •• OIII:ItRECJlT,1f','(,'(}/.,1 PRO./. t: SI:'IIV 1.11/1 . 
OAEC'J PR()l[~n) l:STlt.I\IJI\ ÇO!.l'l )Afv!HA 
/I. V '[ Al.hTüNi\ S'N OH .AS DUS1NESS PARK 11 
LU/\N(tI\(I.lf,l\) 
(':EP fONE 222(,7.nO-l Ff\X 22267):((JfJi! 

1.vIl(J:l( 1 1~ IU.1I5 til 
l'ONGOL01.,'\.. 

SIlI·.~()W 

PACi [ 

BOLETIM DE MEDICA0 4 PERIODO: 21/07/2013 20/08/2013 
SUBCONTRATO OAECJ-ENG-002/13 

EXERGIA ANGOLA LDA C: 5.121.018f79·7 

DEseRICAO: 

r ITEM 

PAESTACAo DE TOPOGRAFIA ESTRADA COlUI·JAMBA PRQVINCIA DA HUILA 

FONE. 

DESCRICAO 

PAESTAÇAO DE SERViÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTAÇJiO 
DE SERViÇO DE TOPOGR.\FIA PROJETO JAMSA Mlt~EIRA 

SUBTOTAL ITENS 

DESCONTOS 

Oul ros Descontos 

SUSTOT AL DESCONTOS 

TOTAL GERAL 
- - --- - ---
HtSTORJ CO PARA LANCÃi',ÉNTO IM'POSi-ÕS- '" -
CONTABILlZACAO' VALOR BRUTO 

Nola FhclIl . ",'POSTO rNDUSTRIA,l. 5,25":1, 

\.:>, I~.,posro 1I·J!)u3TRIAL ~.2:'''" 

UM 

MES 

VALOR NOTA FISCAL 

1.532.!HI5JiQ 

GEAACAQ BM: 23,'0912013 COfJTABllIlAGAO BM: 23,'09/2013 
GERACAO AJUSTE ' CONTA81UZACAO AJUSTE' 

VALORES EM KZ 

ASSINATURA ' 21104120 13 DATA BASE'Z1l0412013 

INICIO. 2110<\/2013 FIM: 20/1012013 

BASE CONTRATUAL ACUMULADO ANTEAIOR 
aTO VALOR UNlTAAIO QTO VALOR UA 

1.687.752.50 235 3.958.79221 

i"5{}·1 

10,126,515.00 3.958,"792.27 

:;J6 ()!) 
,'50.: 

336.05 

10,126,515.00 3,958.456.22 

REiE.NCAOiC·A'UCAO~· . BASE IMPOSTO % VALOR IMPOSTO 

0.00 

1,5.:12,1>&5 ... 11 ~ 2:; 8IJ. ~I:U 7~ 

c.:ONDICi\O PAGAMENTO. DO/lO - DIAS 

[

' ~"."M'O ,,,_ r ~ . lGf~ÊfrrE 1\0:..4 E FII'IANC ~.I~t-- IGERErHe tiESP~SA.~~ J 
DAl A I Oi'A: OATA '! ! f .. DATA;. : ( 1 / ' 

---- __ "H"'AíM, · lÔJ/t~l6!JÚ'lq.'lOJq'oVO i.'· I tu:_..t.o~ _ 

..... I ... ? ~f ~ i O S 0 i' f ia 
G()[ ()i~\C d ~ P'roúud\c, 

f' l' 01r: i t , ,.ic:ll'11 ~ID · 
(", " "'~ " ' ll rJd fi. n f.H)~n Pr(q . HJ)f \J I,: " 

Proje!'Ó 'J4m'ba 
Odebrecht Ang.:Jla Proj. Serv, Lda 

(8 

BASE CÕNTÃ'ATUAL I 
SALDO A MEDIR 4.634.737.13 " S.71 ',;, 

VALOATOTAl 10.1?6,515.00 100.00 ~ ~ 

eOUIPAMEUTOS -'- - 'õFo - . 
0.00 ~ .. 

MATERIAIS 0,00 0.00 ~ 

SI:;RVICOS 
' .... 0.00 0.00 % 

BOLETIM. ACUMULA.DO TOTAL 

aTO VALOR UNrT OTO VALOR 

09083 

VALOR TOTAL 

1.532.985 60 3.25 5.'l91.77787 

09083 1 G!H .?52:0 1.532,985.60 

1 : 

1,532,9B5.60 

7.560 
~! [, GO 

25.60 

1,532,960.00 

COMPosrCAO 00 BOL'ETIr~' DE '.t1ÊoTéAÕ 
VALOR OAUIO VALOR GONT A81L 

EOUIPAME:N"IOS 0.00 0.00 
MATERIAIS O.ClO 0.00 
SERVJCOS 1.!.:i2 .98&.60 1.532,985.60 
VI\LOflTOTAL 1.:)32.9B~.60 , ,532.~B5.60 

~-~~~I~~. 1Ó.~E~ciAk~--' '-J 
' I DA1A: 

" 

l !"("I 'I\,I',~; 'lo,l,j OloD11V IImvltjQ/)í.) 

~Iqu,mr QIO IOJd 
1 N F~.19l.!jQ ~J d ti 

, H t'"'1 ~ ~' -~I 1':if'J # lo r" ""1 C'\iI\., . 

. --~"-- . 
5,491 ,7n,B7 

361.G5 

361.ti5 
- . • - ' '-'-=.:...' 

5,491,4 t 6.22 

0.0000 ' . 
0.0000 

,ao.l:OQO ~o 

'"1 ÔC)."ÓÓOO "':0 

.# 



• I , 

'{\ i'~GOU\,·f.fl 21,- . 
Rua t:ngenheiro Roma fVrachado, 
nO 6 - 20 Andar 
1·luambo - Angola 

FACTURA 1']0 366 

éxmo~l:i) SenhOr(es: Telf./Fax 00244928364180 
Contribuinte N° 512.1018797 Odebrecht Angola r)rojeclos e Serviços,Lela 

Av . Talatona, sino Rejas 3usiness Par!I 11 , Torre Cabinda, 8°andôl 

LUANDA I/\NGOU-\ 

[ ._ ,.DA I A CLl~NTE CONTRIBUINTE l}),a.~~~·VENCIIltI~~ I O / CONDiÇÕES . _ I DESCONTO CLIEN I E~ D_C?~_~MENTO J 
29-08-20 13 16 5410002059 29-08-.2013 O % - Original 

riol CÓdig-.o-"--,-,e-· f-e-rê-n-c-ia-- ! DCsig!1i;ç~--: J QTD1 1 Un1! P.-eço u-r;-:P51'Tõ21 D~ J l~ã-iQTD2run21-·'\!~IO-1 -.J 
., 2 Prestação de serviços de topografia ·1.532.960, O O O O 1 1.532 .960,00 

no Projeclo da Jamba Mineira. 

/~uto de medição nO 1 Ü 

I/alor em USO 10.DOO.00 (Cmnoic 95,81) 

Dados Ganci'lrIos: 

Banco SOL 

hJümero de Conta: 1796519810001 
IGAN:A006004'100001 7965198·1O 123 

L I;:.~~--r% I V~lol'dolVA [ 

I ~·~-1. 532.960,OO Akz oi 0,00 AkZI 
l)esconto~· ' __ 1 

0,00 Aia 

I ~ I I i ___ I ______ .. I 
.. J 

Os Servicos e/ou bens foram realizados e/ou colocados a disposição do adquirente lIesta data 
(Art 36 d'o CIVA, N°5 alinea F) 

Data ~ Hera. 02-09-2013 10.S1 .3S Ma!(icul.? da Vlawra. __ ._ 

D21a " Hera· ___ _ Pe3C 0(g) _____ . 

Zone 50ft ZSFact Licenciado a E)~ergia Angola, Lda 

Contribuinte N° : 0.175.553/00-<) 

Rel:ebr 

E"OVALOI:: -o,oOAkZ1 DIR. IJ.UTOR ----ci,oo Alal 
DESCCli'JTOS --0.00 Akz I 

I.!QUIDO 1.532.960,OQ ~! 
IVA 0,00 AI<zJ ------- ---.-.. 

----- - _ ..• -._---

_,o ' . ' . . 

G~·(~·, ~j;;~ ·f:~ ;': :'~' ;'::Jl 
F: ('·I O ~ 0 Jar~iJ0 

.., ... ..,~rr.·r.J: ! ! q '!J,fJI ;1 pr'~ I . S. 



\ i AEMR 
",nr.,;!.' 1. . 1 ...... . " ,"n ,.,,,\11"'1 r~'''''' 1\ ",', 

OBRA: Jamba mineira· Prestação de serviços de Topografia 

.. _ Auto Medição N.· _ 3 CLIENTE: ODEBRECHT 

EXERGIA 
r 1I1"'i1l 

IIprazos de Pagamento: n/a rAdlantamento: 1I Mês: Ago·13 

'-___ _____________ JILC_ó_d--=19::...0_C_la_s_s_lf..:..ic_a--=ç_ã_0_: __ ...:n.::./.::.a ___ --ll - _ _ _ _ _ _ _ Data: 21..o7·13A20-08·13 
ODBE REGJ.H'T' 

QUANT. 

VALORES 00 CONTRATO (USO) 

I AO I m,mçAo Ir PREÇOS (USO) 

QUANTIDADES EXECUTADAS 

TOTAIS 

TOTAIS 

NO AUTO I ACUMULADOS , 
UNITÁRIOS ANTERIOR I ACTUAIS 

NO AUTO 

IMPORTÃNCIAS REAL.IZADAS (USO) 

SALDO 

% 
SALDO FAC1. 

ANTERIORES 

TOTAIS ACUMULADOS 

ACTUAIS 

1- - ---,---_. 

1_8, ~ºil, óQ <jB,0.D9 ,ÓQJ: . ~~Y!~t.~ºgLQ~9ci~j.f!A, I 
- .,.---,---=------,::::-"7'-1".--1 ---lI 11-------1------1- - -----1------1.1 n........ . o o o .. o. L 

-'-QU..II ... ClYdU UH um ltlr.;rm;O de topograna cerUAcado, 
acompanhado de 1 poria-miras, de 1 GPS de 
precisão, modelo GS15 Lelca, Eslaçao Tolal. modelo 
GJlT 70001 em horário diurno em parlodo semanaL\! mês 
Endellde.sB por horário diurno perlodo compreendido 
entre as 7.30 - 17 ,30h, com uma pausa para almoço 

3.00 16,000.00 

1.2 Horas extras em perlodo semanal hr 121 .21 

48,000.00 1.00 1.00 2.00 16.000.00 16,000.00 32,000.001 33,33 % 

_ ._._1 __ · ___ ··· l~de. 1 hora ---- - _I - - - - -1------11-- - 1--- 1 ~----I I-----I--------I-----I-

1 ::: ~: ::~:: :::~::s e FeriSd·os- --- --- -:~ -- -- - - - --- ;::::~\-------II------I __ _ __ 1 ______ 11 _____ __ 1 __ ____ 1 _____ _ 1 _______ ,_-_ _ _ 

'-----J_ J I L.. II --.J 
---(-----1----

r--- I TOTAL DOS TRABALHOS 48,000.00 I 11r---7.16~,0::-:O:-:o-:.o-:-orl-----r----:-16-,::-OO:-D:-.O:-:oTI ----::-32:-,-:-OO::-:O:-:. O::OTI -:::3 3::-:. 3~3%l::-%:l 
~ DEDUÇÃO DE ADIANTAMENTO. o.. _. .J 

:? ( EXERGIA BRASIL ODEBRECHT ANGOLA 

_ _ r,í~i\J.H.&tA&2J Pásrn~ 1 de I 
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:, ;; C! . I. ~ : !.; 1 : : ~ J i 1 : I ~ . 1 ~ I I ;, \ : I, i t r 1 ( :.. ; 

() COflselil(l Ci(~ /\drninisLmçao do A~Jêllci(1 1\j(lciot181 paI"(} () Investimento Privôdo Ta? 

SéÜ~)(~ I q U () : 

\\lo:, \Ci"II1<i~; do i\,"! do niiiqü ?OD d~l 1[:1 IID n/OJ, de í:i (]f; I\Iiéli0, íni élprcW[j(I (1 () 

proj(!ciO dr: iflvc-!s;j!lwnlo priveldo (>.nquéldrildo no rRÇJirn(; de l)r;cl,lrélÇíÍo Pr6'/iél 

dcnonlinn ci o EXERG IA ANGOLI\, J.lJl\ 

implp.lflCIÜ;:-lllfJ na ~lr' ovínci8 clr~ 

fl/lunicípio elc: 

)]U)\MBO(7,ON/\ r:) 

;.) S 8 1 

r,r1\ qU(~ 0 (S~I(J) Dlorno'(ol( Cf'; ) 

cujo Célpit ill (~ 

J";Xlm e-: 11\--1' l{OJJ!;C:':~~ ~ __ l~;: l::N..S!_g:...:\!HAl~I1~~_~ __ + __ .. 

, ViSéll1clO .A.CO~?l'I'_~UIÇAO. 

J) j~ . _i.J_j.J.b_ .SOCJJ';D1'QJ):~lJ){]Vl~!\SJCUJi\ j\C'1.'J. VIPAJJJ:: _ PKLNCIl'AJ ,_t_ li 
CON~~ 'I'IWç(íO CIVIL E_ ORRi.\S_ pO BJ. r C!>..'; _ 

110 montante do KI 

[1 sr;r r0i-ilizélclo ela s 8glJini'efo,mr:: _ u~o _ 220_0_00, 00 A'rR~y'ES D1\ fMPOH']'AÇÃO 

DE Mi\QUINI\::;/EQU(T'i)~I:~V11'.Q:~; _ .F. oP'wws B8NS C01{l?ORl:>9s B[jSD 9 0,000,00 

r,~~/j ~1ElOS [>'iONE'I'AHlOS . 
. _-- ~-- - _. -

1\ execlI(Jii(l do pfOj8Cío 00vfm'l ter início no prmo m8ximo do '120 dias (3 cO/liar d;\ ( ir~ 

cio ('!rni.ss[io do pi"r:Sf;llt r: C(~ri'ifiC(ldn 

C:ill L (~SiP,T "UI Jlw. o Canso! ho Qn /\rJnHnisi rnçfio I llililciél P:'~ . ;: " : , : :,.-.-:::' ' i ' _ .. ; i ' : ;, i i; ( ", :: ' ' , 

ilegislo dp. l/)ve~ilim8nio Privôdo (CIiIF') quo vAi ;" .:;,;, ;" :, : : ; i iii "i :( 'I ~ :l ' I : ; 

hrnflco P./l) I' ~.;f) ncsléll\gênci,j , 

CARLOS ANTONIO FERNANDES 



/ 

~.LDgH JOÃO BE,H i RUI F. DE SOUSA ARCl~NJO JONJOH; PAULO V. V . Dl\. 

.\)NCr.:r ç,'ií.O. 

Aos investidol'cs são garantidos os direitos provisios nos artigos 12,°, 13,°, 1.'].,°, 1 b,o, (} 

1 G,o dH Lei n. ° 1'1/03, de ·13 de Maio {Lei de 8asos do Investimento Priv<ldol, Outrossim, 

os invostidores obrigams 8 (l respeitar as lois (-) regulrJr(lCntos Grn vinor, bcrn corno O~, 

cOlllpromissos contrCltuais, ~.;ujeitando -s(-l ~l S pennlidéldos nel8s definirias, bem COrllO ij 

respeitar os doveres específicos previstos no é'lrUgo 18.0 i.gué-JlrncnLe da Loi n, 0 11/03, de 

U de M iJ io . 

o INVESTIDOr·1 

Ao presenle iflVf:;stimenio são atribllÍdüs O~ se~luiniP,s incf!lltivos iiSGi1i ~; 8 adunnoiros, 

em conrormid çJd0 com iJ LEJi n ,°17/03, de 2b de Julho : 

1). ISENÇÃO DE Pi\GAMJm'l'O DE DIREITOS ADUANEIROS,6(SIUS)ANOS(N Ql, 2. 
.. AR'f-:-:c)Q Y.:-i;:Qú l i> . NÓV()-S------ -.-. --- .. - .. . -'_. - -._. 

21 REDUçKo PAR~ 50% no PAGAMENTO DE DIREITOS ADUANEIROS,6(SEIS) 
-·j\'i'lo.S(ifQT-AR'l'. 9.q-)~EQUIP~USA·b-ó-s"- ---.--- ------ ... .. . --.. -.. ... -.---- -_ .. 

-d) ISENÇÃO DE PAG1~l'1ENTO DO H1POS'l'O INDUSTRIAL,lS(QUINZE)ANOS(Ng l -J\rFr.-.nYºl-- -... - ... ---- .. - . . -- '.- -- - ---- ----.- .------... --_._-.... --

4) _ . ISE~ÇÃO QJ!: PAGl\~E;,NTq-..!)O I01'9E>'!'Cl_ SOB!m APLIÇ!:\!;:jíp DE CAPITAI~ ,_ 
15(QUINZE)ANOS-ART.129 

l\Crf\lCIA I'U\CJOhJAL PNU\ O INVE~;T ![ ·,i:· !\' ! ' ; ; " j l\(:\DO , 

FiVl LUAND!\, /\OS IX: 1. li ... f\'( ,_ _ • 1: 0nn 

CARLOS ANTONIO FERNANDES 
~ _" _ "' _ _ ' __ r • • ..... ___ • __ • • • _ • • •••• ••• 

i,,/( ~( ) :\ !~ .~ l · ~ : lC: !)L ;'\L1i~(d~ ·:;:< i ! -·~ .:\ ~: ~i'.~·l 
/ ' ~ 



......... ..... 
IR CESSADO 

tl1lfttlf 
DAlf\ 

E ERGI~ 
ANGOLA, Lda. 

Página 1 

Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 20 Andar 
Huambo - Angola 
Telf./Fax 00244928364180 
Contribuinte N0 5121018797 

VIRe f: 

I DATA CLIENTE 

23-04-2014 16 

Referência 

FACTURA Na 859 

~(') Senhor(es) 

Odebrecht Angola Projectos e Serviços,Lda 

Av, Talatona, s/n° Belas Business Park 11, Torre Cabinda, 8°andar 

L 
LUANDA / ANGOLA 

CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO I CONDIÇOES 

5410002059 

Designação 

Prestação de Serviços de 

Topografia 

23-04-2014 

Subcontrato OAECJ-ENG-002l13 

Auto de Medição nO 7 

Periodo: 21/10/2013 a 20/11/2013 

Banco SOL 

Número de Conta: 1796519810001 
IBAN:A006004400001796519810123 

I DESCONTO CLlENTÊJ DOCUMENTO I 
o % Duplicado 

r .... 
\. ' ~{,0 

.J 

Incidências % Valor do IVA Descontos ECOVALOR 0 ,00 Akz 
DIR. AUTORI-----=-O""", O"":O-A"-:k""z""' 

1.405,560,28 Akz O 0 ,00 Akz 0,00 Akz 

\.--..,... , ~ 
I J\ \ \ p,y', \ L-\ 

Os Serviços e/ou bens foram realizados e/ou colocados a dis osição do adquifénie nesta data 
(Art, 36 do CIVA, N°S allnea F) 

Local de Carga: Morada da Sede 

Dalo e Hora : 23-04-201 4 16:06:22 Matricula da Vialura: _ _ _ 

DESCONTOS 0 ,00 Akz 
L\QUIDOI-1:-.4-0""'5-, 5-::6~0;"';', 2'"""8~A-';k-fz 

IVA 0,00 Akz 

TOTAL A PAGARI1.405.560,28 Akz] 

Local de Descarga: Morado do Cllenle 
Recobl: ____ _ _ _ ___ _ _ __ _ 

Deta e Hora: ___ _ _ ____ -:.= ____ P_.SO_(K_9)..::~-_-_-_-_ _____ ---I ___ _____ _ ___ Pr_0C<!_ ss_ad_"_PO_r_co_m_pu_18_do_r..J 

Zone 50ft Z5Fact Licenciado a Exergia Angola, Lda 

Contribuinte N° : 0.175.553/00-9 



ODEBRECHT -Infraestrutura 

OAL-ODEBRECflT ANGOLA PROJ. ESERV. LDA. 
OAECJ PROJETO ESTRADA COLUI JA.\1BA 
AV.TALATONA SIN DELAS BUSI:-<ESS PARI< 11 
L UANDA (LUA) 
CEP: FONE: 222673704 FAX: 222678000 

29111i2013 19:11.16 
PONGOLOI.A 

5B8040 
PAG: I 

BOLETIM DE MEDICA0 7 PERIODO: 21/10/2013 20/11/2013 
SUBCONTRATO OAECJ-ENG-002l13 

VALORES EM KZ 

EXERGIA ANGOLA LDA C: 5.121.018f79-7 

DESCRICAO: PRESTAC .~O DE TOPOGRAFIA ESTRADA COLUI·JAMBA PROVINCIA DA HUILA 

ITEM 

FONE: Co 

OESCRICAO 

PRESTAÇ,',O DE SERViçoS DE TOPOGRAFIA PRESTAÇÃO 
DE SE RViÇO DE TOP OGRAFIA PROJETO JAMBA MINEIRA 

SUBTOTAlITENS 

DESCONTOS 

Outros D€scÇr:IOS 

sUBTOTAL DESCONTOS 

TOTAL GERAL 

UM 

MES 

HIS"ÕÃiCo PÃiiA LANCÃMÉNT-ÕIMPOSTOS VALOR NOTA FISCAL 
com AB1Uv..CAO: VALOR BRUTO 
• DESCCf./TO NAQ REGISTRADO NO FINANCEIRO 

BASE CONTRATUAL 
OTD VALOR UNITARIO 

1,687,752.50 

10.126,515.00 

10,126,515.00 

RETENCAO/CAUCA O 

ASSINATURA: 21/0412013 DATABASE:2 1/04/2013 

FIM: 30/1 112013 INICIO: 2 1/04120 13 

.ACUMULADO ANTERIOR 
OTO . VAlOR 

4.51 7,606,194.20 

7,606,194,20 

522.32 

522.32 

7,605,671.88 

UA 

7504 

BASE IMPOSTO % VALOR IMPOSTO 

GERACA03M: 2911112013 CONrTABILlZACAOBM: 29/11/2013 CONDICAO PAGAMENTO: DO / l a· DIAS 
GERACAC AJUSTE: CONTABILlZACAO AJUSTE: 

LSUB·CONTRA TO l --O~ lr--ph9~I./~r.--------,--~'~RP~C~~~E~R~a~~~~~------------~~ ---'ri / O J L..C-t'\"~. " . "'I 1 ~NTE AOM E I I -. ...... .. -~-

.0-~ 
'I 

EXERGI:~} 
ANGOlA,~. 

SALDO A MEDIR 

VALOR TOTAL 
EQUIPAMENTOS 

LMATERIAIS 

SERVlCOS 

BASE CONTRATÜAt 

1,114,760.52 

10,126,515.00 
---0-.00 

0.00 
0.00 

J_ 
11.01 % 

100.00 % 
- 0.00 .~ 

0.00 .~ 

• 0.00 % 

BOLETIM ACUMULADO TOTAL 
OTO VALOR UNrT VAlOR TOTAL OTO VAlOR 

0.8328 

0.8328 1,687,752 .50 

1,405,560.28 

1,405.660.28 

1,4ll5,560.28 

1,405,560.28 

, I COM,DOSICAO oo~'6OL ETiM OTM EOICAO 

5.34 

7 
I VALOR BRUTO VALOR CONTABIL 

l 
EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 

, MATERIAIS 0.00 0.00 
SERVICOS 1,405,560.28 1,405,560.28 
VALOR TOTAL 1.405,560.28 1.405,2,60.28 

9,01 1,154.48 

9,011,754.48 

522.32 

522,32 

9,011,232,16 

0.0000 % 
0.0000 % 

100.0000 % 
Too.oooo % 

1 l J~ L. ZJt 



ERGI~ 
ANGOLA, Lda. 

Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 20 Andar 
Huambo - Angola 

Página 1 

FACTURAN° 729 

1- Exmo(s) Senhor(as) Telf./fax 00244928364180 
COntribuinte N° 5121018797 Odebrecht Angola Projectos e Serviços,Lda 

Av. Talatona, sIn° Belas Buslness Park li, Torre Cabinda, aCandar 

LUANDA I ANGOLA 

V/Ref: 

I DATA I CLIENTE CONTRIBUINTE J DATA VENCIMENTO I CONDIÇOES 

01-11 -2013 16 5410002059 01-11-2013 

Referência Designação 

Incidências % 

982.336,86 Akz O 

Prestação de Serviços de 
Topografia 

no Projecto da Jamba Mineira. 

Auto de medição nO 11 

Perrodo: 21-09-13 a 20-10-13 

Valor em USO 10.182,40 (Cambio 96,474) 

Dados Bancários: 

Banco SOL 

Número de Conta: 1796519810001 
IBAN:A006004400001796519810123 

Valor do IVA Descontos 

0,00 Akz 0,00 Akz 

\ 

IDESCONTO CLIENTÊJ DOCUMENTO I 
o % Duplicado 

ECOVALOR 0,00 Akz 
DIR. AUTORI----~O:..:,O~O..;.,A.;,.;kz~ 

DESCONTOS 0,00 Akz 
LIQUIDOI-:9::-:8::-::2:-:. 3::-::3~6:':,8~6~Ak~z 

IVA 0,00 Akz 

TOTAL A PAGARI 982.336,86 Akzl 

._---- - ----- - - - ~ - I--- - - - -- - -I 

l 
Local de Carga: MoIBelo da Soda \ 

Data. Hora- 01-11-2013 18:16:49 Malrlcula daVial..-. : __ _ 

LoC5l de DeS<arg.: MOfada do Cliente C eCObl. 

DalaeHor.: _ _ _ P • • o (K9) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ~ .... ~r~lador i 
- --- - - --- - -

Zone 50ft ZSfact licenciado a Exergla Angola, Lda 

Conbibulote NO : 0.175.553/00-9 



ODEBRECHT -Infraestrutura 

OAL-ODEBRECHT ANGOLA PROl. E SERVo LDA. 
OAECJ PROJETO ESTRADA COlUI lAMBA 
AV.TALATO:-:A SIN BELAS IlUSlNESS PARI( n 
lU ANDA (LUA) 
CEP: FONE: 222673704 FAX 222678000 

BOLETIM DE MEDICA0 5 PERIODO: 21/09/2013 
SUBCONTRA TO OAECJ-ENG-002l13 

VALORES EM KZ 

20/10/2013 
r 

.'-. 

SALDO A MEDIR 

EXERGIA ANGOLA LDA C: 5.121.018f79-7 ASSINATURA: 21/041201 3 DATA BASE : 21/04120 13 
r VALOR TOTAL 
I EQUIPAMENTOS 

DESCAICAO: PRESTAÇÃO DE TOPOGRAFIA ESTRADA COLUI·JAMBA PROVINCIA DA HUILA 

FONE : 
BASE CONrRATUAL 

ITEM DESCRICAO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PROJETO JAMBA MINEIRA 

SUBTOTAL ITENS 

DESCONTOS 

Outros Descontos 

SUBTOTAL DESCONTOS 

TOTAL GERAL 

UM aTO VALOR UNITARIO 

MES 1.687,752.50 

10,126,515.00 

10,126,515.00 

INICIO: 21104/2013 FIM: 

ACUMULADO ANTERIOR 
QTD VALOR 

3.92 6.623.753.47 

6,623 ,753A7 

418.45 

418.45 

6 ,623,335.02 

2011012013 

UA 

7504 

7504 

MATERIAIS 

l_. S~'=-O~_ 
BOLETIM 

QTO VALOR UNIT 

0.5821 

0..5821 1.667.752.50 

VALOR TOTAL 

982.440.73 

982,440.73 

982,440.73 

103.87 
103.87 

1Ô3.87 

982,336.86 

8ÁSÉC-ONT-RÃ ruA L --- ----
2,520,320.80 

10 ,126.515.00 
- 0.00 

0.00 
0.00 

0411112013 10.54: 12 
PONGOLOLA 

SBEl04(J 
PAG: 

24.89 % 

100.00 % 
- 0.00 % 

0.00 % 

0.00 % 

ACUMULADO TOTAL 

aTO VALOA 

4.51 7.606.194.20 

7,606,194.20 

522.32 

522.32 

7,605,671.88 

HiSTÓRICO PARA LANCAMENTO iMPOSTOS VALOR N'oTA FISCAL RETENCÃoiCÃUcAO BASE ií,iPOSTO % VALÕR IM'POSTO ;1 êbMpÕSICAO OÔ SOLETIM OE"MEDlêAO '6 -, 
I CONTABILIZACAO. VALOR BRJTO 

Nota FIscAl· IUPOSTO IHOUSTRIAl 5,25% 
(P) IMPOSTO INDUSTR IAL 5,250/0 

982,440.73 0.00 
982,44 0.73 

GERACAO BM: 04"'12013 CONTABILlZACAO BMo 
GERACAO AJUSTE: CONT ABILlZACAO AJUSTE: 

04111 /2013 CONDICAO PAGAMENTO: DO / 10 · DIAS 

·--f 

E;XERiM~} 
e 

5 .25 51 .578.14 

, I 

II EQUIPAMENTOS 
I MATERIAIS 
I SERVICOS 

: l VALOR TOTAL 

I 

VAlOR BRUTO 
0.00 
0.00 

!18g,~~.73 
982,440.73 

DA~;~_~Z"7' D;~:~~~A2.0 lI; 

VALOR CONTABIL 

0.00 
0.00 

982,440.73 
982.440.73 

0.0000 % 
0.0000 % 

100,0000 % 
1'00:0000 % 

•• JI "CEl I\~.·, 

"l" l' 

'f'Yi 



ERGI~ 
ANGOLA, Lai:-C 

Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 2° Andar 
Huambo - Angola 

I Exmo(s) Senhorle,) 

'

PROCESSADO 

rliU:lf,L1:. 
DATA 
_--~--j:-"oc=·'F~-"'--~ 

Página 1 

FACTURA N° 708 

Telf JFax 00244928364180 
Contribuinte N° 5121018797 Odebrecht Angola Projectos e Serviços,Lda 

Av. Talatooa, sIno Belas Business Park li , Torre Cabinda, 8·andar 

LUANDA I ANGOLA 

V/Ref: 

I DATA CLIENTE CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO I CONDIÇQES 

17-10-2013 16 5410002059 17-10-2013 

Referência Deslgnaçao 

Incidências % 

1.131.918,80 Akz O 

Prestação de Serviços de 
Topografia 

no Projecto da Jamba Mineira. 

Auto de medição nO 11 

Perlodo: 21-08-13 a 20-09-13 

Valor em USO 11.635.20 (Cambio 91,284) 

Dados Bancários: 

Banco SOL 

Número de Conta: 1796519610001 
IBAN:A00600440000179651961 O 123 

Valor do IVA Descontos 

0,00 Akz 0,00 Akz 

'~ 
Os Serviços elou bens foram realizados e/ou colocados a dlsposiçllo do adquirente nesta data 
(Art. 36 do CIVA, N°5 allnea F) 

IDESCONTO CLIENTÊ) DOCUMENTO I ° % Duplicado 

/t~c.~~ f. ,.,. .. . I 
.' , 

~J .~ 

li ANGOI.A. L . 

ECOVALOR 0,00 Akz 

CIR_ AUTOR 0,00 Akz 
DESCONTOS 0,00 Akz 

LIQUIDO 1.131 ,918,80 Akz 

IVA O,OOAkz 

TOTAL A PAGARI1.131.918,80 Akzl 

-- - - - - - - - -- -- - -

Cocal de Corg. Morada da Sede 
- , - - -- -- - l 

Proce .... do por OOII\P"tj 
OBlecHora; 17-1()'2013 15.08:56 MalriculadoVlolura: __ _ 

! 
Local de Descarga Morada do CI"'nle 

DatK8/1Ml ___ Peso (K!l) _ _ _ - - ._-
lone 50ft ZSFact Uéenclado a Exergla Angola, Lda 

J-: __ -- ._ - - -_ . 

Contribuinte NO : 0.l75.553/00-9 



ODEBRECHT 
~ 

Inftaestrutu ra 

OAL-ODEBRECHT ANGOLA PROJ. ESEflV. I,DA. 
OAECJ PROJETO ESTRADA COL t:! lAMBA 
A V.T AL ATON A S/N BEL AS BUSINESS PARK 11 
LUAN DA (LUA) 
CEPo FONe: 222673704 r AX. 2226780oo 

BOLETIM DE MEDICA0 5 PERIODO: 21/08/2013 
SUBCONTRATO OAECJ-ENG-002l13 

VALORES EM KZ 

20/09/2013 

EXERGIA ANGOLA LDA C: 5.121.018f79-7 ASSINATURA: 21 i0412013 DATA BASE:2110412013 

DESCRICAO: 
PRESTAÇ<.o DE TOPOGRAFIA ESTRADA COLUI.JAMBA PROVI NCIA DA HUILA 
FONE: 

ITEM • '. DESCRJCAO 

PRõSTAÇÃ.O DE SERViÇOS DE TOPOGRAFIA. PRESTAÇÃO 
DE SERViÇO DE TOPOG RAFIA. PROUETO JAMBA MINEIR A 

SUBTOTAL ITENS 

DESCONTOS 

Culros. Descon los 

SUBTOTAL DESCONTOS 

TOTAL GERAL 

UM 

MES 

INICIO: 

BASE CONTRATUAL 
aTO VAL9R UNrr ARIO 

1.687.752.50 

'0. '26.5'5.00 

10,126,515.00 

21104120' 3 FIM: 20/1012013 

ACUMULADO ANTERIOR BOLETIM 5 
aTO VAlOR UA aro VALOR UNIT 

325 5.491,777.87 0.6707 

7S04 0.6707 1,687.752.50 

5, 491 ,n7.B7 

361.65 
7504 

361.65 

5 ,491 ,416.22 

SALDO A MEDIR 

VALOR TOTAL 

EQUIPAMENTOS 

MATERIAIS 

SERIIlCOS 

VA.LORTOTAL 

1,1 31,975.60 

1.131 ,975.60 

1,131,975.60 

56.80 
56.80 

56.80 

1,131,918.80 

OJI II I2O I] 09 .25.11 
PONGOLO LA 

SB E3Q.10 
PAG: I 

-BASE CON'TRATUAL L __ 

3,502,751.53 34.59 % 

10.126,515.00 100.00 % 
- - 0:00 Ô.OO % 

0.00 0.00 % 

0.00 0.00 % 

ACUMÜLADO TOTAL 
aTO VALOR 

3.92 6.623,753.47 

6,623,753.47 

4 18.45 

4'8.45 

6 ,623,335.02 

-
RETENCÃO/CAUCAO BASE IM POSTO VALOR IMPOSTO HISrC;ÃII:;'Õ PÃRÁ -LANCA-llElriO- 'MPOSTOS 

CONr AS IlI2I.CAO: VALOn BRUTO 
VALOR NOT A. FISCAL 'lb 1 COMPOSICÃO 'OO BOLETIM DE MEDICA0 

II 
Note Fiscal - IN,POSTO INDUSTRiAl 5.25% 

CP) ''''POSTO INDUSTi'IAL 5,25% 
1,131 ,975.60 000. 

1. 131 ,975 .60 5.25 59.428.72 

GERACAO BM: 0111112013 CONTABILlZACAO BM: 1_ G:RACAO AJUSTE: CONTABILl2ACAO AJUSTE: 
01/1112013 CONOICAO PAGAMENTO: 00 1 10 · DIAS 

S
ÜS.COIiTFv,TO' AJA f ü - - ~ ,Dt: ,~ 

E ERGI~} 
ANGOtA,W: ~-

I
' I EQUIPAMENTOS 

MATERIAIS 
SERVICOS I VALOR TOTAL 

1'---

VALOR BRUTO 

0 .00 
0,00 

1,131,975.60 

J, I~ .9~.~ 

:I [GERE",!"E COMEÃCiA~ 
DATA:Qf'/..m{~ 

VALOR CONTABIL 

0.00 0,0000 % 

0,00 0,0000 % 

!.131,97.§.:60 100.0000 % 
' .131 ,975.60 ,00.OOOÕ 0/. 

-~14b:l'~Cf.l'~~-

jlll. liJík, 



ODEBRECHT 

RIiI/I TM./ZA (jj(J " MS n E I.U, Ii"'IM 
OARVI. OAL · RE\' ITÁUZA(ÂO VIA, DE LlJA'<DA 
AV f ,\ LATONA SIN. LlF.1..AS HUSINhSS 11 

LU"~DA(LUAI 
C"EP t)f)()('JO((11 I:-ONI h \X 

\ ! d"" i2(; 1~ If,4(; III 

AIJ ILSOI<JOIl 
SBF1IWIl 

r ,\ G I 

BOLETIM DE MEDICA0 19 PERIODO: 21/03/2015 20/04/2015 
SUBCONTRATO OARVL-002-13 

VALORES EM KZ 

EXERGIA ANGOLA LDA C: 5.121 .018/79-7 I\SSINATURII' 2ôI01I20 ' 3 DATA BASE 21>'0112013 

OFSCRICAO PRESTAÇAo DE SE RVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL 
FONE 

INICIO 2&01120 1-.' FI" 3110512015 

ITE'H! DESCRICAO 

CQNSlU TORJA 
NUS re REfERENTE AO MES DE AGOSTO 20 ' " 

CONSUL TORJA PARA ELA60RAÇAO DO PLANEJMIENTO 
RHERENTt 1\0 MtS or SfT[LlBRO 20 1" 
REFEREN1( AO uCS O[ oeZOI-BRC 2014 

REFERENTE".,O MtS DE NOVEM8 HO 201 ~ 
REI= EH:EUTE A.O lt'~ DE OUTUaRO 201.t. 

CONSULTORIA PARA ELABORAÇAO 00 PLANEJMIENTO 
A..JUSTE I;!ETfR[NI( AO MCS Dr AGOSTO 10'4 

SUS"OTAL rTE-N S 

TOTAL GERAL 

B lSTOR1CO PARA LANCA MENTO IMPOSTOS 
CQ'\ITABllIlACAO V<\l()F;' BRUTO 
• OESCONlO NAO REGISTRADO NO ~ INNIC8RO 

HOUI Flsçal ~ ISENTO DE IMPOSTOS 

GERACAO BM 
GC RIiCAO AJUSTF 

301Il4I20 ' 5 CON r ABILlZACAO BM 
com ABllIZAGAO AJUSTE ' 

BASE CONTRATUAL ACU"'UI-~DO ANTl:RIOR 
UM OTO VALOR TOTAL QTO 

MES 179-3 58.J,29.40 00 1792 

MES 500 '/ .100.000 00 H10 

119 '00 3.077.00000 0.00 

sa.506.SOO.00 

68,506.500.00 

VA.LOR NOTA FISCAL RETENCAOICAUCAO BASE IMPOSTO 

t .loo,ooO 00 (100 

Jll/(W2()15 CO~DICAOPAGAMEN I O DO / 1O ·DIAS 

E SUBl'OTAIS CONSIDERAM TODOS OS ITENS " 

VALOR 

5!I.JOt; .600 00 

900.000.00 

0.00 

S9.206 ,500.CO 

59.206.500.0lJ 

UA 

r1240 

1T'Z'O 
7124{) 

172·-

" 
172"0 

% VALOR '''POSTO 

SALDO Ao MEDIR 

VA1.()f( TOT AL 

EQUIPAMENTOS 

MATERIAIS 

S[fWtCOS 

BASE CONTRATUAL 1. 
000 0.00 'J. 

".5CI,!oOO 00 
0.00 

0 .00 

6I,50a.~ 00 

100.00 " 
0.00 'Ji. 

0.00 " 
100,00 " 

BOLETIM 19 ACUMULADO TOTAL 
QTO VALOR UN IT VALOR TOTAL OTO VALOR 

0OO1t n'l4QOO \79:1 

1')007" 3,10000000 21.g..wOO 

,"000 6.200.000 00 500 
10000 1.550.00000 1 ~.OOOOO 

1 000'> I 550OOC,IOO 1 , ~,OOOQO 

10000 \ ~OOOOO U60.ooooo 
10000 ISSO.0c.0OO ' ,s.sa,O:;C>00 

, .000<1 3.017.060.00 100 
10000 3.017 Or'JO 00 3.017 (1GOoo 

9.300.000.00 

9.300.000.00 

l 
COMPOSICAO DO BOlCTI" De MEDICA0 ' 9 

VALOR BRUTO VALOR CONTASlL 
EQUIPMIENTOS o 00 000 
MATERIAIS 000 000 
SERVICOS 9.300.000.00 9.300.000 00 
VALOR IOTAL --g'3õõ.õõõ:õô o :íõõ-,-OOõôõ 

58.329 "tiO 00 

1.100.000 00 

'.0n.06O 00 

68.506,500.0(\ 

68.506.500.00 

o llOOO '" 
o llOOO '" 

100.0000 '" 
- '000000 ~ 

RPC lA RPOAFru.r,U: DE Sl;RVIÇOS Vf.LPf:LOSt.RVlço~N't: c:oUERC~ i('"'~Sl;OCONTRA1ADA l 

DATA I í I 1.> 1<" I DATA tf I r I t:> Ir ""TA 



~(CRlPI 

o Conselho de Administração da Agência Nacional para o Investimento Privado faz 

saberque: 

Nos termos do n.o 1 do artigo 20.° da L.si n.o 11,()3. de 13 de Maio. foi aprovado o 

projecto de investimento privado enquadrado no regime de Deciaraçtlo Prévia 
denominado EXERGa AJIGOLA,LDA , a ser 

implementado na Provfncia de,_-=IIOAHBO===U::.;OlQ=.:.....:c:..!) _____ ______ _ 
Municrpiode ________ _ _______________ _ 

em que é (são) promotorias) ~EXERG==IA=.-~P:..!R!!OJECTOS~==__'D~E~DIG=:!!'DTR"&~~lR~tIA.::!:~.~SA~; ....:.+~_ 
cujo capital ê'----=KX"'·c=1.:ER1'IO==-________ , visando A COIISTITUIçIo 

DE UMA SOCIEDADE POR OOOT'M.CUJA AC'l'IVIIWlB PR INCIPAL a li 
CO~lSTRUçAo CIVIL E OBRAS POBLlCAS. 

no montante de KZ equivalzmes a USO 310.000,00 

a ser reallzadoda seguinteforma: uso 220 .000 .00 .ATRAVlS DA UtPORTAçAo 

CC MAQUI NAS, EQUIPAMENTOS B OUTROS BENS CORPORBOS E USO 90.000,00 

~~ MEIOS MO~E~ " 105. 

e tr,iS;õão 'o presen e CI::r@cado. 

M9gis:o de inv~IT'~'1U) Frive.âo i CRiP) 'lU '.,J~'" 

• . '\ ..... ~.-a ..... ; ..... 
... • t" .. , ....... .... 

Luands. ___ ~ _ _ ~_--,,--_u---"I_':"""'..--,-,,,==-:,,,, 

• 



ERGI~ 
ANGOLA, Lda. 

Pág ina 1 

Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 2° Andar 
HuamtJo . Angola 
Telf.;Fax 00244928364180 
Contribuinte NO 5121018797 

V/Ref: 

DATA I CLIENTE 

30-04-2015 16 

IID I Código Referência 

2 

3.100.000,00 Akz 

FACTURA N° 1029 

811'0(') $anOO'I.') 

Odebrecht Angola Projectos e Serviços ,Lda 

Av. Talatona . sino Belas Business Park 11 , Torre Cabinda , 8°andar 

LUANDA I ANGOLA 

CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO I CONDiÇÕES I DESCONTO CLlENTÊj DOCUMENTO I 

o 

5410002059 o % Original 

DesIgnação I OT011 Un11Preço un·1 01 I 021 D311va IOT021 Un21 Valor 
Prestação de Serviços 

de Engenharia Civil. 

Subcontrato OARVL-002-13 

Aula de medição nO 

No periodo de 21 /07/2014 a 20/0812014 

Dados Bancários. 

Banco SOL 

Número de Conta: 1796519810001 
IBAN A0 0600440000179651981 0123 

Descontos 

0.00 Akz 

3.100.000 O O O O 1 3.100.000,00 

R ECOVALO 

DIR. AUTO 

DESCONTO 

llQUID 

IV 

R 

S 

O 

A 

0,00 Akz 
0,00 Akz 
0,00 Akz 

3.100.000,00 Akz 
0,00 Akz 

Os Serviços elou bens foram realizados elou colocados a disposl(;ao do adquirente nesta dala 
(Ar! 36 do CIVA. N°S alinea F) 

TOTAL A PAGAR/3.100.000,OO Akzl 

Loc.al d~ Carg~ Mor.de àa Sede 

113927 Mal1lcula da V.atura 

Local de DesCjlrgn Morada do Chet\IO 

Data e Hora IRec.",_ .. 
Peso (Kg) _ _ _ . _ 

______ -L ___ 

Zone 50ft Z5Fact Licenciado a Exergia Angola, Lda 

Contribuinte Na : 0.175.553/0G-9 

PrClCe$sado por comput-aoor 



ERGlru 
ANGOLA. Lda. 

E 
Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 20 Andar 
Huambo - Angola 
Telf./Fax 00244928364180 
Contribuinte NO 51 21018797 

VIRef: 

Página 1 

FACTURA N° 1030 

E><rro(O) Senho'1e. ) 

Odebrecht Angola Projectos e Serviços,Lda 

Av. Talatona, sino Belas Business Park 11 , Torre Cabinda, 8°andar 

LUANDA I ANGOLA 

DATA 1 CLIENTE CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO / CONDiÇÕES IDESCONTO CLlENTEI DOCUMENTO 

30-04-2015 16 5410002059 o % Original 

110 1 Código Referência Designação 1 am11 Un11 Preço Un·1 01 1 021 D311va laTo21 Un21 Valor 
2 Prestação de Serviços 

de Engenharia Civil. 

Subcontralo OARVL-002-13 

Auto de medição n° 

No periodo de 21 /08/2014 a 20/09/2014 

Dados Bancarios: 

Banco SOL 

Número de Conta: 17965 19810001 
IBAN:A00600440000 1796519810123 

Descontos 

1 1 550 000, O O O O 1 1.550,000.00 

ECOVAlOR 0.00 Akz 
0.00 Akz O IR. AUTOR 1-----::'0'-::, O:-:::O~A~k~z-1 

DESCONTOS 0,00 Akz 
Llau IDO r1~. 5~5~0:-. O'::'"O""O=-','::'"OO""""'A":"'k-lz 

IVA 0,00 Akz 

Os Serviços elou bens foram realizados el ou colocados a diSpOSição do adquirente nesta data 
(Art . 36 do CIVA. N°5 allnea F) 

TOTAL A PAGARI1 .550.000.00 Akz I 

Local de Carga~ Matada da Sede 

Da'" o Ho< • . 04· 12·2014 

Local de Descarga: Morada do Cho le 

Data 6 Hora" 

MatnaJ a da Vi.Jturll. 

Peso IK91 __ _ 

Zone 50ft Z5Fact Licenciado a Exergia Angola, Lda 

Contribujnte NO : 0.175.553/00-9 

~~~._-I R. Proceasado por ~ul.dor 

• 



Página 1 

ANGOLA, l 
Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 2° Andar 
Huambo - Angola 
Telf./ Fax 00244928364180 
Contribuinte NO 5121018797 

V/ReI : 

DATA I CLIENTE 

30-04-2015 16 

110 I Código Referência 

2 

Incidências 

1.550.000,00 Akz 

FACTURA ND 1031 

Exmo(s) Sen1lOf(OSl 

Odebrecht Angola Projectos e Serviços,Lda 

Av. Talatona, sino Belas Business Park li, Torre Cabinda. 8°andar 

LUANDA I ANGOLA 

CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO I CONDiÇÕES IDESCONTO CLIENTE! DOCUMENTO I 

o 

5410002059 o % Orig inal 

Designação I QTD11 Un11 Preço Un·1 D1 I D21 D3 Ilva I QTD21 Un21 Valor 

Prestaçao de Serviços 

de Engenharia C,V,l. 

SubcQntrato OARVL·002-13 

Auto de mediçilo nO 

No periodo de 21/09/20 14 a 20/10/20 1<1 

Dados Bancários: 

Banco SOL 

Número de Conta: 179651981000 1 
IBAN:AOO600440000179651981 O 123 

Descontos 

1 1.550.000, O O O O 1 1.550.000,00 

ECOVAlOR 0,00 Akz 

0,00 Akz DIR. AUTORr---~o~. -::-OO-:--:-A-:-k-iz 
DESCONTOS 0,00 Akz 

LIQUIDO 1.550.000,00 Akz 
IVA 0,00 Akz 

Os Serviços elou bens foram realizados e/ou colocados a disposição do adquirente nesla data 
(Art 36 do CIVA, N°S allnea F) 

TOTAL A PAGARI1.55o.000,OO Akzl 

Local do Carga: Morada do Sodo 

Data e Hora 04· 12·201 4 11 :.'.02 Malncuia oa Vr;l!ura. 

LocaJ de Descarga: 1I.4ora<18 do ClientE! 

Cata o Hora. Peso (Kg) __ _ 

Zone 50ft ZSFact Licenciado a Exergia Angola, Lda 

Con tribuinte NO : 0.175.553/00-9 

Recebi ______________ _ 

Prorossado pof COf'rl>utador I 



ERGIl\f 
ANGOLA, Lda. 

Rua Engenheiro Roma Machado, 
na 6 - 20 Andar 
Huambo - Angola 
Telf./ Fax 00244928364180 
Con tribuinte NO 5121018797 

V/Ref: 

Página 1 

FACTURA N° 1032 

r
Exmo(s, SenhOrtes / 

Odebrecht Angola Projectos e Serviços, Lda 

Av. Talatona . sinO Belas Business Park li, Torre Cabínda. SOandar 

LUANDA f ANGOLA 

DATA I CLIENTE CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO / CONDIÇÓES IDESCONTO CLlENT@ DOCUMENTO I 

30-04-2015 16 5410002059 o % Original 

Im I Código Referência Designação I aT011 Un11Preço Un·1 01 1 D21 0311va laTo21 un21 Valor 
2 Prestação de ServIços 

de Engenharia Civil. 

1 1.550.000, O O O O 1 1.550.000.00 

Subcontrato OARVL·002-13 

Auto de medição nO 

No periodo de 2111 0/201 4 a 20/11/20 14 

Dados Bancários: 

Banco SOL 

Numero de Conta: 179651 9810001 
I BAN:A006004400001 79651981 O 123 

~Slk 
Incidências ~% Valor do IVA Descontos 

1 .550.000 ,00 Akz O 0,00 Akz 0,00 Akz 

Os Serviços el ou bens foram realizados e/ou colocados a disposição do adquirente nesta data 
(Art 36 do CIVA, NOS alínea F) 

LociII de Carg., : Morada da Sede 

DatJ U Hora : 04. 12-2014 11:45: 1 MalI1cula da Vialuru ' 

ECOVALOR 0 ,00 Akz 
DIR . AUTOR~--"";;'O:";. O:";O"';'A"'k';';z~ 

DESCONTOS 0,00 Akz 
LI aUIDO ~1-. 5-5--0""'. 07"0--0~.~00~A"';'k~z 

IVA 0 ,00 Akz 

TOTAL A PAGAR I 1.550.000,00 Akzl 

Local de Descarga: ~da do alonte 

Data e Honr 

Rocebi: ______________ _ 

Peso {Kgl __ _ 

Zone 50ft ZSFact Licenciado a Exergia Angola, Lda 

Contribuinte NO : 0.175.553/00·9 

Processado por COO"l>UtadOf 

• 



'-

ERGI~ 
ANGOLA, Lda. 

Rua Engenheiro Roma Machddo, 
nO 6 - 20 Andar 
Huambo - Angola 
Telf./Fax 00244928364180 
Contribuinte NO 5121018 797 

V/Ref: 

Página 1 

F ACTURA N° 1033 

Em1oI' ) _Ie.) 

Odebrechl Angola Projectos e Serviços.Lda 

Av . Talatona , sina Belas BLlsiness Park 11 . Torre Cabinda. 8°andar 

LUANDA I ANGOLA 

DATA I CLIENTE CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO / CONDiÇÕES IDESCONTO CLlENTÊj DOCUMENTO 

30-04-2015 16 5410002059 o % Original 
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SBE 5400-ENrRADA N.FlSCAL 
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Contrato N°- OAECJ-ENG-001/13 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO 

I ENTRE: OOEBRECHT ANGOLA - PRO,JECTOS E SERViÇOS LOA. E 

EXERGIA BRASIL, PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA - -

Pelo presente instrumento jurídico, de um lado, 

l 

A "ODEBRECHT ANGOLA - PROJECTOS E SERViÇOS, LDA.", sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada, com sede na Av. Talatona, S/N, Belas Business 11, Torre 
Cabinda, 8° andar, Luanda Sul, Luanda, República de Angola, inscrita sob o NIF nO 
5.410.002.059, neste acto legitimamente representada por seus procuradores abaixo 
assinado, doravante denominada, simplesmente, "ODEBRECHT" ou "CONTRATANTE". 

E, do outro lado, 

EXERGIA BRASIL, PROJECTOS DE ENGENHARIA, sociedade limitada, com sede na 
Rua XV de Novembro, 41, conjunto 81/82/83, Centro, Santos, São Paulo, CEP 11010-
151 , Brasil, e EXERGIA ANGOLA, Lda, com sede na Rua Engenheiro Roma Machado, nO 
6 - 2° andar, Província do Huambo, República de Angola , inscrita sob o nO de contribuinte 
5 121 018 797, neste ato legitimamente representadas por José Emmanuel de Deus 
Camno Ramos e José Mário de Madureura Correia, com poderes para o acto, doravante 
denominada, simplesmente "EXERGIA" ou "CONTRATADA" . 

CONTRATANTE e CONTRATADA, de ora em diante referidas, isoladamente, "PARTE" ou, 
em conjunto, "PARTES", resolvem firmar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERViÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E ENSAIOS DE LABORATÓRIO - adiante 
referido apenas como "Contrato" - o qual se regerá pelas seguintes disposições: 
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ARTIGO 1° - OBJECTO ___________________ .~___I 

1.1 Constitui objecto do presente CONTRATO, a prestação de serviços de controle de 
qualidade e ensaios de laboratório, a serem executados no âmbito do Projeto 
JAMBA, no Município de Jamba, Província de Huila, República de Angola, conforme 
discriminado na Proposta Técnica e Comercial (ANEXO I) por parte da 
CONTRATADA, sob o regime de preços unitários . 

1.2 Fica fazendo parte do presente CONTRATO os seguintes documentos, na seguinte 
ordem, desde que não conflita com as disposições constantes deste instrumento: 

a) ANEXO 1- PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DA CONTRATADA 

1.3 O documento relacionado acima, anexo ao presente CONTRATO, faz parte 
integrante do mesmo, uma vez rubricado pelas PARTES. 

1.4 Considerando a natureza dos serviços a serem prestados, os mesmos serão 
executados no Município da Jamba, Província de Huíla, República de Angola. 

ARTIGO 2° - PREÇOS 

2.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços executados, os preços 
unitários constantes no ANEXO I. 

2.2 Os preços constantes no ANEXO I permanecerá fixo e irreajustável até o término do 
Contrato. 

2.3 O CONTRATO ora celebrado é firmado na moeda nacional, Kwanzas. 

2.4 O valor total estimado para este CONTRATO é de Kz 21.794.500,00 (vinte e um 
milhões, setecentos e noventa e quatro mil e quinhentos kwanzas), para todos 
os efeitos. 

2.5 Este valor poderá ser alterado, para mais ou para menos, caso haja variação dos 
quantitativos dos serviços ora contratados, não sendo admitida, em quaisquer dos 
casos, solicitação de indenização. 

2.6 Não caberá à CONTRATADA quaisquer pleitos relativos ao contrato . Neste preço 
estão inclusas todas as despesas com mão-de-obra e encargos advindos da 
mesma, e demais insumos necessários à execução dos trabalhos incluindo os 
custos com taxas e outros impostos aplicáveis. 
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2.7 Dos valores a serem pagos serão descontados eventuais tributos cuja retenção 
seja responsabilidade da CONTRATANTE, incluindo mas não se limitando ao 
Imposto Industrial conforme legislação aplicável na República de Angola, à 
alíquota de 5,25% (cinco vírgula vinte e cinco por cento). 

ARTIGO 3° "- MEDiÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 MEDiÇÕES: 

3.1.1 A medição dos serviços terá periodicidade mensal, abrangendo o período de 
21 (vinte um), do mês anterior a 20 (vinte) do mês de referência , devendo a 
CONTRATANTE emitir o respectivo boletim de medição até o dia 30 (trinta) 
e enviar à CONTRATADA, para assinatura do seu representante legal e 
emissão da factura. 

3.1.2 Caso o início dos serviços se dê em data diferente a do dia 21, ou o término 
dos serviços se dê em data diferente a do dia 20, a remuneração do mês de 
trabalho será pro-rata em relação ao preço unitário mensal acordado entre as 
partes. 

3.2 PAGAMENTOS: 
3.2.1 Uma vez recebida a factura pela CONTRATADA, e que esta esteja de 

acordo com o Boletim de Medição, a CONTRATANTE disporá de um prazo 
estimado de 10 (dez) dias para realizar o pagamento . 

3.3 O pagamento será realizado através de transferência bancária para o banco e conta 
que constar no corpo da factura emitido pela CONTRATADA. O documento relativo a 
transferência bancária dará plena quitação à respectiva factura, desde que neste 
conste a devida autenticação mecânica da instituição financeira. 

3.4 A CONTRATADA não poderá efectuar operação de desconto , negociar, repassar 
ou de qualquer forma ceder os créditos decorrentes da execução deste Contrato à 
Bancos, empresas de "factoring" ou terceiros. 

3.5 A CONTRATADA deverá emitir a factura em nome da CONTRATANTE, contendo a 
denominação social da mesma, o endereço do seu estabelecimento e o NIF, 
conforme abaixo: 

Denominação Social: Odebrecht Angola - Projectos e Serviços Lda. 
Endereço: Av. Talatona, S/N, Belas Business 11 , Torre Cabinda, 8° andar, 
Luanda Sul , Luanda, República de Angola 
N I F: 5 410 002 059 

3.6 A fatura original, assinada e carimbada, deverá ser encaminhada para o escritório de 
apoio do Projeto Jamba em Luanda ou em Lubango. 
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3.7 Todos e quaisquer pagamentos relativos ao Contrato ficarão condicionados à 
apresentação prévia por parte da CONTRATADA, conforme a periodicidade indicada, 
(I) do Boletim de Medição de Serviços devidamente assinado pelo representante 
legal, (11) da respectiva fatura devidamente carimbada e assinada e (111) de 01 (uma) 
cópia autenticada dos documentos abaixo, antes do início dos serviços: 

a) DOCUMENTOS CONTRATUAIS EMPRESA 

}> Cartão de Inscrição no Registro Geral de Contribuintes 
}> Alvará de Projetista / Alvará Comercial 
}> Bilhete de Identidade do Representante Legal/Procurador 
}> Diário Oficial/Registro Comercial 
~ Publicação do Pacto Social 
~ Certidão Negativa de Débitos Fiscais (deve ser apresentado mensalmente) 
}> Certidão Contributiva emitida pelo Instituto Nacional da Segurança Social (INSS) 
(deve ser apresentado mensalmente) 

b) DOCUMENTOS CONTRATUAIS COLABORADORES 

}> Apólices de Seguro Contra os Riscos de Acidentes de Trabalho e Doenças 
}> Contrato de trabalho dos funcionário da CONTRATADA alocados no Projeto 
Jamba 

3.8 As despesas decorrentes das transferências interbancárias correrão por conta da 
CONTRATANTE. 

ARTIGO 4° - EXECUÇÃO DOS SERViÇOS 

4.1 Antes do início dos serviços, os funcionários da CONTRATADA que forem realizar 
atividades "in loco" no Projeto JAMBA deverão ser orientados pela Segurança do 
Trabalho da CONTRATANTE, para participarem de uma palestra informativa 
(Indução) sobre os perigos existentes na obra e os cuidados a serem tomados para 
prevenção de acidentes dos mesmos. 

4.2 Desde já a CONTRATADA se compromete a informar por escrito à CONTRATANTE, • 
com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência, os funcionários que irá mobilizar para 
realizar as atividades "in loco" no Projeto JAMBA. 

4.3 Para a execução dos serviços objecto deste instrumento, a CONTRATADA obriga-se 
actuar com todo o zelo e diligência, provendo que sejam observadas todas as 
instruções, normas, usos e costumes a que esteja obrigada no exercício da sua 
actividade profissional. 

4.4 Qualquer modificação, acréscimo, redução ou aditamento dos serviços ora 
contratados dependerá da aceitação prévia e autorização por escrito da 
CONTRATANTE, observados os demais preceitos do presente Contrato. 
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--- ----
ARTIGO 5° - SERViÇOS EXTRAS 

5.1 Consideram-se serviços extras, aqueles cuja espécie, quantidades ou preços não 
estejam incluídos na Proposta Técnica e Comercial da CONTRATADA, ANEXO I, 
parte integrante deste Contrato. 

5.2 A CONTRATADA só executará serviços extras, mediante elaboração de Adenda 
Contratual, pactuada em comum acordo com a CONTRATANTE e devidamente 
formalizada. 

ARTIGO 6° - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 São obrigações da CONTRATADA: 

6.1.1 Dispor de seu laboratório móvel, dotado dos equipamentos necessários, para a 
realização de ensaios correntes necessários ao cumprimento do escopo de 
serviços deste Contrato; 

6.1.2 Dispor de mã-de-obra e demais recursos necessários para a realização de 
ensaios correntes necessários ao cumprimento do escopo de serviços deste 
Contrato; 

6.1.3 Cumprir mensalmente as quantidades de trabalho referidas no ANEXO I, item 
2.1 .2, sem computar para isso remuneração para realização de trabalho em 
horários extraordinários, com exceção dos serviços solicitados pela 
CONTRATANTE, e que terão de ser executados imperativamente fora do 
horário de funcionamento referido no ANEXO I, item 2.1.3;; 

6.1.4 A realização de trabalho em horários extraordinários somente será permitida 
com solicitação e autorização expressa da CONTRATANTE; 

6.1.5 O desenvolvimento e atualização constante de uma planilha eletrõnica de 
todos os estudos técnicos, ensaios e relatórios desenvolvidos. Esta planilha 
deverá ser entregue para a CONTRATANTE sempre que solicitada; 

6.1.6 Os serviços a que se refere o presente contrato deverão ser executados de 
modo a se integrarem e/ou se adequarem às orientações da CONTRATANTE 
e aos projetos de referência; 

6.1.7 A CONTRATADA deverá, durante o desenvolvimento dos serviços, e em 
todas as etapas, fornecer elementos, dados e especificações para a 
CONTRATANTE, em tempo hábil para que esta possa efetuar a análise, 
verificações e comentários; 

6.1.8 Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar alternativas para 
eventuais correções, alterações de especificações ou soluções adotadas; 

6.1.9 A CONTRATADA deverá também, ao final dos serviços, entregar à 
CONTRATANTE, em meio eletrônico e físico , os Relatórios Finaisdos ensaios 
realizados; 
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6.1.10 A CONTRATADA deverá executar os serviços, objecto do presente contrato, 
usando a melhor técnica disponível de forma a garantir a sua perfeita 
execução e seguindo estritamente os métodos e padrões recomendados pela 
ASTM, Normas Técnicas Angolanas vigentes, normas internacionais aplicáveis 
e as recomendações e instruções das concessionárias de serviços públicos e 
das autoridades locais, quando aplicável ; 

6.1.11 Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos à 
CONTRATANTE, de elementos ou dados que esta julgar mandatários, com 
relação aos serviços em desenvolvimento, e quando necessário, visitar a obra; 

6.1.12 Caso a CONTRATADA verifique qualquer erro ou discrepância nos elementos 
ou dados fornecidos pela CONTRATANTE ou por terceiros, deverá comunicar, 
imediatamente, por escrito, à CONTRATANTE; 

6.1.13 Todos os estudos, resultados e demais elementos técnicos entregues pela 
CONTRATADA são de propriedade da CONTRATANTE e não poderão ser 
utilizados para outros fins, nem postos ao alcance de terceiros, pela 
CONTRATADA, devendo os originais ser entregues à CONTRATANTE; 

6.1.14 A CONTRATADA, para execução dos serviços, deverá utilizar empregados 
devidamente treinados e habilitados, por ela contratados; 

6.1.15 A CONTRATADA se compromete a refazer ou corrigir às suas expensas, os 
serviços / ensaios laboratoriais que tenham sido executados com erros ou 
imperfeições por sua culpa, imprudência ou imperícia, no prazo que para tanto 
lhe seja determinado pela CONTRATANTE, sem que para tais fatos possam 
ser invocados pela CONTRATADA para justificar qualquer modificação dos 
prazos contratuais ou remuneração extra; 

6.1.16 A CONTRATADA deverá empregar tão-sá, mão-de-obra qualificada, 
respondendo pelo rigoroso cumprimento das normas técnicas compatíveis com 
a natureza dos serviços prestados; 

6.1.17 Manter a CONTRATANTE informada acerca do andamento dos serviços 
contratados, remetendo-lhe com periodicidade semanal , caso necessário ou 
solicitado, relatórios descritivos das actividades desenvolvidas durante todo o 
tempo da prestação dos serviços; 

6.1.18 Suportar por sua conta e risco , todos os impostos, taxas e contribuições que 
porventura incidam ou venham a incidir sobre este Contrato, devendo efectuar 
os respectivos pagamentos com a prontidão exigida por lei ; 

6.1.19 Acatar com responsabilidade, todas as ordens e instruções da 
CONTRATANTE , que concirnam com a execução dos serviços ora 
contratados; 

6.1.20 I\lão efectuar junto a instituições bancárias, nenhum tipo de desconto e jamais 
negociar títulos em nome da CONTRATANTE ou com base neste Contrato; 

6.1.21 Comunicar com a maior brevidade possível, toda e qualquer irregularidade ou 
deficiência que possa surgir durante a prestação dos serviços, 
independentemente de serem ou não da sua responsabilidade; 
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6.1.22 Não divulgar em hipóteses alguma, documentos, anotações, dados ou 
informações atinentes aos serviços prestados, a menos que venha a possuir 
autorização expressa por parte da CONTRATANTE nesse sentido; 

6.1.23 Interromper a pedido da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja 
sendo executado de acordo com as determinações legais e contratuais 
exigíveis, ou que, de algum modo, ameace a segurança de pessoas e bens de 
propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros ; 

6.1.24 Efectuar mensalmente, o pagamento dos salários e remunerações devidas 
pela mão-de-obra empregada nos serviços, honrando, como não poderia 
deixar de ser, os respectivos encargos de natureza social, laboral e 
previdenciária, dando fiel cumprimento a tudo quanto o ordenamento jurídico 
angolano disponha nesta matéria; 

6.1.25 Cumprir as normas relativas à higiene e segurança no trabalho; 

6.1.26 Efectuar as suas expensas, todos os contratos de segu ro necessários para 
cobrir os riscos de acidentes com seus colaboradores, inclusive perante 
terceiros, que possam advir da prestação dos serviços ora contratados. 
Ressalva-se que a inexistência de seguro não isenta a CONTRATADA de 
responder civil e criminalmente pelos danos causados. Cumpre ainda 
acrescentar que a CONTRATANTE não será em caso algum, solidária com a 
CONTRATADA; 

6.1.27 A CONTRATADA compromete-se a indenizar a CONTRATANTE por todos os 
danos que esta venha a sofrer em virtude do não cumprimento das obrigações 
emergentes deste Contrato e, bem assim, por todas as despesas previstas no 
Artigo 8°, caso venham a ocorrer. 

ARTIGO 7° - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE J 
7.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

7.1.1 Remunerar a CONTRATADA pelos serviços executados, nas quantidades, 

preços e prazos pactuados; 

7.1.2 Comunicar imediatamente à CONTRATADA, por escrito, eventuais 
modificações no escopo deste Contrato, seja nas quantidades, preços ou 
prazo; 

7.1.3 Fornecer alojamento e refeição para os funcionários da CONTRATADA que 
estejam alocados no Projeto Jamba, durante a permanência para a realização 
dos serviços ora contratados; 

7.1.4 Fornecer instalações de energia, água e esgoto para o laboratório móvel da 
CONTRATADA a ser instalado no estaleiro do Projeto Jamba; 

7.1.5 Dispor de local para estação de trabalho de dois técnicos da CONTRATADA, 
com acesso à internet e às impressoras disponíveis em rede; 

7.1.6 Dispor de local para recepção e preparação das amostras. 
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ARTIGO 8° __ IN~T_Ê_NCIA DE VíNC- U- L-O JURíDICO LABORA_L _______ -"'J 

8.1 A celebração deste Contrato não cria qualquer vínculo jurídico-laboral entre as 
PARTES, pelo que a CONTRATANTE se isenta de pleno direito, a suportar 
quaisquer encargos salariais, previdenciários, fiscais, sociais e ainda os relativos a 
seguros. 

8.2 De igual modo, a CONTRATADA deverá atender durante a vigência do presente 
instrumento, à legislação laboral e de segurança social em vigor na República de 
Angola, ficando ressalvado que todos os trabalhadores, empregados, funcionários, 
contratados, prestadores de serviços, mandatários, representantes, directores e 
todos quantos venham a relacionar-se, directa ou indirectamente, com a 
CONTRATADA - doravante denominada "Funcionários" -, não possuem qualquer 
vínculo, seja a que título for, mormente e de natureza laboral com a 
CONTRATANTE, comprometendo-se a CONTRATADA a suportar na íntegra, todos 
os encargos inerentes a eventuais exigências que estes Funcionários possam fazer, 
quer seja judicialmente ou extrajudicialmente, independentemente da configuração 
jurídica feita pelos seus autores. 

8.3 O facto de poderem vir a ser impetradas acções laborais contra a CONTRATANTE, 
seja em litisconsórcio com a CONTRATADA ou não, por Funcionários da 
CONTRATADA, implica no ressarcimento pela CONTRATADA, das despesas 
efectuadas pela CONTRATANTE com a sua defesa. 

8.4 As ações laborais mencionadas no item anterior não serão responsabilidades da 
CONTRATADA, somente quando for causada diredamente pela CONTRATANTE 
ou por qualquer um de seus colaboradores. 

ARTIGO 9° - RESOLUÇÃO 

9.1 A CONTRATANTE estará legitimada a resolver imediatamente através de declaração 
escrita, o Contrato, sempre que a CONTRATADA sem estar para isso devidamente 
autorizada pela CONTRATANTE: 

9.1.1 I nterromper sem justa causa nem aviso prévio, a prestação dos serviços; 

9.1.2 Subcontratar total ou parcialmente, terceiros para a execução dos serviços a 
que está contratualmente vinculada, sem o consentimento prévio da 
CONTRATANTE; ou, 

9.1.3 Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a sua posição contratual. 

9.2 A CONTRATANTE poderá ainda reincidir o presente Contrato nos seguintes casos: 

9.2.1 Sempre que isso seja do seu interesse, sem necessidade de apresentar 
qualquer justificação, desde que o faça por escrito e com a antecedência 
mínima de 10 (dez) dias; 
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9.2.2 Sempre que a CONTRATADA não cumprir ou cumprir de forma irregular 
qualquer Artigo deste Contrato, sendo que a CONTRATADA goza de igual 
prerrogativa em relação à CONTRATANTE; 

9.3 Resolvido o Contrato, a CONTRATANTE fará seus, a título gracioso, todos os 
documentos e materiais utilizados e/ou resultantes da prestação de serviços objecto 
do presente Contrato; 

9.4 Em nenhuma das situações previstas nos itens anteriores, porém, será a 
CONTRATANTE obrigada a indenizar, reembolsar ou ressarcir a CONTRATADA 
pelos lucros cessantes e/ou expectativas jurídicas criadas em função do prazo de 
execução dos serviços mencionado na cláusula segunda; 

9.5 Observadas as disposições da Cláusula Nona, nenhuma Parte será penalizada na 
hipótese de caso fortuito ou força maior, de modo que cada Parte deverá assumir os 
preJulzos pessoais decorrentes deste evento. Como conseqüência, a 
CONTRATANTE não estará obrigada ao pagamento dos serviços, ressalvados os 
devidamente realizados e não pagos, bem como a CONTRATADA não estará 
obrigada à prestação dos serviços. Em ambos os casos, portanto, não será 
considerado inadimplemento contratual a impossibilidade das Partes cumprir com as 
obrigações a que estão vinculadas, em resultado da ocorrência de circunstância 
fortuita ou de força maior. 

ARTIGO 10° - PERíODO E CONDiÇÕES DE VIGÊNciA 
--------------------------~ 

10.1 O presente Contrato tem vigência de 5 (cinco) meses, com início em 21/105/2012, 
tendo seu término previsto 20/10/2013, sendo considerado prorrogado, desde que as 
PARTES concordem ou não se efetue formalmente, nenhum pronunciamento em 
contrário, com uma antecedência mínima de 10 (dez) dias, necessitando da 
elaboração de Adenda Contratual. 

10.1.1 Todavia os prazos para entrega dos estudos técnicos e resultados dos ensaios 
serão acordados entre as partes para cada solicitação efetuada pela 
CONTRATANTE. 

10.1.2 Para efeitos de remuneração da equipe de laboratório, descriminada no ANEXO I, 
fica estabelecido que o prazo será contado a partir da data em que laboratório entrar 
em operação. 

10.1.3 Caso haja descumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA 
esta ficará sujeita à aplicação de penalidade até o montante equivalente à 10% (dez 
por cento) do valor do Contrato, referido no item 2.4 do Artigo 2°. 

ARTIGO 11° - GARANTIAS TÉCNICAS E DE FIEL CUMPRIMENTO DO CONTRATO ~ 

11.1 Os serviços deverão ser sempre executados em observância à legislação e Normas 
Técnicas aplicáveis aos serviços, devendo ainda a CONTRATADA atar-se sempre 
às diretrizes e procedimentos da CONTRATANTE para o EMPREENDIMENTO; 
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11.2 A CONTRATADA garante, após o encerramento do Contrato e de acordo com as 
condições estipuladas pela CONTRATANTE, a espécie e a qualidade dos serviços 
executados, obrigando-se a reparar, dentro do menor prazo possível, qualquer erro 
que os mesmos venham a apresentar ou que por ventura possam acarretar em 
função da sua aplicação; 

11.3 A reparação deverá ter início dentro de 02 (dois) dias úteis, contados a partir de 
notificação feita, por escrito, pela CONTRATANTE; 

11.4 Caso a CONTRATANTE possua instrumentos como cauções, cartas de fiança , etc., 
a CONTRATANTE poderá utilizá-los, em parte ou num todo, para cobrir as 
despesas envolvidas unicamente com os serviços de execução dos reparos e/ou 
fornecimento das partes a serem repostas; 

11.5 Se existirem Garantias Técnicas específicas oferecidas pela CONTRATADA, estas 
devem ser aplicadas, desde que não incorra em prejuízos das garantias 
mencionadas nos itens anteriores. 

ARTIGO 12° - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

12.1 Fica desde já estabelecido que nenhuma das PARTES será responsável perante a 
outra por quaisquer danos indirectos, lucros cessantes ou perdas de receitas. 

ARTIGO 13° - LEI REGULADORA 

13.1 O presente Contrato reger-se-á exclusivamente pelo ordenamento jurídico angolano. 

ARTIGO 14° - ENCERRAMENTO 

14.1 Esse Contrato será dado como encerrado mediante a emlssao do Boletim de 
Medição Final, que deverá ser assinado pelas PARTES, não possuindo qualquer 
tipo de pleito e/ou reclamação em face da outra PARTE. Com a assinatura do 
Boletim de Medição Final, as PARTES declaram definitivamente extinto este 
Contrato, sendo dada, reciprocamente, a mais plena, geral, rasa e irrevogável 
quitação, para nada mais exigirem uma da outra . 

ARTIGO 15° - COMPOSiÇÃO AMIGÁVEL DOS DIFEREN~DOS 

15.1 Todos os diferendos, disputas, impasses e/ou litígios decorrentes da interpretação ou 
execução do presente Contrato deverão ser resolvidos de forma amigável, através de 
tentativa de conciliação extrajudicial. 
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ARTIGO 16° - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA E DO TRIBUNAL ARBITRAL 

16.1 Se não obstante as PARTES não alcançarem um entendimento num prazo máximo de 
30 (trinta) dias após o surgimento de tais diferendos, disputas, impasses e/ou litígios, 
poderá qualquer uma das PARTES submeter à resolução definitiva dos mesmos, a um 
Tribunal Arbitral que funcionará em Luanda, República de Angola, de acordo com as 
regras estabelecidas pela Câmara de Comércio Internacional; 

16.2 Os árbitros julgarão com base no direito positivo angolano e a Ií ngua empregue será a 
portuguesa; 

16.3 As decisões proferidas pelos árbitros serão irrecorríveis. 

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma e com os mesmos efeitos legais, comprometendo-se as "PARTES" a 
atuarem com a boa-fé e a lisura exigidas por lei em atenção ao primado "pacta sunt 
servanda". 

Jamba, 21 de Maio de 2013. 

PELA CONTRATANTE: 

NOME: NOME: 

CARGO: CARGO: 

PASSAPORTE N°.: PASSAPORTE N°.: 

PELA CONTRATADA: PELA CONTRATADA: 

NOME: NOME: 

CARGO: CARGO: 

CPF/BI: CPF/SI : 

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA: 

NOME: NOME: 
CARGO: CARGO: 
PASSAPORTE NO: CPF/SI: 
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ANEXO 1- PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DA 

CONTRATADA 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 
CNCA2-037/12 

Por este instrumento particular, de um lado: 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. - SUCURSAL ANGOLA, pessoa coletiva de direito privado, 

com sede na Avenida Talatona, Via I s/n°, Condomínio Belas Business Park, Edf. Cabinda - 8° Andar, 

Luanda Sul. Luanda , República de Angola, com o NIF de pessoa coletiva 5 410 000 811 , neste ato 
representada por seus procuradores melhor identificados Gustavo Teixeira Belltardo e Ulrá Coelho 
Ribeiro , com poderes para o ato, adiante designada abreviadamente por "CONTRATANTE"; 

E, de outro lado, 

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, sociedade limitada, estabelecida na rua XV de 

Novembro, 41, conjunto 81/82/83, Centro, Santos, São Paulo. CEP 11010- 151. Brasil. e EXERGIA 
ANGOLA, LDA, com sede na rua Engenheiro Roma Machado, n° 6 - 2" andar, Província do Huambo, 

Repúbfica de Angola , inscrita sobre o n° de contribuinte 5 121 018 797, neste ato legitimamente 
representadas por José Emmanuel de Deus Camano Ramos e José Mário de Madurelra Correia, com 

poderes para o ato, doravante denominada simplesmente, "CONTRATADA". 

CONTRATANTE e CONTRATADA, também designadas, indiv idualmente, como "PARTE" e, em 
conjunto, como "PARTES" , resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 
(doravante "CONTRATO") , que será regido pelas seguintes cláusulas e disposições: 

I Cláusula Primeira - Objeto do Contrato 

1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestação pela CONTRATADA, dos serviços de 
estabilização e tratamentos de taludes e encostas com uti lização de pregagens (aplicação 
de tirantes), drenos e execução de betão projetado com fomecimento dos equipamentos 

necessários a perfeita execução dos serviços, com exceção aos indicados de 
responsabilidade da CONTRATANTE, por preços unitários, para o Projeto de Aproveitamento 
HidroelétTico de Cambambe, conforme termos e disposições deste instrumento. 

1.2. Os serviços de estabilização e tratamentos de taludes e encostas, objeto deste CONTRATO, 

contemplam o que segue: 

(a) Pregagem de Varão de aço [Tirante) ; 

(b) Execução de Dreno: 

(c) Aplicação de Betão Projetado: 

(d) Aplicação de Malha Eletrosoldada (Tela metálica). 

ICláusula Segunda - Documentos Integrantes 

2.1. As PARTES consideram integrantes e complementares deste instrumento contratual os 

ANEXOS relacionados abaixo, que desde já declaram conhecer e aceitar: 

ANEXOS: 

• 
• 

• 
• 

Anexo I - Planilha de Preços e Quantidades; 

Anexo 11- Documentação a ser fornecida pela CONTRATADA; 

Anexo 111- Especificações Técnicas; 

~t;O IV -Proposto TécniCO/CO~ONTRAtA df d;;iJU'h{J 
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ICláusula Terceira - Do Local da Execução dos Serviços 

3.1 . Os serviços objeto do presente CONTRATO serão executados no Projeto de Aproveitamento 
Hidroelétrico de Cambambe, localizado no Kwanza Norte, Dondo, República de Angola. 

ICláusula Quarta - Obrigações da Contratada 

4.1. Constituem obrigações irrecusáveis da CONTRATADA; 

(a) Responsabilizar-se única e exclusivamente por fodos os atos praticados no exercício de suas 

atribuições, agindo com autonomia e independência técnica e profissional: 

(b) Manter a CONTRATANTE informada acerca do andamento dos serviços contratados, 
remetendo-lhe, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, relatórios descritivos das 

atividades desenvolvidas, com as devidas elucidações que se façam necessárias a critério 
da CONTRATANTE; 

(c) Suportar, por sua conta e risco, todos os impostos, taxas e contribuições que porventura 
incidam ou venham a incidir sobre este CONTRATO, devendo efetuar os respectivos 

pagamentos com a prontidão exigida por lei; 

[d) Fornecer e gerir. sob sua inteira responsabilidade. todas as ferramentas elétricas, manuais e 

equipamentos necessários à boa execução dos serviços; 

(e) Fornecer, a suas expensas, a todos os seus funcionários que estejam alocados às obras, os 

equipamentos de proteção individual (EPI) estabelecidos pela área de segurança do 
trabalho da CONTRATANTE, não permitindo que nenhum deles, de qualquer cargo, esteja em 
campo sem os EPI's necessários: 

(f) Fornecer, a suas expensas, fardas padronizadas para todos os seus funcionários, não 

permitindo que nenhum deles permaneça em campo sem as mesmas; 

(g) Garantir a guarda de fardamento, ferramentas e equipamentos de propriedade da 

CONTRATADA em local apropriado e indicado pela CONTRATANTE; 

(h) Acatar, com solicitude. todas as observações, recomendações e instruções da 

CONTRATANTE que concirnam à execução dos serviços ora contratados, inclusive atender às 
normas de segurança do trabalho conforme orientações da CONTRATANTE; 

(i) Não efetuar operação de desconto, negociar, repassar ou de qualquer forma ceder os 
créditos decorrentes da execução deste CONTRATO a bancos. empresas de factoring ou 
terceiros; 

(j) Comunicar. com a maior brevidade possível. toda e qualquer irregularidade ou deficiência 
que possa surgir durante a prestação dos serviços, independentemente de serem ou não da 

sua responsabilidade; 

(k) Interromper. a pedido da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja a ser prestado de 
acordo com as determinações legais e contratuais exigíveis, ou que. de algum modo. 
ameace a segurança de pessoas e bens de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros; 

(I) Refazer e reparar. a suas expensas. quantas vezes forem necessárias. os serviços defeituosos 

ou cuja qualidade não tenha sido aprovada pela CONTRATANTE; 

(m) Atender fielmente os prazos estabelecidos durante a vigência do presente CONTRATO; 

(n) Efefuar o pagamento mensal dos salários e remunerações devidos pela mão de obra 

empregada nos serviços, honrando com os respectivos encargos de natureza laboral. fiscal e 

previdenciária. dando cabal cumprimento a tudo quanto o ordenamento jurídico angolano 

disponha nesta matéria; 

• 

\ 
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(o) Assumir todos os custos e despesas relacionados à saúde. inclusive em caso de acidentes. de 
seus funcionários e/ou subcontratados envolvidos na prestação dos serviços ora contratados. 

incluindo. mas sem se limitar. a todo e qualquer tratamento. intervenção médica e/ou 

primeiros socorros que necessitem ser prestados aos mesmos; 

(p) Efetuar. a expensas suas. os contratos de seguro de acidentes de trabalho e de 
equipamentos necessários para cobrir os riscos. inclusive perante terceiros, que possam advir 

da prestação dos serviços ara contratados. sendo certo que a inexistência de seguro não 

iliba a CONTRATADA de responder civil e criminalmente pelos danos causados resultantes de 

negligência imcumprimento de projeto ou má utilfzação dos equipamentos; 

(q) Afastar de imediato do canteiro de obras e substituir. qualquer elemento do seu quadro cuja 
conduta for julgada inconveniente ou imprópria pela CONTRATANTE; 

(r) Durante o periodo de execução dos serviços. a CONTRATADA deverá ter todo o rigor e 

cuidado com o meio ambiente no seguinte: não jogar lixo ou restos de construção em volta 
da edificação bem como em nenhuma outra área; 

(s) Fornecer equipe especializada. com nivel e conhecimentos compatíveis para a execução 

dos serviços objeto do presente CONTRATO. devendo empregar toda pericia e juízo técnico 
no desempenho destes serviços. responsabilizando-se pela qualidade dos serviços prestados; 

(t) Apresentar. no ato da assinatura do presente CONTRATO. cópia dos documentos descritos no 
ANEXO 11- DOCUMENTAÇÃO A SER FORNECIDA PELA CONTRATADA; 

(u) Atender as especificações técnicas dos serviços contratados conforme ANEXO 111; 

(v) Suportar os encargos resultantes de transporte de equipamentos e instalação dos mesmos, 

montagem e desmontagem dos equipamentos; 

(w) Responsabilizar-se pelo fornecimento de máquinas, ferramentas e mão de obra necessárias a 
perfeita execução dos serviços. objeto do presente CONTRATO; 

(x) Fornecer materiais necessários ao funcionamento dos equipamentos e execução dos 
serviços. objeto do presente CONTRATO. com exceção aos materiais necessários para 
furações para alturas superiores a 4.5 metros; 

(y) Qualquer eventualidade nos fornecimentos descritos na Cláusula Quinta do CONTRATO. ou 

qualquer outra paragem ou interrupção por motivos alheios à CONTRATADA. que impossibilite 

a mesma de executar os serviços. objeto do presente CONTRATO. serão cobrados os valores 
descritos no Anexo I - Planilha de Preço e Quantidades. item 6;. 

(z) A tender aos seguintes rendimentos de execução dos serviços contratados. desde que a 
CONTRATANTE disponibilize frentes de trabalho necessárias a execução dos mesmos: 

- Pregagens: Aproximadamente 120m/dia/equipamento (Perfuração e Selagem); 

- Drenos: Aproximadamente 60m/dia/equipamento (Perfuração e Instalação); 

- Betão Projectado com Fibras: Aproximadamente 20m3/dia ; 

- Malhasol (Tela Metálica): Aproximadamente 30m2/dia. 

I Clóusula Quinta - Obrigações da Contratante 

5.1, Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

(a) Remunerar os serviços na forma e de acordo com as condições estabelecidas neste 
CONTRATO; 
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[b) Favorecer. em tudo que for possível. a prestação dos serviços objeto do presente CONTRATO, 
fomecendo as informações necessárias para o desenvolvimento e execução destes serviços; 

(c) Comunicar, imediatamente, por escrito, à CONTRATADA eventuais modificações no escopo 
ou na quantidade dos serviços a realizar; 

(d) Indicar local para depósito de lixo gerado pelos serviços da CONTRATADA; 

(e) Obtenção de licenças, autorizações ou quaisquer taxas necessárias à execução dos 

trabalhos, nomeadamente ligações às redes de água, esgotos e eletricidade, interrupções 

de circulação, desvios de trânsito . sinalização, ocupação de via pública, vistorias e seguros 

de construções vizinhas: 

(f) Execução de eventuais obras provisórias, nomeadamente serventias, escoramentos, tapumes 
ou vedações, etc, que seja necessário criar, alterar ou destruir, para a boa execução dos 
trabalhos, bem como de eventuais passagens e resguardos para funcionários, automóveis 
e/ou edifícios circundantes; 

(g) Fornecimento, no local da obra, da área necessária à montagem do estaleiro, vedada ou 
dentro das instalações da CONTRATANTE, convenientemente drenada e regularizada, em 

locais indicados pela CONTRATADA, bem com respectivos acessos a viaturas pesadas: 

(h) Fomecimento, nas frentes de serviços, da água de rede e de energia elétricas trifásicas 
necessárias à execução da obra: 

(i) Eventuais trabalhos prévios relativos a demolições de estruturas existentes no local dos 
trabalhos; 

Ul Segurança dos funcionários e equipamentos da CONTRTADA de acordo com as mesmas 
aplicadas aos funcionários e equipamentos da obra; 

(k) Fornecer alojamento, refeições e 02 (dois) pontos de Intemet aos funcionários da 
CONTRATADA, em condições semelhantes às praticadas para os funcionários da 
CONTRATANTE; 

(I) Fomecer a seu custo combustível para os equipamentos necessários para execução dos 
serviços, objeto do presente CONTRATO de responsabilidade da CONTRATADA; 

Im) Implantação de todos os trabalhos a executar e apoio topográfico necessário à execução 
dos serviços, objeto do presente CONTRATO: 

(n) Movimentação de terras e remoção a vazadouro dos produtos resultantes da furação de 
forma a não condicionar o normal andamento dos trabalhos e manutenção das plataformas 
de trabalho de forma a permitir um acesso e circulação fácil dos equipamentos a todos os 

locais da obra; 

(o) Escavação geral e faseada de forma a permitir a execução dos diferentes níveis de 
pregagens, drenos e betão projetado previstos, com equipamento corrente; 

(p) Fornecimento dos Drenos (Tubos de PVC, greodreno e argamassas), das pregagens (Varões 

roscados com os comprimentos previstos, tubos para selagens - tubo polietileno de 'I2"com 
8Kgf/cm2 , centralizadores, eventuais proteções, chapas e porcas) e cimento para se 
proceder à selagem (admitido 6 Kg/m), junto às frentes de trabalho: 

• 

[q) Limpeza e regularização das superfícies e projetar e fomecimento da mistura necessária à 

execução do betão projetado, incluindo fibras metálicas e eventuais aditivos e pigmentos, ~\ 
com descarga direta no equipamento junto às frentes de trabalho, nas quantidades e 
qualidades necessárias; 
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(r) Fornecimento da Malhasol junto às frentes de trabalho: 

(s) Fornecer Guindaste de no minimo 25 toneladas na fase de montagem e desmontagem dos 
equipamentos da CONTRATANTE, e meios de elevação no apoio à colocação das 

pregagens, selagem e aplicação da malhasol: 

(t) Disponibilizar Guindaste caso necessário para colocação e retirada dos equipamentos para 
e das plataformas de trabalho , caso estes não possam fazer pelos seus próprios meios através 
de rampa de acesso; 

(u) Apoio de plataforma elevatória para colocação e injeção das pregagens; 

(v) Reposição de pavimento/calçada que poderá ser danificado pelo equipamento afecto à 

obra em fase final de execução da super-estrutura; 

I Cláusula Sexta - Das Obrigações Legais e Tributos 

6.1. Todos os tributos e contribuições que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, da 
execução do CONTRATO, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido 
na norma tributária . A CONTRATANTE, quando fonte detentora. descontará dos pagamentos 

que efetuar e recolherá os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, ficando a 
CONTRATADA sem direito a qualquer reembolso. 

6.2. Em decorrência do disposto no número anterior, os valores devidos à CONTRATADA estarão 

sujeitos à dedução dos impostos previstos na legislação angolana vigente à época dos 
pagamentos cuja obrigatoriedade pela retenção recaia sobre a CONTRATANTE. 

ICláusula Sétima - Fiscalização dos Serviços 

7.1. A CONTRATANTE através de seus prepostos exercerá a fiscalização da execução dos 
SERViÇOS pela CONTRATADA, sem que o exercício dessa faculdade implique anuência ou 
co-responsabilidade. 

7.2. O representante designado pela CONTRATANTE terá poderes para suspender a execução 
dos SERViÇOS, caso estes não estejam sendo realizados de acordo com exigências previstas 
neste CONTRATO e com as normas técnicas aplicáveis. 

7.3. A CONTRATANTE poderá suspender qualquer trabalho cujo modo de execução atente 
contra a segurança dos empregados ou bens da CONTRATANTE e quaisquer terceiros. 

7.4 . A CONTRATANTE poderá determinar, a seu critério, o afastamento do preposto ou de 
qualquer empregado da CONTRATADA, constatada a inoperância, desleixo, incapacidade, 
ato desabonador ou não cumprimento das normas de segurança do trabalho e meio 
ambiente, como uso inadequado dos EPI 's - Equipamentos de Proteção Individual. 

7.5. A eventual inobservância das instruções da CONTRATANTE importará na aplicação de multas 
contratuais relacionadas com o andamento dos SERViÇOS e respectivos descontos nas 
faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa por ação, erro ou omissão. 

7.6. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não poderá ser utilizada pela CONTRATADA como 
justificativa para eximir-se de quaisquer de suas obrigações e/ou responsabilidades. 

I Cláusula Oitava - Da Cessão e Subcontratação 

8.1. Este CONTRATO não poderá, sob hipótese alguma ou qualquer alegação, ser cedido a 

terceiro< pela CONTRATADA, ameno< que expressamente autoriza; ela CONTRATANTE

f 
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A CONTRATADA não poderá subcontratar. no todo ou em PARTE os SEVICOS. a menos que 
expressamente autorizado pela CONTRATANTE. 

8.3. Na hipótese da CONTRATANTE concordar com a subcontratação de obrigações da 
CONTRATADA. toda a responsabilidade pelas obrigações subcontratadas continuarão sendo 
da CONTRATADA. 

I Cláusula Nona - Da Vigência 

9.1. O CONTRATO que ora se celebra entra em vigor na data de sua assinatura pelas PARTES e 

produzirá seus efeitos pelo prazo de O 1 (um) ano, findo o qual. salvo celebração de Adenda 
em sentido contrário, será extinto de pleno direito, comprometendo-se as PARTES a formalizar, 

para o efeito, o respectivo Termo de Encerramento do CONTRATO. 

ICláusula Décima - Do Preço e da Forma de Pagamento 

10.1 . Pela prestação dos serviços objeto do presente CONTRATO, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA os valores unitários fixos e irreajustáveis durante a vigência do presente 
CONTRATO. conforme Anexo I - Planilha de Preços e Quantidades, multiplicados pelas 
quantidades medidas e atestadas pela CONTRATANTE. Caso haja necessidade de prorrogar 
a vigência contratual os preços poderão sofrer alterações desde que seja de comum acordo 
entre as PARTES. 

10.2. O vaiar estimado total será de USO 959.920,00 (Novecentos e cinquenta e nove mil, 

novecentos e vinte dólares dos Estados Unidos da América), neste preço estão inclusos todas 
as despesas com mão de obra direta e indireta , encargos. horas extras. despesas financeiras 
e administrativas. administração de todos os equipamentos/vefculos. máquinas e ferramentas 
necessárias à execução dos serviços, e outros impostos aplicados pela legislação Angolana. 

Este valor pode ser alterado para mais ou para menos. caso haja variação dos quantitativos 

dos serviços ora contratados, não sendo admitida, em qualquer dos casos. solicitação de 

indenização por parte da CONTRATADA. 

10.3. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão realizados pela CONTRATANTE na moeda 
nacional (Kwanzas) de acordo com o câmbio referente ao Banco Nacional de Angola, 
tendo como base a data de emissão das faturas. Todos os serviços objeto do presente 
CONTRATO deverão ser faturados mensalmente pela CONTRATADA contra a CONTRATANTE, 
submetendo-se, em qualquer situação, à respectiva aprovação da CONTRATANTE. • 

10.4. As faturas devem ser encaminhadas à CONTRATANTE. em seu escritólÍo localizado na 
Província Kwanza Norte, Cidade do Dondo, Município de Cambambe na República de 
Angola , até o dia 22 (vinte e dois) do mês da prestação dos serviços. 

10.5. Após o recebimento da fatura , a CONTRATANTE efetuará o pagamento no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, através de depósito bancário. no banco e conta que constar no corpo da 
fatura, sendo certo, no entanto. que a conta deverá estar, obrigatoriamente. em nome da 
CONTRATADA. 

10.6. A CONTRATADA deverá fazer constar no corpo da fatura os dados bancários , endereço, o 
número do CONTRATO, o número da medição e dados da CONTRATANTE. conforme abaixo. 

para que seja efetuado o depósito relativo ao valor devido: 

Denomlnaçao Social: Construtora Norberto Odebrecht S.A. - Sucursal Angola. 
Endereço: Avenida Talatona, Via I s/no. Condomínio Belas Buslness Park, Edf. Cablnda -
8° Andar, Luanda Sul, Luanda· República de Angola 
N I F: 5 410 000 811 

I 
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A parcela controvertida não aprovada pela CONTRATANTE não será objeto de remuneração 

até que as PARTES definam o valor a ser considerado. 

10.8. A CONTRATANTE terá o direito de descontar das faturas, os valores correspondentes às 

penalidades decorrentes de incumprimento de obrigações contratuais. 

10.9. A CONTRATANTE terá o direito de reter os pagamentos devidos à CONTRATADA, caso a 
mesma não cumpra com as exigências dos documentos descritos no Anexo 11 -

DOCUMENTAÇÃO A SER FORNECIDA PELA CONTRATADA. 

10.10. A CONTRATADA não poderá. seja a que título for, exigir à CONTRATANTE quaisquer outros 

créditos, independentemente da sua presumível natureza jurídica, que serão sempre 
considerados. pela CONTRATANTE. inexistentes e. como tal. indevidos. 

10.11. O preço previsto na presente cláusula inclui o total devido à CONTRATADA pela execução 
das obrigações do presente CONTRATO, compreendendo todos os custos com 
remuneração, lucro, encargos sociais. obrigações trabalhistas. seguros, administração. 
tributos. enfim tudo o mais que se faça necessário ao cumprimento do objeto deste 
CONTRATO, não cabendo à CONTRATADA qualquer reivindicação à CONTRATANTE. seja a 
que titulo for, salvo se houver a necessidade de prestação de serviços adicionais. 

10.12. A medição dos serviços terá periodicidade mensal. abrangendo o período de 21 (vinte e um) 
do mês anterior a 20 (vinte) do mês de referência. devendo a CONTRATANTE emitir o 

respectivo boletim de medição até o 5° (quinto) dia útil subsequente ao período de medição 

e encaminhar o mesmo à CONTRATADA, para assinatura pelo seu representante legal e 
emissão da fatura; 

10.13. Após encerrado o objeto deste CONTRATO, será emitido o "Boletim de Medição Final" pela 
CONTRATANTE. que autorizoró o último faturamento da CONTRATADA. O recebimento da 

medição final implica em rescisão de CONTRATO (Termo de Rescisão e Quitação Contratual). 
atestando a CONTRATADA que nada mais tem a receber e/ou reclamar da CONTRATANTE. 
dando plena. geral, rasa e irrevogável quitação e preservando a CONTRATANTE de qualquer 
débito. reclamações. inclusive no futuro, relativo ao presente CONTRATO, 

I Cláusula Décima Primeira - Dos Seguros 

11.1, A CONTRATADA manterá, na forma da legislação em vigor e a suas expensas. seguro 
obrigatório contra acidentes de Trabalho, correndo por sua conta todas as despesas não 

cobertas pela apólice. como também toda forma de seguros inerentes aos SERViÇOS objeto 
deste CONTRATO. 

11.2. A CONTRATADA manterá. às suas expensas. os seguros de todos os outros 
equipamentos/veículos de sua propriedade (principalmente conlra terceiros) lotados no 
estaleiro, devendo apresentar as apólices à CONTRATANTE no momento que adentrar no 
estaleiro. 

11.3. A CONTRATANTE se reserva o direito, caso não ocorra à contratação dos seguros nos termos 
definidos nesta cláusula. de segurar o referido equipamento e descontar os respectivos 
custos na medição, sem aviso prévio. 

11.4. Na hipótese de ocorrência de danos a bens de terceiros por negligência, imcumprimento de 
projeto ou má utilização dos equipamentos que a CONTRATADA não tenha ressarcido e. em 
consequência, os proprietários dos bens danificados procurarem a CONTRATANTE para obter 
qualquer espécie de indenização dos danos verificados ou iniciarem medida judicial. a 
CONTRATANTE daró o prazo de 30 (trinta) dias a CONTRATADA para a liquidação dos danos 

ou para promover os meios necessários a sua defesa em juízo. Findo este prazo sem que as 

nece"órias providências tenham sido to das. o COllfRATi 7 1ver p 
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indenização, debitando o valor a CONIRATADA. 

IClóusula Décima Segunda - Da Inadimplência e Penalidades 

12.1. A CONTRATADA será considerada inadimplente nas hipóteses abaixo:lnobservância ou 
cumprimento irregular de quaisquer disposições contidas neste CONTRATO; 

(a) Morosidade, de acordo com os critérios da CONTRATANTE, no cumprimento dos 
SERViÇOS. 

12.2. Na ocorrência de qualquer das hipóteses acima, a CONTRATANTE poderá aplicar a 
CONTRATADA multa equivalente a 10% (dez por cento) do preço total estimado do 
CONTRATO; 

12.3. O valor das multas previstas neste CONTRATO seró deduzido do valor das faturas mensais 
expedidas pela CONTRATADA, desde que devidamente comprovada a responsabilidade do 
mesmo. 

I Cláusula Décima Terceira - Da Suspensão dos Serviços 

13.1. A CONTRATANTE poderá, mediante notificação por escrito, determinar a CONTRATADA a 

suspensão dos SERViÇOS sem prejuízo de todos os seus direitos relativos à parcela dos 
SERViÇOS executada e de todas e quaisquer de suas obrigações contratuais. Tal notificação 
deverá indicar todas as ações contratualmente permitidas, necessárias a serem adotadas 
pela CONTRATADA, para efetuar tal suspensão. 

13.2. No caso da retomada dos SERViÇOS, a CONTRATADA deverá atender aos prazos 
previamente estabelecidos, acrescidos somente dos dias incorridos de suspensão do 
CONTRATO. 

13.3. A suspensão dos SERViÇOS não daró a CONTRATADA direito a indenização por eventuais 
danos indiretos que possa ter sofrido ou lucros cessantes. 

13.4. A suspensão dos SERViÇOS por tempo indeterminado. que acabe ultrapassando 90 
(noventa) dias, poderá gerar novas condições contratuais a serem discutidas por ambas as 
PARTES antes da retomada dos SERViÇOS. 

I Cláusula Dédma Quarta - Da Resc:lsão 

14.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido por qualquer das PARTES, sem qualquer ônus ou 
penalidade, na ocorrência de uma das hipóteses abaixo relacionadas: 

(a) Superveniência de alguma exigência feita pelas autoridades públicas, ou de algum outro 
obstáculo alheio à vontade das PARTES, que torne inviável a continuidade dos SERViÇOS ou 

do Aproveitamento Hidroelétrico de Cambambe: 

(b) Por inadimplemento de qualquer uma das PARTES. Neste caso, somente a PARTE prejudicada 
pelo inadimplemento da outra PARTE poderó rescindir o CONTRATO; 

(c) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, que seja devidamente comprovada e 
impeditiva da execução do CONTRATO; 

14.2. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente CONTRATO. sem prejuízo do 
direito da CONTRATADA aos valores que lhe forem devidos nos termos deste CONTRATO por 
SERViÇOS prestados até a data de rescisão, nas seguintes hipóteses: 

(a) Interrupção ou suspensão dos SERViÇOS por culpa da CONTRATADA, sem justa 
prévia concordância da CONTRATANTE; 



(b) Subcontratação, total ou parcial, da execução dos SERViÇOS, sem que haja autorização da 
CONTRATANTE, bem como cessão ou transferência . total ou parcial, deste CONTRATO; 

(cl Reiteradas reclamações. notificações ou impugnações feitas pela CONTRATANTE a 
CONTRATADA em decorrência do mau atendimento de suas solicitações; 

14.3. O presente CONTRATO poderá ainda. ser rescindido pela CONTRATANTE a seu exclusivo 
critério e conveniência . mediante aviso. por escrito, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, sem que caiba a CONTRATADA por parte da CONTRATANTE qualquer tipo de 

indenização ou reparação, seja a que título for. 

I Clóusula Décima Quinta - Da Força Maior e Caso Fortuito 

15.1. Consideram-se circunstãncias fortuitas ou de força maior as que resultem de acontecimentos 
imprevistos e irresistíveis cujos efeitos se produzam independentemente da vontade das 
PARTES, nomeadamente atos de guerra ou subversão, greves, epidemias, fogo, inundações, 
ciclones, sismos e outros cataclismos naturais que afetem diretamente o cumprimento das 

obrigações contraídas por qualquer das PARTES no presente CONTRATO. 

15.2. Ocorrendo qualquer c ircunstância que possa ser, nos termos descritos no número anterior ou 

da lei em vigor, classificada como fortuita ou de força maior. e que impossibilite ou dificulte o 
cumprimento de alguma disposição do presente CONTRATO, deverá a PARTE afetada 

comunicar tais circunstâncias à outra PARTE no prazo máximo de 03 (três) dias, a contar da 

data em que tenha tomado conhecimento deste fato, bem como adotar todas as medidas 
razoavelmente exigíveis para minorar os respectivos efeitos. 

15.3. Quando as mencionadas circunstâncias fortuitas ou de força maior apenas retardem o 

cumprimento de uma ou mais obrigações sujeitas a prazo certo, considerar-se-á suspenso o 
respectivo prazo, até ao restabelecimento da situação de normalidade existente antes da 

ocorrência de tais circunstâncias de força maior. 

I Cláusula Décima Sexta - Da LImitação da Responsabilidade 

16.1. Nenhuma das PARTES será responsável por danos indiretos, lucros cessantes ou perda de 
oportunidades que a outra PARU possa eventualmente sofrer durante ou em virtude da 
prestação dos SERViÇOS. 

16.2. A CONTRATANTE não será responsável pelo pagamento de salários, indenizações, encargos 

laborais e por nenhum outro pagamento devido pela CONTRATADA ao OPERADOR ou devido 
pela CONTRATADA às autoridades fiscais e/ou governamentais em virtude de sua relação 
com o OPERADOR. 

16.3. A responsabilidade da CONTRATANTE por penalidades, perdas e/ou danos eventualmente 

sofridos em virtude da prestação dos SERViÇOS ficará limitada a 10% (dez por cento) do valor 
estimado do presente CONTRATO. 

I Cláusula Décima Sétima - Da Confldenclalldade e Propriedade de Informações 

17.1. À CONTRATADA fica vedado, terminantemente. sob qualquer título ou pretexto, transmitir 
e/ou divulgar e/ou ceder, em parte ou no todo, a quem quer que seja que não os 

autorizados, por escrito, pela CONTRATANTE, qualquer informação ou documentação que 
lhe forem transmitidas, por escrito ou verbalmente, pela CONTRATANTE, para a execução dos 
serviços objeto do presente CONTRATO, bem como, sobre quaisquer dados, materiais, 

informações, documentos, especificações técnicas ou comerCiaiS, inovações ou 

aperteiçoamentos da CONTR"'ANTE que venha o te' ocesso ou j h# ~ 
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17.2. A CONTRATADA reconhece que as informações divulgadas durante a execução deste 
CONTRATO não são passíveis de apropriação. sendo de titularidade da CONTRATANTE. não 

podendo. em nenhuma hipótese. serem utilizadas para fins diversos do objeto do presente 
CONTRATO. 

I Cláusula Décima OHava - Das Disposições Gerais 

18. I. O CONTRATO ora celebrado não é CONTRATO de mandato. pelo que não habilitará. seja em 
que circunstâncias for. a CONTRATADA a praticar um ou mais atos juridicos por conta ou em 
nome da CONTRATANTE. salvo se para tal estiver munida da competente procuração. 

18.2. Caso a CONTRATANTE efetue qualquer desembolso. objetiva e devidamente comprovado. 

relacionado a tratamento. intervenção médica e/ou primeiros socorros prestados, direta ou 
indiretamente. aos trabalhadores e/ou subcontratadas da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

deverá ser reembolsada pela CONTRATADA. podendo. para este efeito. descontar das 
facturas emitidas pela CONTRATADA o valor correspondente ao respectivo tratamento. 

intervenção e/ou primeiros socorros realizados. 

18.3. Os simples atos de tolerância de qualquer PARTE. relacionados com o descumprimento de 

qualquer obrigação contratual da outra PARTE. não implicarão. de forma alguma. a 
novação deste CONTRATO nem a renúncia a quaisquer direitos ou pretensões que o 
CONTRATO confira à PARTE que assim proceder. 

18.4. Eventuais alterações a este CONTRATO só produzirão efeitos jurídicos quando efetuadas por 

documento escrito e assinado por ambas as PARTES. 

I Cláusula Décima Nona - Do Vínculo Laboral 

19.1. Em razão da natureza civil de prestação de SERViÇOS do presente CONTRATO. fica 

expressamente convencionado que não haverá vínculo empregatício de qualquer espécie 
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, seus sócios. empregados e prepostos. 

r-Clóusula Vigésima - Da Novação J 
~~------=---------~-------------------------- --------~-----

20.1. Todos os impasses. questões controvertidas, diferendos. disputas ou litfgios decorrentes da 
interpretação e aplicação das cláusulas deste CONTRATO serão resolvidos. de forma 
amigável. entre as PARTES. 

20.2. Gorada a tentativa de resolução amigável sem que as PARTES tenham conseguido alcançar 
o desejável consenso. deverá a questão controvertida ser dirimida. em definitivo. pelo 
Tribunal Provínclal de Luanda. com renúncia expressa a qualquer outro. por mais privilegiado 

que seja. 

20.3. Este CONTRATO será regido e interpretado de acordo com a legislação vigente na República 
de Angola. 

/ 

• 
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E por estarem assim justos e acordados, vai o presente CONTRATO assinado em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma, e com os mesmos efeitos legais, na presença de duas testemunhas, compromentedo
se as PARTES a aturarem com a boa-fé e a lisura exigidas por lei. 

Cambambe, 24 de Setembro de 2012. 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

TESTEMUNHAS: 

CONSTRUTORA NORBERT \ DEB ECHT S.A. - SUCURSAL ANGO~ 
Gustavo Teixeira\ elitardo - Diretor de Contrato 

Uirá Coelho Ri eiro - Gerente Comercial 

osé Emmanuel de eus Camano Ramos 
José Mário de Modureira Correia 

~~ b;;kv 
Denis Ferreira Alves 

Gerente de Produção Terra e Rocha 
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ANEXO 1- PLANILHA DE PRECOS E QUANTIDADES 

Planilha de Preços e QuanHdades 

Valor Valor Total 
Item Deserlçao / ServlÇOI Unidade Quantidade Unitário USO USO 

1 Mobilização e Instalação de equipamentos. seus transportes e montagem por equipamento 

Equipamento paro execução de 
1.1 pregagens e drenos 

unid 1.00 25.000.00 25.000,00 

1.2 
Equipamento para execução de betão 
projetado unid 1.00 15.000,00 15.000,00 

2 pregagens 

Furação em 02.5" (64 mm) apl icaçao dos 
materíais e selagem com caldo de 

2.1 cimento (considerando injeção até 6 

~. Kg/m) volume teórico mais 30%. 
ml 16.690.00 25,00 417 .250,00 

Colocação de varão de aço (Zl 25mm. 

2.2 injeção com caldo de cimento e 
aplicação de chapa e porco de aperto 

und 4.920.00 7.50 36.900.00 

3 Execução de Drenos 

Furação e aplicação de drenos com 0.5 
3.1 m/uni (furação em 02,5") unid 2.000,00 12.50 25.000.00 

Furação e aplicação de drenas com L >0,5 

3.2 m ml 1.320.00 20.00 26.400.00 

Colocação de tubo geodreno e suo 
selagem na boca com argamasso de 

3.3 cimento unid 100.00 2.20 220.00 

4 Betão projetado 

Aplicaçao de Betao projetado. com 

-
4.1 fibras metálicos (via hum ido) com 10 cm e 

I 
15 cm de espessura. m3 2.686.00 150,00 402 .900.00 • 5 Aplic ação de Malhasol (admitido malha eletrosoldada AQ 50 ou equivalente) em zonas limitados 

Aplicação de Malhasol eletrosoldada AQ 
5.1 50 ou equivalente m2 1.500.00 7.50 11.250.00 

6 
Indenização horaria por eventuais paragens ou interrupção dos trabalhos por motivos alheios a 

Exergia por equipamento 

Equipamento paro execução de 
6.1 pregagens e drenos 

unid 230,00 
Equipamento paro execução de betão 

6.2 projedado 
hora 180,00 

VALOR TOTAL DO CONTRATO •••• "'> 959.920,00 

L @ .~ I'-f 
, t V 



Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CNCA2-037/12 

Primeiro termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços - CNCA2-037/12 para o Projeto AH 
Cambambe, na República de Angola. 

Pelo presente instrumento particular, de um lado. 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. - SUCURSAL ANGOLA, pessoa coletiva de 
direito privado, com sede na Avenida Talatona, Via I s/no, Condom+inio Belas Business 
Park, Edf. Cabinda - 8c Andar, Luanda Sul, Luanda, República de Angola, com o NIF 
de pessoa coeltiva 5 410 000 811, neste ato represnetada por seus procuradores 
melhor identificados Gustavo Teixeira Belltardo e Ulrá Coelho Ribeiro, com poderes 
para o ato , adiante designada abreviada mente por "CONTRATANTE", 

E, do outro lado, 

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, sociedade limitada, estabelecida na 
rua XV de Novembro, 41, conjunto 81/82/83, Centro, Santos, São Paulo, CEP 11010-151, 

Brasil, e EXERGIA ANGOLA, LDA, com sede na rua Engenheiro Roma Machado, n° 6 - ~ 
andar, Província do Huambo, República de Angola, inscrita sobre o nO de cortribuinte 
5 121 018 797, neste ato legitimamente representadas por José Emmanuel de Deus 
Camano Ramos e José Mário de Madurelra Correia, com poderes para o ato, 
doravante denominada simplesmente, "CONTRATADA". 

CONTRATANTE e CONTRATADA, cada uma aqui designada individualemente como 
PARTE, ou em conjunto como PARTES. 

Acordam celebrar este Termo Aditivo ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS -
CNCA2-037/12, doravante denominado "Primeiro Termo Aditivo", de ocordo com as 

seguintes cláusulas e condições : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITIVO 

1.1 o objeto do presente Termo Aditivo é a alteração do CLÁSUlA DÉCMA - DO PREÇO 

E DA FORMA DE PAGAMENTO, itens 10.1 e 10.2 ao contrato CNCA2-037/12, datado 
em 24 de Setembro de 2012, que passa a vigorar, a partir de 01/10/2012, com a 
seguinte redação: 

ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

10.1 Pela prestação dos serviços, objeto do presente CONTRATO, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA, os valores unitários, fixos e irreajustáveis durante a 
vigência do presente CONTRATO, conforme ANEXO I - Planilha de Preços e 
Quantidades, multiplicados pelas quantidades medidas e atestadas pela 
CONTRATANTE. Caso haja necessidade de prorrogar a vigência contratual, os 
preços poderão sofrer alterações, desde que seja de comum acordo entre as 
PARTES. 
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10.2 O valor estimado total será de USO 1.169.920,00 (Um milhão, cento e sessenta e 
nove mil, novecentas e vinte dólares norte americanos) . Neste preço estão inclusas 

todas as despesas com mão de obra direta e indireta, encargos. horas extras. 

despesas financeiras e administrativas. administração de todos os 

equipamentos/veículos, móquinas e ferramentas necessórios à execução dos 
serviços. e outros impostos aplicados pela legislação angolana. Este valor pode ser 
alterado para mais ou paro menos, caso haja variação dos quantitativos dos 
serviços ora contratados, não sendo admitida , em qualquer dos casos, solicitação 
de indenizaçõo por porte do CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 

1 . Todos os termos e condições do CONTRATO que não tenham sido modificados 
expressamente por este Primeiro lermo Aditivo, permanecem inalterados e 

vigentes. 
2. E por estarem assim. justas e contratadas, assinam as PARTES, o presente 

Primeiro Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma . rubricados para 
todos os fins de direito. e na presença de duas testemunhas que também o 
fazem para todos os efeitos legais. 

Luanda. aos O 1 de Outubro de 2012. 

CONTRATANTE: 

CONSTRUTORA NO 
Gustavo lei eira Belitordo - Diretor de Contrato 

Uirá Coelho Ribeiro - Gerente Comercial 

CONTRATADA: 

'10.627.364/0001-SÕ' 
Exergia Brasil Projetos de 

----------------~~-7~~~~--------------~-

E ENGENHARIA LTDA Engenharia Ltda. 

OtNIS FERREIRA ALVES 
Gerente de Produçõo 

Rua XV de Novembro nO 41 - Sala 81 
Centro - CEP 11010-151 

T S -SP ..J 
-1,e'L/ 
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ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 

I Mobílizoção e Instalação de equipamentos, seus transportes e montagem por equipamento 

Equipamento paro execução de 
1.1 pregagens e drenas 

unid 1,00 25.000,00 25,000,00 
Equipamento paro execução de betão 

1.2 projetado 
unid 1,00 15.000,00 15.000,00 

2 pregagens 

Furaçao em 02,5" (64 mm) oplicação dos 
materiais e selagem com caldo de 

2.1 cimento (considerando injeção até 6 
Kg/m) volume teórico mais 30%, 

ml 16.690,00 25,00 417,250,00 
COlocaçao de varão de aço ÇI) 25mm, 

2,2 injeção com caldo de cimento e :0 aplicação de chapa e porco de aperto 
und 4,920,00 7,50 36,900,00 

3 Execução de Drenos 

Furação e aplicação de drenas com 0,5 
3,1 m/uni (furação em 02.5") unid 2,000,00 12,50 25,000,00 

Furação e aplicação de drenas com L >0,5 

3.2 m ml 1.320,00 20,00 26.400,00 

Colocação de tubo geodreno e sua 
selagem no boca com argamasso de 

3.3 cimento unid 100,00 2,20 220,00 

4 Betão projetado 

Aplicação de Betco projetado, com 

4.1 fibras metálicas (via humida) com 10 cm e 
15 cm de espessura, m3 2.686.00 150.00 402.900,00 

5 Aplicação de Malhasol (admitido molha eletrosoldada AQ 50 ou equivalente) em zonas lim itados 

10 Aplicação de Malhasol eletrasoldada AQ 
5.1 50 o u equivalente m2 1.500,00 7.50 11 .250.00 

6 
Indenização horaria por eventuais paragens ou interrupção dos trabalhos por motivos alheios o 

Exergia por equipamento 

Equipamento poro execução de 
6.1 pregagens e drenos 

unid 230.00 
Equipamen to poro execução d e betão 

6.2 projecrado 

I hora 180,00 

7.1 
Furação v ert ical com roc em d iãm 76mm 

MI 10.000.00 21,00 210.000.00 

VALOR TOTAL DO CONTRATO =====> .-1--..1,169.920,00 

{ 
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CONTRATO DE PRESTAÇAo DE SERViÇOS 
CNCA2-003/12 

Por este instrumento particular. de um lado: 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. - SUCURSAL ANGOLA. pessoa coletiva de direito privado. 
com sede na Avenida Talatona. Via I s/n°. Condomfnio Belas Business Park. Edf. Cabinda - 8° Andar. 
Luanda Sul. Luanda, Repúblíca de Angola. com o NIF de pessoa coletiVa 5 410 000 81 1, neste ato 
representada por seus procuradores melhor identificados Gustavo Teixeira aelltardo e Paulo Afonso 
Franca Fontoura, com poderes para o ato. adiante designada abreviada mente por 
("CONTRATANTE"); 

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. sociedade limitada, estabelecida na Alameda 
Ministro Rocha Azevedo 38. conjunto 203, Cerqueira Cesar, São Paulo. CEP 01.410-000. Brasil. neste 
ato legitimamente representada por José Emmanuel de Deus Camano Ramos, com poderes para o 
ato, doravante denominada. simplesmente. ("CONTRATADA"); 

As PARTES qualiticadas ("PARTES") acima. resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços de perfuração para o Aproveitamento Hidroelélrico de Cambambe ("CONTRATO"), de 
acordo com as cláusulas e condições que adiante se seguem: 

I Cláusula Primeira· Objeto do Contrato 

1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a execução de serviços de perfuração vertical e 
horizontal de maciço rochoso. com uti~zação de Perfuradora Hidráulica Hpo "roc"Sandvik 560 
ou equivalente com capacidade para efetuar o desmonte nas bancadas com altura de até 
I O metras e com podução adequada às necessidades da Obra , em regime de empreitada 
por preço unitário, no Aproveitamento Hidroelétrico de Cambambe. conforme termas e 
disposições deste instrumento ("SERViÇOS"). 

ICláusula Segunda - Do Local da Execução dos Serviços 

2.1. OS SERViÇOS objeto do presente CONTRATO serão executados no Aproveitamento 
Hidroelétrico de Cambambe, localizado no Kwanza Norte. Dondo. República de Angola. 

ICldusula T.rcelra- Obrigações da Contratada 

3.1. São obrigações da CONTRATADA. além de outras constantes deste CONTRATO: 

(a) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste CONTRATO; 

(b) Cumprimento fiel dos seguintes horários: 

;.. De Segunda Feira à Quinta Feira: 07hOOmin às 17hOOmin; 

~ Sextas Feiras: 07hOOmin às 16hOOmin; 

,. Sábados. domingos e feriados quando solicitado pela CONTRATANTE; 
)- OlhOOmin hora diária para o prazo de almoço; 

(c) Atender fielmente os prazos estabelecidos durante a vigência do presente CONTRATO; 

(d) Responsabilizar-se única e exclusivamente por todos os atos praticados no exercício de 
suas atribuições, agindo com autonomia e independência técnica e profissional; 

(e) Mobilização e desmobilização do equipamento objeto deste CONTRATO, bem como seus 
acessórios e implementas; 

If) Suportar, por sua conta e risco. todos os impostos. taxas e contribuições que porventura 
incidam ou venham a incidir sobre este CONTRATO, devendo efetuar 05 respectivos 
pagamentos com a prontidão exigida por lei ; 

(g) Apresentar no início do CONTRATO uma lista de todos os equipamentos e insumos. exceto 
os de responsabilidade de CONTRATf'DA. mobilizados para o canteiro de obras, 
apresentar ainda, as Fichas de Registro e Empregados de todo seu pessoal envolvido 



2 

nas atividades e manter a CONTRATANTE sempre informada de qualquer salda ou 
entrada de qualquer bem de sua propriedade; 

Ih) Responsabilizar-se pela obtenção das licenças e autorizações vinculadas às suas 
atividades essenciais; 

(i) Cumprir integralmente este CONTRATO, inclusive aditivos, se houver, responsabilizando-se 
administrativa e tecnicamente pela direçào, supervisão, planejamento, cumprimento dos 
prazos e pela execução, dentro da qualidade especificada, de quaisquer dos serviços 
aqui contratados; 

O) Obedecer rigorosamente os prazos e ainda responder pela qualidade e adequação dos 
métodos utilízados, pela provisão de eqUipamentos e pessoal qualificado necessórios à 
perfeita execução do objeto deste CONTRATO; 

(k) Acatar e respeitar as recomendações e instruções da CONTRATANTE que concirnam à 
execução das atividades ora contratadas e no tocante à disciplina, segurança e 
interferência com trabalhos simultâneos realizados por esta ou por tercei"os; 

(I) Arcar com todas as despesas destinadas à cobertura de encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive seguros referentes o seu pessoal próprio ou 
de terceiros e dos equipamentos utilizados na execução do CONTRATO, como 
empregador e/ou contratante que é. Na falta da obtenção da apólice do seguro dos 
equipamentos, a CONTRATADA arcará com todo e qualquer prejuízo resultante que 
porventura venha a ocorrer; 

(m) Assumir a responsabilidade de arcar com qualquer prejufzo causado por trabalhistas 
ajuizadas por seus empregados alocados a este CONTRATO contra a CONTRATANTE; 

(n) Na hipótese de ocorrência de danos a bens de terceiros que a CONTRATADA não tenha 
ressarcido e, em consequência, 05 proprietários dos bens danificados procurarem a 
CONTRATANTE para obter qualquer espécie de indenização dos danos verificados ou 
iniciarem medida judicial, a CONTRATANTE dará o prazo de 30 (trinta) dias à 
CONTRATADA para a liquidação dos danos ou para promover 05 meios necessários a sua 
defesa em juízo. Findo este prazo sem que as necessárias providências tenham sido 
tomadas, a CONTRATANTE poderá solver a indenízação, debitando o valor dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA; 

(o) Sem prejuízo ao disposto nas sub-clóusulas acima, a CONTRATADA responsabiliza-se 
totalmente par: 

i. Fornecimento de transporte externo para todos os seus funcionários; 

ii. Fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI). equipamento de 
proteção coletiva (EPCl de toda a mão de obra envolvida nas atividades 
contratadas aplicáveis à prestação dos serviços contratados; 

iii. Mobilização e desmobiljzaçâo de todo pessoal necessário à execução das 
atividades, objeto deste CONTRATO; 

iv. Cumprir fielmente o Plano de Manutenção da CONTRATANTE que será 
apresentado semanalmente e/ou quando julgado necessário pelo 
CONTRATANTE; 

v. Executar e responsabilizar-se pelas manutenções preventivas e corretivas doIs) 
equipamento{s) de sua propriedade ou posse, conforme estabelecido no item iv 
acima, devendo apresentar a CONTRATANTE relatório de oficina especializado o 
qual deverá constar todos 05 itens revisados, objetivando garantir a plena 
segurança dos usuários, 

vi. Disponibilizar para a CONTRATANTE, o equipamento após a entrega do relatório 
de manutenção acima mencionado para aferiçõo e comprovação dos itens 
especificados no referido relatório de manutenção, para sua consequente 
liberaçõo; 

vii . Reparos, troca de peças, fornecer peças de desgaste, reparo e troca de pneus 
caso seja necessário do equipamento locado, dentro e fora de suas instalações 
de apoio; \ 
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vifi. Arcar com os custos de seguros do equipamento e funcionários. No caso de 
acidente envolvendo o equipamento da CONTRATADA as responsabilidades 
serão apuradas e o custo com qualquer demanda em consequência do 
acidente será atribuído à PARTE que der causo ao acidente; 

IX. Prover meios ao tempo requerido pela CONTRATANTE. para realização das 
manutenções preventivos e corretivas. de forma a não prejudicar o andamento 
dos trabalhos para os quais foi conllatado. bem como as atividades vinculadas 
a estes; 

(p) A CONTRATADA deverá respeitar e cumprir rigorosamente a legislação vigente sobre a 
Segurança e Higiene do Trabalho. acatando ainda a seu ônus. as recomendações da 
CONTRATANTE neste sentido; 

(q) A CONTRATADA garantirá à CONTRATANTE que o consumo médio de combustível será 
compatível com a operacionalízação do equipamento. sendo responsável pelo 
ressarcimento da diferença. à CONTRATANTE. em que ultrapassar os limites aceitáveis. 
observados a razoabilidade e a boa prática. nas condições de trabalhos expostos; 

» Perfuradora Hidráulica tipo "roc"Sandvik 560 30 litros por hora; ) 

(r) Caso os consumos garantidos acima sejam ultrapassados. as condições serão revistas e 
firmados através de "TERMO ADITIVO CONTRATUAL" de forma a ajustar os preços aos níveis 
de consumo efetivados. 

(5) Assumir todos os custos e despesas relacionados à saúde. inclusive em caso de acidentes. de 
seus funcionários e/ou subcontratados envolvidos na prestação dos serviços ora contratados. 
incluindo. mas sem se limitar. a todo e qualquer tratamento. intervenção médica e/ou 
primeiros socorros que necessitem ser prestados aos mesmos; 

(t) Efetuar. a expensas suas. todos os contratos de seguro necessários para cobrir os riscos. 
inclusive perante terceiros. que possam advir da prestação dos serviços ora contratados. 
sendo certo que a inexistência de seguro não iliba o CONTRATADO de responder civfl e 
criminalmente pelos danos causados; 

(u) Apresentar. no ato da assinatura do presente CONTRATO. cópias dos seguintes documentos 
(autenticados): 

,/ Contrato de constituição original da CONTRATADA e alterações. registrados na 
junta comercial; 

,/ Cartão do C.N.P.J.; 

,/ Cartão de inscrição estadual; 
,/ Cartão de inscrição municipal; 

,/ Balanço Patrimonial do ano anterior assinado pelo contador e representante 
legal da empresa; 

,/ Alvará de licença e funcionamento e a taxa de licença de funcionamento 
anual- ano corrente; 

,/ Guia de recolhimento anual da Contribuição Sindical Patronal- ano corrente: 
./ Recibo de entrega da declaração de imposto de renda .. ano calendário 

anterior; 
,/ Certidão de cartórios de protesto e títulos e consulta SERASA que Informem a 

situação financeira atual da empresa; 

,/ Certidão negativa de débito (CND) da Previdência Social (INSS); 
,/ Certidão negativa de débito (CND) do FGTS; 

.,., Certidão conjunta de débitos de tributos federais e díVida ativa da União; 

./ Certidão negativa de débito (CND) da dívida ativa estadual: 

,/ Certidão negativa de débito (CND) da dívida municipal. 

(v) A CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar. para ingresso no Estaleiro de Obras. os 
seguintes documentos: 

,/ Relação de funcionários com nome. função. data de admissão e valor do salário; 
. ./ Fotocópia do bilhete de Identidade de Cidadão; 

I, 



./ Cartas de Conduçao do motorista [se for motorista); 

./ Atestado Médico Admissional; 

./ Contratos de trabalhos dos funcionárias; 

./ 01 fotos 3X4 ou foto digital para confecção de crachá e FRE; 

./ Ficha de Registro dos empregados (FRE) ; 

./ Ficha de Controle de entrega de EPI (Equipamento de proteção individual); 

./ Integraçao (palestra para acesso ao canteiro) Odebrecht; 
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./ Cópia das apólices de seguro contra os riscos de acidentes de trabalho e 

doenças profissionais destes funcionários, em cumprimento ao Decreto 53/05. 

(w) Apresentar. no ato do ingresso do equipamento/veículo no Estaleiro de Obras: 

./ Relaçao de equipamentos/Veículos envolvidos na obra : 

./ Registro de Propriedade dos equipamentos; 

./ Cópia do Livrete; 

./ Apólice do Seguro dos equipamentos/Veículos: 

./ VIStoria dos equipamentos pela CONTRATANTE; 

./ Autorizaçao para início dos trabalhos (AIT) , emitido pela área Comercial. 

I Cláusula Quarta - Obrigações da Contratant. 

4.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

(b) Fornecer a CONTRATADA, em tempo hábil todas as Informações. detalhadas e 
especificações. técnicas ou não. indispensáveis à execução das atividades. desde que 
pertinentes ao escopo dos trabalhos contratados; 

(c) Fornecer, a seu exclusivo custo. afimentação. alojamento e tramporte do g lojamento para as 
frentes de serviço e vice-versa para os funcionários da CONTRATADA envolvidos nas 
atividades; 

(d) Fornecer ORDEM DE INfClO para autorjzar o começo da execução das atiVidades 
contratadas; 

(e) Realizar as medições e remunerar os SERViÇOS na forma e de acordo com as condições 
estabelecidas neste CONTRATO; 

(f) Conceder abastecimento de combustTvel para o equipamento da CONTRATADA, 
respeitando os limites estabelecidos no CONTRATO; 

(g) Disponibilizar área dentro do canteiro e/ou obra para guarda do equipamento da 
CONTRATADA: 

(hl Comunicar. imediatamente. por esaito. à CONTRATADA eventuais modificações no escopo 
ou na quantidade dos serviços a reafizar . 

I Cláusula Qutnta - Do Preço e Valor do Contrato 

5.1. Os preços unitários para a execução dos serviços estão de acordo com a planilha a segur: 

Tabela 1 - Quantidade e Preço: 

Quantldad.s Previstas Valores (USO) 

Item Descl1ção . Equipamentos / Serviços Equlpto Dias/Horas Unitário Total 

Perfuraçao Mac iç o Roc hoso / Dia 

1 Trabalhado - Horas Normais I 220 3.800.00 836.000.00 

Periuração Mac iço Rochoso - Horas 
extraordinárias. sóbados. domingos e 

2 feriados. 1 400 464.44 185.776.00 

VALOR TOTAL DO CONTRATO =====> 1.021 ]76.00 
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5.3. Os preços apresentados na Tabela f - Quantidade e Preço acima incluem todos os trib utos 
diretos. taxas. contribuições. impostos. encargos. inclusive trabalhistas. previdenciário s e 
fundiórios. oriundos da legislação e normas regulamentares e convençoes aplicáveis ao 
objeto do CONTRATO. os quais são de inteira responsabilidade da CONTRATADA: 

5.4. Está incluso nos preços do presente CONTRATO. EPI. EPC. tTansporte para seus funcionórios. os 
trabalhos de fimpeza de materiais e equipamentos nos locais das frentes de trabalho 
pertinentes ao escopo do CONTRATO. para a entrega dos serviços. bem como limpeza dos 
locais cedidos para guarda dos veículos e equipamentos; 

5.5. Os preços unitários apresentados são fixos e irreajustáveis pelo período deste CONTRATO; 

5.6. O valor total estimado. para o presente CONTRATO. é de USO 1.021.776,00 (Hum milhão. vinte 
e um mil e setecentos e setenta e seis dólares dos Estados Unidos da América). para todos os 
efeitos. inclusive eventual imposição de penalidades: 

5.7. As quantidades utilizadas como base para cálculo do valor total são meramente estimativas. 
podendo variar para mais oU para menos. sem que haja. em função disso. qualquer 
variação dos preços unitários contratados. ou eventual direito ao recebimento integral 
daquele valor global. 

ICláusula Sexta - Das Condições de Pagamento 

MEDICÃO. FATURAMENTO E PAGAMENTO: 

6.1. Mensalmente a CONTRATADA elaborará o Relatório de Atividade e o submeterá à 
aprovação da CONTRATANTE; 

6.2. Não serão objeto de medição as seguintes horas: 

:;.. Horas com falta de operador; 

r Horas por avaria do equipamento. 

6.3. Aprovada a medição pela CONTRATANTE. a CONTRATADA emitirá uma "commercial invoice" 
no valor aprovado. contra a CONTRATANTE, em dólares norte americanos; 

6.4. A CONTRATADA emitirá sua Nota Fiscal de Serviços também con Ira a CONTRATANTE. no valor 
em Reais correspondente aos dólares norte americanos constantes da "c ommercial invoic e". 
cuja conversão será feita pela taxa de câmbio de compra do dólar comercial (PTAX 800). 
vigente na data da emissão do respectivo documento de cobrança: 

6.5. A CONTRATADA emitirá um Recibo em Reais. correspondente ao valor da nota fiscal de 
serviços, contra a INTERVENIENTE PAGADORA. informando que o pagamento está sendo feito 
por conta e ordem da CONTRATANTE. com a seguinte redaç ão: "Recebemos da Construtora 
Norberto Odebrecht SA. estabelecida à Av. Professor Pereira Reis na 76. Santo Cristo - Rio de 
Janeiro - RJ. CEP 20220-800. inscrita no CNP J sob o na 15. f 02.288/0082-48. Inscrição Estadual 
n° 83.090.014. a importância d e R$ [e1 ([e]). correspondente . nes ta doia. a US$ [e] (fel) , 
por conta e ordem da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. - SUCURSAL ANGOLA. 
executora do Projeto Cambambe. pessoa coletivo de direito plivado. com sede na Avenida 
Talatona. Via I s/no. Condomínio Belas Business Park. Edf. Cabinda - 8° Andar . Luanda Sul, 
Luanda, Repúblic a d e Angola. com o NIF de pessoa coletiva 5 410000811. 

6.6. A CONTRATADA deverá fazer constar no corpo do Recibo e das Notas Fiscais o Número do 
CONTRATO. o número do Boletim de Medição, os dados da Agência Bancária. Número da 
Conta Corrente. Banco e Endereço. para que a INTERVENIENTE PAGADORA efetue o depósito 
relativo ao valor devido; 

6.7. A CONTRATADA deverá encaminhar a documentação de cobrança para o seguinte 
endereço. aos cuidados do departamento de Subcontratos: Praia de Botafogo. na 300. 2" 
andar. 60tafogo. Rio de Janeiro. CEP 22.250-040: 

6.8. O pagamento das Notas Fiscais aprovadas somente será efetuado se atendida a totalidade 
das exigências deste CONTRATO. A CONTRATADA não poderá reivindicar nenhum 
pagamento de juros ou outra compensaçao financeira, no caso da po.stergação do 
pagamento decorrente da não apresentação da documentação indicada no item acima 
em conformidade as condições contratuais: 
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6.9. A CONTRATANTE. após a aprovação dos relatórios de serviços, autorizará a emissão, pela 
CONTRATADA, da respectiva fatura. Os pagamentos serão efetivados pela CONTRATANTE a 
CONTRATADA no prazo de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, pela CONTRATAN'rE. 
da respectiva fatura, mediante depósito em conta bancária da CONTRATADA; 

6.10. O pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA será realizado em Reais (R$L pela 
CONTRATANTE, conforme condições estabelecidas na cláusula 6..4 do presente CONTRATO; 

6.11. Obedecidas às condições deste CONTRATO, os pagamentos serão efetuados pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA, sendo desde já vedado à CONTRATADA emitir fatura para 
desconto ou mesmo simples cobrança através de rede bancária, bem como, ceder o 
presente CONTRATO em garantia para transações bancárias e/ou financeiras de qualquer 
espécie, sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE. 

I Cláusula Sétima - Da Inexlstêncla de Vínculo Jurídico Laboral 

7.1. A celebração deste CONTRATO não cria qualquer vfnculo jurfdico laboral entre as PARTES, 
pelo que a CONTRATANTE se exime, de pleno direito, a suportar quaisquer encargos salariais, 
previdenciários, fiscais. sociais e ainda os relativos a seguros: 

7.2. De igual modo. a CONTRATADA deverá atender durante a execução do presente 
instrumento negociaI. à legislação laboral e de segurança social em vigor na República de 
Angola, ficando ressalvado que todos os trabalhadores, prestadores de serviços, 
mandatários, representantes, diretores e todos quantos venham a relacionar-se. direta ou 
indiretamente, com a CONTRATADA (doravante denominados "Funcionários"). nõo possuem 
qualquer vínculo. seja a que titulo for, mormente de natureza laboral, com a CONTRATANTE, 
comprometendo-se a CONTRATADA a suportar. na fntegra. todos os encargos inerentes a 
eventuais exrgencias que estes Funcionários possam fazer. quer judicial. quer 
extrajudicialmente, independentemente da configuração jurfdica feita pelos seus autores. 

7.3. O fato de poderem vi" a ser ajuizadas ações laborais contra a CONTRATANTE. seja em 
litisconsórcio com a CONTRATADA ou não, por Funcionários da CONTRATADA, implica o 
ressarcimento. pela CONTRATADA. de todas as despesas efetuadas pela CONTRATANTE com 
a sua defesa. 

ICláusula Oitava - Da Flscall:zação J l-. ________ --"--__________________ , ___ •• 

8.1. O objeto do presente CONTRATO ficará sujeito à fiscalização permanente por parte da 
CONTRATANTE e/ou representante devidamente credenciado. o que não exime à 
CONTRATADA das respo nsabilidades impostas pelo presente CONTRATO. nem das 
consequências legais e contratuais advindas do não cumprimento de suas obrigações. 

8.2. A fiscaUzação tero os mais amplos poderes, inclusive para requer à CONTRATADA. mas não a 
ela se limitando, a documentação relativo ó comprovação do adimplemento das 
obrigações fIScais. trabalhistas e previdenciárias. em relação à pessoa coletiva e ao 
equipamento e trabalhador cuja mêio de obra esteja. de alguma forma, empregada na 
execução do objeto do presente CONTRATO. 

8.3. No caso de inobservância. pela CONTRATADA, das exfgéndas da Fiscalização lerá a 
CONTRATANTE. além do direito de aplicação das sansões preVistas no presente CONTRATO. 
também o de suspender a execução das atividades contratadas. e sustar o pagamento de 
quaisquer documentos de cobrança. 

8.4. A CONTRATADA obriga-se a tornecer à CONTRATANTE todos os meios necessários à realização 
desta fi.scalização. 

8.5. A omissão, lotai ou pOlrcial. da fi.scalização não podero ser utilizada pela CONTRATADA como 
justificativa para eximir-se de quaisquer de suas obrigações e/ou responsabilidades. 

ICláusula Nona· Da Resclsao 

9.1 A CONTRATANTE poderá rescindir este CONTRATO. independentemente de qualquer 
notificação. judicial ou extrajudicial. e sem que assista à CONTRATADA qualquer direito de 
indenização ou de retenção, nos seguintes casos: \ 
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(a) Interrupção dos setviços objeto deste CONTRATO. sem justo c ausa. pelo CONTRATADA 
por. no máximo. 30 (trinta) dias consecutivos ou não consecutivos; 

[b) Cessão total ou parcial dos créditos decorrentes do CONTRATO a terceiros. sem prévia e 
expressa autorização da CONTRATANTE; 

(c) InobselVância ou descumprImento da CONTRATADA de quaisquer compromissos. 
condições ou obrigações relevantes deste CONTRATO; 

(d) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, na forma da Cláusula 10· , regularmente 
comprovada, que impeça de forma definitiva a execução do CONTRATO; e 

[e) Recuperação judicial ou falência da CONTRATADA. 

9.2 A CONTRATADA poderá rescindir o CONTRATO. independentemente de quaisquer 
notificação. judiCial ou extra-judicial. sem que assista a CONTRATANTE qualquer direito de 
indenização no caso de: 

(a) Suspensão de sua execução. por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo superior a 
120 [cento e vinte) dias úteis. salvo hipóteses de caso fortuito ou força maior; 

(b) Atraso superior a 60 [sessenta) dias corridos nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE 
decorrente dos serviços jo prestados ou parcelas vencidas; 

(c) Decretação de falência da CONTRATANTE; 

9.3 Dar-se-á a resolução do presente instrumento. sem ônus para as PARTES. em caso de medida 
governamental ou judicial, movida pro terceiros, que impeça a continuidade dos serviços; 

9.4 Caso o CONTRATO seja rescindido por força do disposto nas itens 9.1 (a). (b) . e (c) . ou caso a 
CONTRATADA rescinda imotivadamente o presente CONTRATO, a CONTRATANTE fará jus à 
retenção de créd itos da CONTRATADA decorrentes do CONTRATO para compensaçâo de 
valores correspondentes a débitos pendentes por parte da CONTRATADA até a data da 
rescisão contratual. 

9.5 Caso o CONTRATO seja rescindido por força do disposto nos itens 9,2 (a) e [b). ou caso a 
CONTRATANTE rescinda imotivadamente o presente CONTRATO. a CONTRATADA fará jus ao 
recebimento das importâncias devidas pela CONTRATANTE, relativas a faturas emitidas até a 
data de rescisão contratual. bem como. os SERViÇOS efetivamente prestados 
proporcionalmente, independentemente de aprovação. até a data da rescisão contratual. 

9.6 Com exceção da situação definida nos itens 9.1 (d) e 9.3. qualquer das PARTES terá o dreito 
de receber da PARTE que der causa a rescisão, a título de danos acordados, o montante de 
10% (dez por cento) do valor total remanescente deste CONTRATO. apurado na data de 
rescisão . 

I Cláusula Décima - Da Força M.alor e Caso Fortuito 

10.1 O atraso no cumprimento e o descumprimento de qualquer das obrigações contratuais por 
qualquer umo das PARTES não constituirão violação ao presente CONTRATO. na medida em 
que lorem causados por motivo de " força Maior", 

10.2 Entende-se por " força Maior" toda e qualquer drcunstânda inevitável que esteja além do 
controle razoável da PARTE por ela afetado. incluindo fatos da natureza ou catostrofes 
natulais, tais como inundações, terremotos. raios e furacões, guerras, declaradas ou não. 
sabotagens, insurreições. atos de inimigos públicos ou banditismo, distúrbios civis, ausência 
ilícita e organizada de empregados. que conduza à paraFisação dos trabalhos, e atos das 
autoridades públicas que sejam ilícitos ou fora do seu âmbito de competência. 

10.3 A PARTE que invocar a " Força Maior" deverá partiCipar tal fato. por esc rito . à outra PARTE. 
dentro d e 10 (dez) d ias após a oc orrênc ia . a legando as circunstâncias da .. Força Maior" e a 
sua provovel duraçâo. devendo. além disso. e em simultâneo, tomar todas as medidas 
razoáveis que estejam ao seu alcance para remover, impedir o aumenfo ou minorar os 
efe itos do "Força Maior", 
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1 DA O período de descumprimento ou atraso decorrente do evento de "Força Maior", 
conjuntamente com o período necessário à reparação de quaisquer prejuízos durante esse 
atraso ou deles decorrentes, serào adicionados ao prazo estabelecido no presente 
CONTRATO para o cumprimento da referida obrigação e para o cumprimento de qualquer 
obrigação dela dependente, e, consequentemente, serào acrescidos ao prazo do 
CONTRATO. 

ICláusula Décima Primeira - Multas por Inadimplemento e Atrasos 

J J .1. A CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos em dia, sob pena da CONTRATADA aplicar 
juros de mora de 1% (um por c ento) ao mês, calcu lados "pro rafa die", d e sde o vencimento 
até a data do efefivo pagamento, incidentes sobre o valor da factura em atraso e limitados 
a 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO. 

11.2. A CONTRATADA estará sujeita a multa contratual de 0, I % (um décimo por centol do valor do 
CONTRATO, por cada dia de atraso nos prazos parciais definidos. salvo se as causas destes 
atrasos forem de comprovada, exdusiva e total responsabilidade da CONTRATANTE. 

11.3. A multa por resolução contratual em virtude do não cumprimento por qualquer das Partes 
das cláusulas do presente CONTRATO, sem prejuízo das multas descritas nos números 
anteriores e da reparação de eventuais perdas e danos causados à outra Parte, em função 
deste incumprimento, será de 10% (dez por cento) do valor total do CONTRATO, reajustado 
para a época do evento. 

I J .4 . Para todos os efeitos, o limite lotai agregado de responsabilidade de ambas as Partes no 
presente instrumento está limitado ao valor total do CONTRATO. 

I Cláusula Décima Segunda - Das Obrigações Legais e Tributos 

12.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam 
devidos, no Brasil e em Angola, em decorrência, direta ou indireta, do presente CONTRATO 
ou de sua execução, selão de exdusiva responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATANTE, 
quando fonte detentora, descontará e recolherá. nos prazos da lei. dos pagamentos que 
efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, ficando a CONTRATADA 
sem direito a qualquer reembolso. 

12.2 Em decorrência do disposto no número anterior, os valores devidos à CONTRATADA estarão 
sujeitos à dedução de 5,25% (cinco e vinte e cinco centésimos por cento) , por parte da 
CONTRATA:NTE, a título de retenção do Imposto Industrial. 

I Cláusula Décima Terceira - Da Confldenclalldade 

13.1 Todas e quaisquer informações que a CONTRATADA, seus funcionários e prepostos, tiverem 
acesso em virtude da celebração do presente CONTRATO. assim como as informações 
comuns prodUZidas por efeito da execução deste, serão consideradas confidenciais e 
deverão ser mantidas em absoluto sigilo pela CONTRATADA, seus funcionários e prepostos, 
conhecedores d as informações (" Informações Confidenciais" ). A CONTRATADA concorda 
expressamente que serão consideradas confidenciais todas e quaisquer informações 
relacionadas ao presente CONTRATO. tais quais as contidas em relatório , desenhos, mapas, 
diagramas ou quaisquer outros meios previstos para execução do objeto contratado, sendo
lhe vedado revelar qualquer informação a esse respeito a terceiros, salvo se liberado pela 
CONTRATANTE. 

13.2 Não serão consideradas Informações Confidenciais àquelas cujos elementos divulgados 
sejam do domínio público ou se deles tiverem conhecimento terceiras pessoas por meios 
legítimos. 

13.3 A CONTRATADA se obriga a tomar todas as precauções necessárias e apropriadas para 
garantir o sigilo das Informações Confidenciais. 

13.4 A CONTRATADA reconhece que as Informações 
propriedade da CONTRATANTE. 
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13.5 A divulgação desautorizado das Informações Confidenciais pelo CONTRATADA, seus 
funcionários ou prepostos, na forma do CONTRATO, ensejará a aplicação de uma multa ora 
estipulada, no valor de 20% (vinte por cento) do preço total dos serviços estabelecido na 
Cláusula S', sem prejuízo do reparação de todos os donos causados, inclusive em relação 
aos lucros cessantes resultante da divulgação dessas informaç5es e das sanções penais 
cabíveis. 

13.6 A5 PARTES obrigam-se o usar as Intormações Confidenciais somente conforme exigido para os 
fins deste CONTRATO. 

13.7 As PARTES se comprometem a manter o cumprimento desta obrigação durante o prazo de 
vigência do presente CONTRATO e por um período de 5 (cinco) anos a contar do término da 
vigência do mesmo, 

I Cláusula Décima Quarta - Do Seguro 

14.1. A CONTRATADA, a seu exclusivo critério, poderá contratar os seguros que considerO! 
necessários, ficando, contudo, responsável perante a CONTRATANTE e terceiros por eventuais 
danos comprovadamente decolTentes de negligencia grave, traude ou dolo no 
desempenho exclusfvo de suas atlibuições contratuais, devendo ressarcir à CONTRATANTE, 
caso esta venha a ser obrigada a desembolsar em função do ocorrido. 

I Cláusula DécIma Quinta - Da Vigência 

IS.1. O CONTRATO que ora se celebra entra em vigor na data de sua assinatura pelas PARTES e 
prodUZirá seus efeitos pelo prazo de 10 (dez) meses, findo o qual. salvo celebração de 
Adendo em sentido contrário, será extinto de pleno direito, comprometendo-se as PAR11:S a 
formalizar, para o efeito, o respectivo Termo de Encerramento do CONTRATO. 

I Cláusula Déc:1ma Sexta - Da Composlçao Amigável de litígios e do Foro Eletivo 

16.1 . Todos os impasses, questões controvertidas, díferendos, disputas ou litfgios decorrentes da 
interpretação e aplicação das cláusulas deste CONTRATO serão resolvidos, de forma 
amigável, entre as PARTES , 

16,2. Esgotados todos os esforços no sentido de alcançar uma composição, sem que tenha sido 
obtido um acordo amigável. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrência da 
divergência, esta será resolvida definitivamente por arbitragem, que poderá ser instaurada 
mediante requerimento pela parte interessada. 

16.3. A arbitragem será conduzida em conformidade com as Regras de Conciliação e Arbitragem 
da Câmara do Comércio Internacional, por 3 (três) árbitros, sendo 1 (um) designado pela 
CONTRATANTE, 1 (um) pela CONTRATADA e o terceiro designado pelos árbitros das PARTES, 
que atuará como Presidente, observando-se, sempre, as mencionadas Regras. 

16.4. A arbitragem terá lugar em Luanda, República de Angola, sendo os respectivos trabalhos 
conduzidos em língua portuguesa. 

'6.5. As PARTES expressomente renunciam ao direito de recurso aos juízos ou tribunais 
competentes, seja para postular a lide, seja para recorrei do laudo arbitral. 

16.6. A sentença arbilralserá imediatamente cumprida em todos os seus termos pelas PARTES. 

16.7. Os custos da arbitragem serão suportados pela PARTE que for considerada vencida , de 
acordo com ° laudo arbitral. 

I Cláusula DécIma Sétima - Das DisposIções Gerais 

17.1. O CONTRATO oro celebrado não é CONTRATO de mandato, pelo que não habilitará , seja em 
que circunstâncias forem, a CONTRATADA a praticar um ou mais atos jurídicos por conta ou 
em nome da CONTRATANTE, salvo se para tal estiver munida da competente procuração. 

17.2. O presente CONTRATO não representa qualquer forma de associação, consórcio, parceria 
ou joint venture entre a CONTRATANTE e a CO~.TRATADA , trotando-se de mera rei 
comercial de prestação de serviços técnicos espec icos. 
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17.3. Na hipótese da CONTRATANTE concordar com a subcontratação de obrigações da 
CONTRATADA. toda a responsabilidade pelas obrigações subcontratadas continuarão sendo 
da CONTRATADA. 

17.4. A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA. através de notificação escrita. a retirada 
imediata de qualquef empresa subcontratada que provoque comprovadamente qualquer 
tipo de problema que possa interferir ou intertira, direta ou indiretamente, no bom e 
satisfatório desempenho dos serviços. 

17.5. Os simples atos de tolefância de qualquer PARTE, relacionados com o incumprimento de 
qualquer obrigação coniTatual da outra PARTE, não implicarão. de forma alguma, a 
novação deste CONTRATO nem a renúncia a quaisquer direitos ou pretensões que o 
CONTRATO confira à PARTE que a ssim proceder . 

17.6. Ressalvado o estabelecido no item 13.5 a c ima, as PARTES não serão em nenhum caso 
mutuamente responsáveis por lucros cessantes ou danos indiretos. 

17.7. A CONTRATADA não poderá efetuar operação de desconto. negociar. repassar ou de 
qualquer forma ceder os créditos decorrentes da execução deste CONTRATO a bancos. 
empresas de factoring ou terceiros. 

17.8. Este CONTRATO representa a vontade final das Partes, prevalecendo em relação a todo e 
qualquer ajuste, tratativa ou documento anterior. 

17.9. Este CONTRATO será administrado e interpretado de acordo com o direito vigente na 
República de Angola. 

17.10. Eventuais alterações a este CONTRATO só prodUZirão efeitos jurídicos quando efetuadas por 
documento escrito e assinado por ambas as PARTES. 

17.11 . Elegem as partes o Foro da Comarca da cidade do Luanda. República de Angola. para 
dirimir as questões suscitados pelo presente instrumento, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que se apresente. 

E por estarem assim justos e acordados, vai o presente CONTRATO assinado em 2 [duas) vias de igual 
teor e forma, e com os mesmos efeitos legais, na presença de duas testemunhas. 
compromentedo-se as PARTES a aturarem com a boa-fé e a lisura exigidas por lei. 

Cambambe, 07 de Fevereiro de 2012. 

CONTRATANTE: 

CONSTRUTO 

Paulo Afonso f'r nca Fontoura - Gefente de Engenharia e Interface 

CONTRATADA: 

TESTEMUNHAS: 

/ 

Produção 



Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CNCA2-003/12 

Primeiro termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços - CNCA2-003/l2 para o Projeto AH 
Cambambe, na República de Angola. 

Pelo presente instrumento particular, de um lodo. 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. - SUCURSAL ANGOLA, pessoa coletiva de 

direito privado. com sede na Avenida Talatona, Via I s/n°. Condom+inio Belas Business 

Park. Edf. Cabinda - 8° Andar, Luanda Sul. Luanda. República de Angola, com o NIF 
de pessoa coeltiva 5 410 000 811, neste ato represnetada por seus procuradores 
melhor identificados Gustavo Teixeira Belitardo e Uirá Coelho Ribeiro. com poderes 

para o ato. adiante designada abreviada mente por "CONTRATANTE" . 

E. do outro lado. 

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. sociedade limitada. estabelecida na 

Alameda Ministro Rocha Azevedo 38. conjunto 203. Cerqueira Cesar. São Paulo, CEP 
01 .410-000. Brasil. neste ato legitimamente representada por José Emmanuel de Deus 
Camano Ramos. com poderes para o ato. doravante denominada. simplesmente. 
("CONTRATADA fi) ; 

CONTRATANTE e CONTRATADA, cada uma aqui designada individualemente como 
PARTE. ou em conjunto como PARTES. 

Acordam celebrar este Termo Aditivo ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS -

CNCA2-003/l2. doravante denominado "Primeiro Termo Aditivo" . de acordo com as 

seguintes cláusulas e condições: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITIVO 

1.1 O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração da cLÁSULA QUINTA - DO PREÇO 
E VALOR DO CONTRATO. itens 5.1 e 5.6 e da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA 
VIGÊNCIA, Item 15.1 ao contrato CNCA2-003/12. datado em 07 de Fevereiro de 
2012. que passam a vigorar, a partir de 07/12/2012. com as seguintes redações: 

ALTERAÇÃO DA cLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E VALOR DO CONTRATO 

5.1 Pela prestação dos serviços. objeto do presente CONTRATO. a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA. os valores unitários. fixos e irreajustáveis durante a 
vigência do presente CONTRATO, conforme ANEXO I - Planilha de Preços e 
Quantidades. multiplicados pelas quantidades medidas e atestadas pela 

CONTRATANTE. Caso haja necessidade de prorrogar a vigência contratual, os 
preços poderão sofrer alterações. desde que seja de comum acordo entre as 
PARTES. 



Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CNCA2-003/12 

ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 

Tabela 1 - Quantidade e Preço: 

Previdal Valores (USD) 
DIas / 

Item Descrição - Equipamento. / Serviços Equlpto Horal Unlt6rlo Total 

Perfuração Maciço Rochoso I Dia 

I Trabalhado - Horas Normais 1 370 3.800.00 1.406.000.00 

Perfuração Maciço Rochoso - Horas 
extraordinórias. sÓbados. dom ingos e 

2 feriados. 1 570 46"'.44 264.730.80 

VALOR TOTAL DO CONTRATO =====> 1.670.730.80 



Segundo Termo Aditivo ao Contrato CNCA2-003/12 

Segundo termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços - CNCA2-003/12 para o Projeto AH 
Cambambe, na República de Angola. 

Pelo presente instrumento particular, de um lado . 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. - SUCURSAL ANGOLA, pessoa coletiva de 

direito privado, com sede na Avenida Talatona, Via I s/no, Condom+inio Belas Business 
Park, Edf. Cabinda - 8° Andar, Luanda Sul, Luanda, República de Angola , com o NIF 
de pessoa coeltiva 5 410 000 811 . neste ato represnetada por seus procuradores 
melhor identificados Gustavo Teixeira Belltardo e Uirá Coelho Ribeiro, com poderes 
para o ato, adiante designada abreviadamente por "CONTRATANTE", 

E, do outro lado, 

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, sociedade limitada, estabelecida na 

Alameda Ministro Rocha Azevedo 38, conjunto 203. Cerqueira Cesar, São Paulo, CEP 
01.410-000, Brasil, neste ato legitimamente representada por José Emmanuel de Deus 
Camano Ramos, com poderes para o ato. doravante denominada, simplesmente, 
("CONTRAT ADA"); 

CONTRATANTE e CONTRATADA, cada uma aqui designada individualemente como 
PARTE, ou em conjunto como PARTES. 

Acordam celebrar este Termo Aditivo ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS -

CNCA2-003/12, doravante denominado "Segundo Termo Aditivo", de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 00 ADITIVO 

1.1 O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração da cLÁSULA QUINTA - DO PREÇO 
E VALOR 00 CONTRATO, item 5.1 e 5.6 ao contrato CNCA2-003/12, datado em 07 
de Fevereiro de 2012, que passa a vigorar, a partir de 21/01/2013, com a seguinte 
redação: 

ALTERAÇÃO DA cLÁUSULA QUINTA - 00 PREÇO E VALOR DO CONTRATO 

5.1 Pela prestação dos serviços, objeto do presente CONTRATO, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA, os varores unitários, fixos e irreajustáveis durante a 
vigência do presente CONTRATO, conforme ANEXO I - Planilha de Preços e 

Quantidades, multiplicados pelas quantjdades medidas e atestadas pela 

CONTRATANTE. Caso haja necessidade de prorrogar a vigência contratual. os 
preços poderão sofrer alterações, desde que seja de comum acordo entre as 
PARTES. 
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5.6 O valor estimado total será de USO 1.481.993,72 (Um milhão, quatrocentos e oitenta 

e um mil. novecentos e noventa e três dólares norte americanos e setenta e dois 

cêntimos), Neste preço estão inclusos todas as despesas com mão de obra direta 
e indireta, encargos, horas extras. despesas financeiras e administrativas. 
administração de todos os equipamentos/veículos. máquinas e ferramentas 
necessários à execução dos serviços. e outros impostos aplicados pela legislação 

angolana . Este valor pode ser alterado para mais ou para menos. caso haja 
variação dos quantitativos dos serviços ora confratados. não sendo admitida. em 
qualquer dos casos. solicitação de indenização por parte da CONTRATADA. 

cLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 

1. Todos os termos e condições do CONTRATO que não tenham sido modificados 

expressamente por este Segundo Termo Aditivo. permanecem inalterados e 
vigentes, 

2. E por estarem assim. justas e contratadas. assinam as PARTES. o presente 
Segundo Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma. rubricados para 
todos os fins de direito. e na presença de duas testemunhas que também o 
fazem para todos os efeitos legais. 

Luanda. aos 21 de Janeiro de 2013. 

CONTRATANTE: 

CONSTRUTORA NORBERTO 
Gustavo Teixeira B litardo - Diretor de Contrato 

Uirá Coelho Ri eiro - Gerente Comercial 

CONTRATADA: 

EXERGIA BIUdíL .. rlI_i",",,"'S DE ENGENHARIA LTOA 

Dênis Ferreira Alves 

Gerente de Produção 

(~ 

~!T.<~rança Fontoura 

genharia e Interface 
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ANEXO 1- PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 

Tabela 1 - Quanttdade e Preço: 
QuanHdades Previstas Valores (USO) 

Item Descrição • Equipamentos / Serviços Equlpto Dias / Horas UnHárfo Total 

Perfuração Maciço Rochoso / Dia 

1 Trabalhado - Horas Normais 1 227,30 3.800,00 863.740,00 

Perfuração Maciço Rochoso - Horas 
extraordinárias, sábados, domingos e 

2 t & . • 
)s. 1 320.4100 464.44 148.811 ,22 

Perfuração Maciço Rochoso / Dia 

3 Trabalhado - Horas Normais - 2° Etapa 1 150,00 2.600,00 390.000,00 

Perfuração Maciço Rochoso - Horas 
extraordinárias, sábados, domingos e 

4 feriados - 'Z' Etaº-a 1 250,0000 317,77 79.442,50 

VALOR TOTAL DO CONTRATO =====> 1.481.993,72 
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CONTRATO OALOV 018 - 12 

Instrumento Particular de CONTRATO de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJECTO 
para execução do Troço Catata-Lóvua, Lunda
Norte na República de Angola, 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

A ODEBRECHT ANGOLA - PROJECTOS E SERViÇOS, LDA., pessoa eoleetiva de direito 

privado, com sede na Av. Talatona, SIN°, Belas Business Park lI, Torre Cabinda, 8° andar, 

Luanda cidade de Angola, com o N.LF. 5410002059, neste aeto legitimamente representada por 

seus procuradores, com poderes para o aeto, doravantc denominada, simplesmente, 

"CONTRATANTE", 

E, do outro lado, 

RXERG]A BRASIL, PROJECTOS DE ENGENHARIA, LOA, sociedade limitada, com sede 

na rua XV de Novembro, 41, conjunto 151/82/83, centro, santos, São Paulo, CEP 11010-151, 

Brasil, e EXERGIA ANGOLA, LDA, com sede na Rua Engenheiro Roma Machado, N.06 -2" 

andar, Província do Huambo" República de Angola, inscrita sobrc o nO de contribuinte 5 121018 

797, neste ato legitimamente representadas por José Emmaoucl de Deus Camano Ramos e José 

Mário de Madureira Correia, com poderes para o acto, doravante denominada, simplesmente, 

"EXERGL<\" ou "CONTRATADA", 

CONTR4. T ANTE e CONTRATADA, de ora em diante denominadas, isoladamcnte, "PARTE" 

c, em conjunto, "PARTES" , resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVlÇOS (adiante referido apenas como "CONTRATO"), que será regido pelas seguintes 

cláusulas e disposições: 

CLÁUSULA 1 OBJECTO 

l.1. O presente CONTRATO tem por objccto a prestação, pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, dos serviços de elaboração de projeetos, para execuçào de estradas 
de Catata-Lóvua, Lunda-Norte na República de Angola, que a CONTRATANTE 
executa para o rNEA - Instituto de Estradas de Angola, bem como nos termos e 
disposições deste instrumento CONTRATANTE PRINCIPAL, em regime de 
CONTRATO pelo regime de empreitada por preços unitários, em conformidade 
eom a Lista de Quantidades e Preços Unitários presentes no ANEXO I , 

., h' 
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CLÁUSULA 2 LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERViÇOS 

2_l. Os serviços objccto do presente CONTRATO serào executados DO troço Catata-Lóvua, 
LW1da-Norte, na República de Angola_ 

CLÁUSULA 3 PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.l. O prazo previsto do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses, para o Projecto de 
duas Obras de Arte correntes, contados a partir da emissão, por parte da 
CONTRATANTE. da ORDEM DE lNÍCIO dos Serviços. 

3.2. O prazo previsto para o Projecto de 50.50 km de estrada no troço eatata - Lóvua é de 
12 meses, contados a partir da cmissão, por partc da CONTRATANTE, da ORDEM DE 
INÍCIO dos Serviços_ 

3.3. O prazo previsto no item 3 . . 1 e 3.2, poderá ser reduzido ou dilatado, a critério exclusivo 
da CONTRATANTE, com o que, de logo, concorda o CONTRATADO, o qual será 
avisado mediante comunicação pOI escrito ou verbal da CONTRATANTE, em caso de 
tal ocorrência; 

3.4. Caso haja ocorrência dc dilatação no prazo previsto no item 3.1 e 3.2, deverá ser fcito um 
"TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL", no qual consiará o novo prazo. 

CLÁUSULA 4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) A língua dos documentos intcgrantes do CONTRATO é a língua Portugucsa; 

b) Rcsponsabilízar-se única e exclusivamcntc por todos os aetos praticados no excrcício 
dc suas atribuições, agindo com autonomia e indcpcndência técnica c profissional ; 

c) Mantcr a CONTRATANTE infonnada accrea do andamento dos serviços 
contratados, remetendo-lhe, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, 
relatórios descritivos das actividades desenvolvidas, com as devidas elucidações que 
se façam necessárias à critério da CONTRATANT~; 

d) Suportar, por sua conta e risco, todos os impostos. taxas e contribuições quc 
porventura incidam ou venham a incidir sobre este CONTRATO, devcndo efectuar 
os respectivos pagamentos com a prontidão exigida por lei; 

c) Acatar, com solicitude, todas as observaçõcs, recomcndaçõcs c instruções da 
CONTRATANTE que concimam à execução dos serviços ora contratados ; 
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f) Não efeetuar operação de descomo, negociar, repassar ou de qualquer forma ceder os 
créditos decorrentes da execução deste CONTRATO a bancos, empresas de 
factoring ou terceiros; 

Comunicar, com a maior brevidade possível, toda e qualquer irregularidade ou 
deficiência que possa surgir durante a prestação dos serviços, independentemente de 
serem ou não da sua responsabilidade; 

g) Interromper, a pedido da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja a ser 
prestado de acordo com as dClCrminações legais c contratuais exigíveis, ou que, de 
algum modo, ameace a segurança de pessoas e bens de propriedade da 
CONTRATANTE ou de terceiros; 

h) Efectuar, a expensas suas, todos os contratos de seguro necessários para cobrir os 
riscos, inclusive perante terceiros, que possam advir da prestação dos serviç.os ora 
c.ontratados, sendo certo que a inexistência de seguro não iliba a CONTRATADA 
de responder civil e criminalmente pelos danos causados; 

i) Fornecimento de todos os materiais de marcação, tais como estacas de madeira, 
pregos, marcos de betão para a poligonal de apoio ou outras marcas que venham a 
ser exigidas; 

j) Apresentar, no aeto da assinatura do presente CONTRATO, cópia dos documentos 
devidamente autenticados, quando indicados, relacionados no ANEXO 11. 

CLÁUSULAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 . Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

(a) Remunerar os serviços na forma c de acordo com as condições cstabclecid.'ls neste 

CONTRATO; 

(b) Fornecer a CONTRATADA, documento que confere poder ao signatário da 

CONTRATANn: em a~sinar este CONTRATO: 

(c) Favorecer, em tudo que for possível, a prestação dos serviços objecto do presente 

CONTRATO, fornecendo as informações necessárias para o desenvolvimento e 

execução destes serviços; 

(d) Comunicar, imediatamente, por escrito, à CONTRATADA eventuais modificações 

no escopo ou na quantidade dos ser\'iço~ a realÍ2ar; 

(e) Fornecer alimentação aos funcionános da CONTRATADA nomeados para 

execução dos serviços durante o período em que estejam a prestar serviço na obra, 
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sendo a CONTRATADA obrigada a infonnar antecipadamente o nome e cargo dos 

funcionários que estarão a realizar os traba.lhos, sendo este custo assumido pela 

CONTRATANTE; 

CLÁUSULA I) PREÇO 

6.1. Pela prestação dos serviços objceto do presente CONTRATO, a CONTRATAl'HE 
pagará à CONTRATADA, o valor global estimado de Kz 28.315.000,00 (Vinte e oito 
milhões trezentos e quinze mil kwanzas), observando-se as condições de pagamento 
estabelecidas na CLÁUSULA 7; 

6.2. O preço previsto na presente cláusu.la inclui o total devido à CONTRATADA pela 
execução das obrigações do presente CONTRA TO, compreendendo todos os CUSIOS com 
remuneração, lucro, encargos sociais, obrigações trabalhistas, seguros, administração, 
tributos, enfim tudo o majs que se faça necessário ao cumprimento do objccto deste 
CONTRATO, não cabendo à CONTRATADA qualquer reivindicação à 
CONTRAT ANTE, seja a que título for, salvo se houver a necessidade de prestação de 
serviços adicionais. 

6.3. O CONTRATO será executado na modalidade de Empreitada por série de preços e não 
há qualquer estipulação de quantidade mínima de execução elou faturamento. 

6.4. Fica, portanto, estabelecido de maneira clara e irrefutável que a CONTRATADA não 
poderá fazer qualquer reclamação ou reivindicação à CONTRATANTE por conta de 
não ser atingida alguma expectativa da CONTRATADA em relação faturamento. 

CLÁUSULA 7 MEDIÇÕES, FATURAMENTO E PAGAMENTO 

7, I MEDICÀO.· 

A mediçào será feita de acordo com trabalho realizado. A medição será formulada 
pelas PARTES e aprovada pela CONTRATANTE e CONTRATADA. A aprovação 
da medição pelas PARTES, autoriza a CONTRATADA a emitir os documentos de 
cobrança contra a CONTRATANTE; 

7.1 .2 Todos os serviços objecto do presente CONTRATO deverão ser faturados pela 
CONTRATADA contra a CONTRA T A.l~TE, submetendo-se, em qualquer 
situação, à respectiva aprovação da CONTRATANTE; 

7.1.3 Na hipótese de impugnação parcial da medição dos serviços, será levado em conla, 
para efeito de tàturamenlo, apenas a partc incontroversa, lieando o restante na 
dependência de postelior avaliação: 

7.1.4 A aprovação da medição dos serviços pela CONTHATANTE não constituI na 
aceitação dos mesmos quanto à sua adcquação, qualidade técnica ou atendimento às 
especificações, 

/ 
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7.\.5 As PARTES estabelecem que qualquer suporte que, directa ou indirectarnente, seja 
oferecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e que não seja obrigação da 
CONTRATANTE, será acrescido das despesas indírectas de 25% (vinte e cinco por 
cento) a título de taxa de administração, e então deduzido das medições futuras cnLre 

a CONTRA TADA e a CONTRATANTE-

7.2. FATURAMENTO E PAGAMENTO: 

7.2.1. Após o recebimento da faclura, a CONTRATANTE etecluará o pagamento. 
conforme ITEM 7.2.2, através de depósito bancário, no banco e conta que eonstar 
no corpo da factura, sendo certo, no entalHO, que a conta deverá estar, 
obrigatoriamente, em nome da CONTRATADA, respeitada as demais cláusulas e 
observadas as condições quanto à documentação exigida pelo CONTRA TO. 

7.2.2. O valor indieado ITEM 6.1 deste CONTRATO, sera pago pela CONTRA lANTE 
à CONTRATADA de acordo com as condiçõcs estabelecidas no ANEXO I, que 
são parte integrante deste CONTATO. 

7.2.3. A CONTRATANTE terá o direito de descontar das facturas, os valores 
correspondentes às penalidades decorrentes de incumprimcnLo de obrigações 
contratuais. 

7.2.4. A CONTRATADA não poderá, seja a que titulo for, exigir à CONTRATANTE 
quaisquer outros créditos, independentemente da sua presumível natureza jurídica. 
que serão sempre considerados, pela CONTRAT A l'.1'f E , inexistentes e, como tal, 
indevidos. 

7.2.5. As faturas devem ser encaminhadas à CONTRATANTE, em seu escritório do 
Canteiro de Obras ou no endereço abaixo, após a aprovação da medição. 

»> ODEBRECHT ANGOLA - PROJECTOS E SERVIÇOS. LDA. 

Av. Talatolla, SIN°, Belas Busines:i Park li, Torre Cabincla, 8" andar, 

Luanda cidade de J\.ngola, 

N°. do contribuinte S.41 0.002105-9: 

7.2.6. ÀS falll1'l1S emitidas em desacordo com as condições estabelecidas neste 
instrumento, serão devolvidas a CONTRATADA, contando-se novo prazo para 
pagamento a partir da datll da aprcscnt.ayão de novas faturas em conformidade com 
esle instrumçllto; 

7.2.7. O pagamento das tàturas aprovadas será efetuado pela CONTRATANTE através 
de depósito na conta corrente da CONTRA TA DA, não podendo fazê-lo de outra 
forma; 

Todas as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas em nome da CONTRATANTE. 
contendo a denominação social da mesma, o endereço do seu estabelecimento, número do 
c.ontribuintc. confonne segue: 

ODEBRECHT ANGOLA - PROmCTOS E SERVIÇOS, LDA. 

Av. Talatona, SIN°, Belas Business Park 11, Torre Cabinda, 8° andar, 
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Luanda cidade de Angola, 

N°. do contribuinte 5.410.002/05-9; 

7.3. Para fins de recebimento dos pagamentos, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente 
apresentar na assinatura deste CONTRATO e quando solicitado pelos órgãos de 
fiscalização, cópia autenticada quando indicado dos documentos relacionados no O. 
Todos os documentos deverão ser substituldos pela CONTRA T AnA na data de 
vencimento dos mesmos, sob pena de suspensão dos pagamentos pela CONTRAT ANTE 
até a plena regularização; 

7.4. Tendo em vista que os pagamentos serão sempre cfectuados através de depósito em conta 
corrente, a CONTRATADA não poderá efeetuar operação de desconto, negociar, 
repassar ou de qualquer forma ceder os créditos decorrentes da execuç.ào deste 
CONTRATO a bancos, empresas de factoring ou terceiros, sob pena de rescisão 
contratual c pagamento das cominações previstas contratualmente sem prejuízo de perdas 
c danos; 

7.5. Fica assegurado à CONTRATANTE. o direito de deduzir dos pagamentos devidos a 
CONTRATADA. as importâncias correspondentes a fomecimentos dc quaisquer 
espécies. efeetuados pela CONTRATANTE a CONTRATADA, que não sejam de sua 
responsabilidade, bem como multas, débitos, prejuízos c danos que a CONTRATADA 
tiver dado causa; 

7.6. A autorização de factura e o eventual pagamento das mesmas não desobriga a 
CONTRATADA dc suas obrigações contratuais técnicas e civis, por defeito oculto ou 
inobservância da CONTRATANTE; 

7.7. Quando do recebimento da medição final , a CONTRATADA atestará automaticamente 
através de assinatura do TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL que nada 
mais tem a receber c/ou reclamar da CONTRATANTE, dando a mais plena geral, rasa e 
irrevogável quiLação, preservando, ainda, a CONTRATANTE de qualquer débito, 
recomendações elou reivindicaçõcs inclusive no futuro, relativo ao presente 
CONTRATO. 

CLAUSULA 8 INEXISTÊNCIA DE ViNCULO JURÍDICO LABORAL 

8.1. A celebração deste CONTRATO não cria qualquer vínculo jurídico-laboral entre as 
PARTES, pelo que a CONTRATANTE se exime, de pleno direito, a suportar quaisquer 
encargos salariais, previdenciários, fiscais. sociais c ainda os relativos a seguros. 

8.2. De igual modo, a CONTRATADA deverá atender, durante a execução do presente 
instrumento negociaI, à legislação laboral e de segurança social em vigor na República dc 
Angola, ficando ressalvado que todos os trabalhadores, prestadores de serviços, 
mandatários, representantes, directores e todos quantos venham a relacionar-se, directa 
ou indirectamcnte. com a CONTRATADA (doravante denominados "Funcionários"), 
não possuem qualquer vínculo, seja a que título for, momlente de natureza laboral, com a 
CONTRATANTE, comprometendo-se a CONTRATADA a suportar, na íntegra, todos 

os 'ncacgos inerentes a e"nruais oxigên,ios que "'e< Fun,ioná.io' possam f""er. q",~ ( 
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judicial, quer extrajudicialmente, independentemente da configuração jurídica feita pelos 
seus autores. 

8.3. O facto de poderem vir a ser ajuizadas acçôes laborais contra a CONTRATANTE, seja 
em litisconsórcio com a CONTRATADA ou não, por Funcionários da 
CONTRAT ADA, implica o ressarcimento, pela CONTRATADA, de todas as despesas 
efectuadas peja CONTRA T ANTE com a sua defesa . 

CLÁUSULA 9 FISCALIZAÇÃO 

9.1. Os serviços objecto do presente CONTRATO ficarão sujeitos à fiscalização pennanente 
por parte da CONTRATANTE e/ou representante devidamente credenciado, o que não 
eximc a CONTRATADA das responsabilidades impostas pelo presente CONTRA TO, 
nem das eonsequências legais e contratuais advindas do não cumprimento das suas 
obrigações. 

9.2. No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências da Fiscalização rerá a 
CONTRAT ANTE, além do direito de aplicação das sanções previstas no presente 
CONTRATO, também o de suspender a execução dos serviços contratados, e sustar o 
pagamento de quaisquer documentos de cobrança. 

9.3. A omissão, total ou parcial, da Fiscalização não poderá ser utilizada como justificativa da 
CONTRAT AOA para se eximir de quaisquer de suas obrigações. / 

CLÁUSULA 10 RESOLUÇÃO 

10.1 . A CONTRATANTE estará legilimada a resolver, através de deelamçã.o escrita, o 
CONTRATO sempre que a CONTRATADA, sem estar para isso devidamente 
autorizada pela CONTRATANTE: 

(a) Interromper, sem justa causa nem aviso prévio, a prestação dos serviços; 

(b) Subeontl'atar, total ou parcialmente, terceiros para a prossecução dos serviços a que 

'::~lá contratualmente vinculada, sem o consentimento prévio c por escrito da 
CONTRATANTE; 

(c) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a sua pOSlçao contratual , sem o 

consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE; ou, 

(d) Em virtude de incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA, se, a critério da 

CONTRATANTE, tais operações importarem em modificações de qualidade 

técnica, idoneidade profissional c financeira da CONTRATADA. 

I 



EST RADA ('ATATA ·LÓVGA 

10.2. As PARTES poderão resolver o presente CONTRATO nos seguintes casos: 

(a) Sempre que isso seja do seu interesse, sem necessidade de apresentar qualquer 

justificação, desde que o faça por escrito C com a antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias; 

(b) Quando sobrevenha alguma circunstância fortuita ou de força maior, assim 

caracterizada e reconhecida pelo ordenamento juddico angolano, impeditiva da 

cabal execução do CONTRATO por período superior a 30 (trinta) dias, observando

se as condições da Erlo! A origem da referência não roi encontrada. ; 

Cc) Mediante comunicação, por escrito, sempre que qualquer das Prutes não cumpra 

quaisquer cláusulas deste CONTRATO c não sane a mora no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da notificaçào da outra Parte nesle sentido; 

(d) Mediante comunicação. por escrito, sempre que houver declaração judiCial de 

falência ou instauração de processo especial de recuperação de emplesa e proteeção 

dos credores conlra qualquer das Partes: ou, 

(e) Mediante celebração de distrato, mutuamente paeruado pelas Partes. 

10.3. Observadas as disposições da CLÁUSULA 10, nenhuma PARTE será penalizada na 
hipótese de caso fortuito ou força maior, ele modo que cada PARTE deverá assumir os 
prejuízos pessoais decorrentes deste evento. Como consequência, a CONTRATANTE 
não estará obrigada ao pagamento dos serviços, ressalvados os devidamente realizados e 
não pagos, bem como a CONTRATADA nào estará obrigada à prestação dos serviços. 
Em ambos os casos, portanto, não será considerado inadimplemento contratual a 
impossibilidade das PARTES cumprir com as obrigações a que estão vinculadas, em 
rcsullado da ocorrência de circunstância fortuita ou de forya maior. 

10.4. Resolvido o CONTRATO, a CONTRATANTE fara seus, a tíruJo gracioso, todos os 
documentos e materiais utilizados e/ou resultantes da prestação de serviços objecto do 
presente CONTRATO. 

10.5. Em qualquer hipótese de resolução contratual, a CONTRATANTE reterá qualquer 
pagamento devido à CONTRATADA, até que sejam apuradas as eventuais perda.s e 
danos causados pela CONTRATADA, à CONTRATANTE, para efeito de 
ressarcimento à CONTRAT ANTE. 

10.6. Em nenhuma das situações previstas nos números anteriores, porém, serão as PARTES 
obrigadas a indemnizar, reembolsar ou ressarcir a outra PARTE pelos evenruais lucros 
cessantes c/ou perdas indircctas, sofridas em função da realização do objecto desle 
CONTRATO. 

• 
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CLÁUSULA 11 lNClDÊNCIAS FISCAIS 

11.1. Os tributos c contribuições que sejam devidos em decorrcllcia, directa ou indirecta, da 

execução do CONTRA TO, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim 
definido na nomla tributária . A CONTRATANTE, quando fonte detentora, descontará e 
recolherá, dos pagamentos que cfcctuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação 
vigente, ficando a CONTRATADA sem direito a qualquer reembolso. 

11.2. Em decorrência do disposto no número anterior, os valores devidos à CONTRATADA 
estarão sujeitos à dedução dc 5,25% (cinco e vinte e cinco por cento), por parte da 
CONTRATANTE, a titulo de retenção do Imposto Industrial. 

CLÁUSULA 12 CON FIDENC I ALIDADE 

12.1. Todas e quaisquer informações dc uma PARTE a que a outra tiver acesso em virtude da 
celebração do presente CONTRATO, assim como as informações comuns produzidas 
por efeito da execução deste instmmento, serão consideradas confidenciais e deverão ser 
mantidas em absoluto sigilo pela PARTE conhecedora das inform.ações ("Infonnações 
Confidenciais"). Ás PARTES concordam expressamente que serão consideradas 
confidenciais todas e quaisquer informaçõcs relacionadas ao presente CONTRA TO, 
sendo vedado às PARTES revelar qualquer informação a esse respeito a terceiros, salvo 
se liberado pela outra PARTE. 

12.2. Não serão consideradas informações Confidenciais àquelas cujos elementos divulgados 
sejam do domínio público Oll se d.:les tiverem conhecimento terceiras pessoas por meios 
legítimos. 

12.3. As PARTES se obrigam a tomar todas as precauções necessárias e apropriadas para 
garantir o sigilo das Informações Confidenciais. 

12.4. As PARTES ru.:onhccem que as lnfonnaçõcs Confidenciais são e serão sempre de 
propriedade da PARTE reveladora. 

12.5. As PARTES obrigam-se a usar as Infonnações Confidenciais somente conforme exigido 
para os fms deste CONTRATO. 

12.6. As PARTES se comprometem a manter o cumprimento desta obrigação durante o prazo 
de vigência do presente CONTRATO e por um período de 2 (dois) anos a contar do 
término da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA 13 VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

13.1. o CONTRATO que ora se celebra entra em vigor na data de sua assinatura pelas 
PARTES e produzirá os seus efeito~ até que s;e tenham sido cabalmente executados os 
serviços ora contratados, fmdo o qual, salvo celebração de Adenda em sentido contrário. 
será extinto de pleno direito, comprometendo-se as PARTES a fOn1llllizar, para o efeito, 
o respectivo Termo dc Encerramcnto do CONTRATO. 

11 



CLÁUSULA 14 COMPOSIÇÃO AMIGÁ VEL DE LITÍGIOS E DO FORO ELECTIVO 

14.1. Todo~ os impasses, questões controvertidas, diferendas, disputas ou litígios decorrentes 
da interpretação e aplicação das cláusulas deste CONTRA TO seriío resolvidos, de forma 
amigável , entre as PARTF:S. 

14.2. Gorada a tentativa de resolução amigável sem que 8S PARTES tenham conseguido 
alcançar o desejável consenso, deverá a questão controvertida ser dirimida, em definitivo, 
pelo Tribunal Provincial de Luanda, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA 15 DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. O CONTRATO ora celebrado não é contrato de mandato, pelo que nào habilitará, seja 
em que circunstância for, a CONTRATADA a praticar um ou mais actos jurídicos por 
conta ou em nome da CONTRAT A.,lI.JTE, salvo se para tal estiver munida da competente 
procuração. 

15.2. Na hipótese da CONTRATANTE concordar com a subcontratação de obrigações da 
CONTRA T ADA, toda a responsabi lidade pelas obrigações subeontratadas continuarão 
sendo da CONTRATADA. 

15.3. Mesmo após a entrega dos trabalhos c sua aprovação definitiva pela CONTRATANTE, 
a CONTRATADA se comprometc a prcstar esclarecimentos adicionais que se fizerem 
necessários sobre o conteúdo dos mesmos, inclusive corrigindo eventuais discrepâncias, 
incoerências ou erros, sem ónus adicional para a CONTRATANTE. 

l5.4. Caso a CONTRATANTE cfectue qualquer desembolso, objectiva e devidamente 
comprovado, relacionado a tratamento, intervenção médica c/ou primeiros socorros 
prestados, dirceta ou indireelamente, aos trabalhadores e/ou subeontratados da 
CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá ser reembolsada pela CONTRATADA, 
podendo, para este efeito, descontar das facturas emitidas pela CONTRATADA o valor 
correspondente ao respectivo tratamento, intervenção e/ou primeiros SOCOHOS realizados. 

15.5. Os simples Betos de tolerância de qualquer PA RTE, relacionados com o incumprimento 
de quaJquer obrigação contratual da outra PARTE, não implicarão, de forma alguma. a 
novação deste CONTRATO nem a renúncia a quaisquer direitos ou pretensões que o 
CONTRATO confira à PARTE que assim proceder. 

15.6. Em caso dc conflito entre o estabelecido neste CONTRA TO e o estabelecido na 
Proposta, prevalecerão os termos deste CONTRA TO. 

15.7. Este CONTRATO representa a vontade flnal das PARTES, prevalecendo em rclação a 
todo C qualquer ajuste, tratativa ou documento anterior. 

15 .8. Este CONTRATO scrá adminjstrado e interpretado de acordo com O Direito vigente na 
República de Angola. 

• 
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15.9. Eventuais alterações a este CONTRATO só produzirão efcitos jurídicos quando 
efectuadas por documento escrito e assinado por ambas as PARTES. 

E por estarem assim justas e acordadas, vai o presente CONTRA TO assinado em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, c com os mesmos efeitos legais, comprometendo-se as PARTES a 

actuarem com a boa-fé e a lisura exigidas por lei , 

Saurimo, ao 10 de Outubro de 2012. 

CONTRAT Al'lTE 

Javicr Chuman Rojas 
Diretor de Contrato 
Ptllisaponc: C 078367 

CONTRATANTE 

CONTRATANTE 

t~ ~~L&~ ?/ ~~"-
Elisson Trindade Serra de Oliveira 

Gerente Comercial 
Passaporte: Y A 621928 

CONTRATANTE 

/IJ( ~. 
ti José Mário de Madurcira Correia 
I Exergia ANGOLA, Lda 

Passaporte: J 643458 
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ANEXO 1- MAPA DE QUANTIDADES E LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

ODEBRECHT CONTRATO: OALOV 018-12 

CO~'RA1U: OALOV 011. 12 

COl<lR.<TAUO; ~LRGIA BMA5 IL rROJt.l'U5 [lt, I:J'IG~JliIIAHIA. LDA.. 

H"RVlço: PlUsnçÁo OIõSI:)I\' I(.'O D~: PROJOC"TOS 

Iml 

11 

:U 

22 

m -SCluçÁO 

I'IU:STAÇÃO I)~SI!RVIÇOS U~I'KOJYCIOS 

OHR.~ ROOÓVIAKIi\ 

ProJl.'(.10 da cstrnda EN 22j ~ nt rc lôvua c Cltal;!!, numa c:4<:n"o 
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drcnaucm. I"J'im1Cnl:tç"o. ',";ll~:\o e ohm .. 8CI!Sl6riu 

08RAS I)cAR'I>: 
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Km 
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V" 
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~< ,250,{lOO 00 50..<0 25,250,000.00 

1,395 ,000.00 O. lO 
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28.315.000.00 28,315,OOD.00 
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ANEXO ll- DOCUMENTAÇÃO A SER FORNECIDA PELA CONTRATADA 

I. A CONTRATADA se obriga a apresentar antcs do início dos TRABALHOS, ou 

quando exigido, a critério do CONTRATANTE, os seguintes documentos, 
conforme classificados: 

1.1 DOCUMENTO FISCAL (ORIGINAL OU AUTENTICADO) - PARA -
ASSINATURA DO CONTRATO 

Cópia da publicação do Pacto Social no Diário da República c das eventuais 
alterações registradas na Conservatória do Registro Comercial (Autenticado); 
Instrumento de mandato, comprovando que os signatários do CONTRATO 
possuem poderes de representação da emprc~a (caso os poderes dos signatários . 
não estejam discriminados no Pacto Socian (Autenticado); 
Cópia dos B.l ' s dos signatários caso sejam angolanos; ou, eópia dos passaportes 
ou cartões de estrangeiros residentes, caso sejam estrangeiros (Autenticado); 
Cópia do Cartão de Registro Geral de Contribuinte, com identificação do N I F 
(Autenticado); 

Alvará de licença e funcionamento (Autenticado); 
Certidão Negativa de Débitos Fiscais, emitida pela Repartição Fiscal 
(Autenticado ); 
Certidão Contributiva, emitida pelo Instituto Nacional da Segurança Social (INSS) 
(Autenticado )j 

Endereço da empresa; 

1.2 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (ORIGINAL OU 
AUTENTICADO) - PARA INGRESSO NO CANTEIRO 

Relação dos funcionários com nome, função, data de admissão c valor do salário; 

Fotocópia do bilhete de identidade de Cidadão; 

Cartas de condução do motorista (se for motorista); 

Atestado Médico Admissional; 

Contratos de trabalhos dos funcionários; 

Cartão de inscrição junto ao INSS; 

O I fotos 3X4 ou foto digüa 1 para confecção de crachá; 

Ficha de registro dos empregados (FRE); 

Ficha de controle de entrega de EPI (Equipamento dc proteção individual); 

Integração (palestra para acesso ao canteiro) ODEBRECHT; 

C6pia das apólices de seguro eontra os riscos de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais destes funcionários, em cumprimento ao Decreto 53/05 
(Autenticado ); 

1.3 DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL DE EQUIPAMENTOS I VEÍCULOS 

Relação de equipamentos I veículos envolvidos na obra ; 

Registro de Propriedade dos equipamentos; 

, 15 
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Cópia do Livrctc; 

Apólice de scguro dos equipamentos I veículos (Autenticado): 

Vistoria dos equipamentos pela CONTRATANTE; 

Autorização para início dos trabalhos (AIT), emitido pela área comercial. 

1.4 DOCUMENTAÇÕES PARA RECEBIMENTO 
(MENSAL, JUNTO COM CADA NOTA FISCAL) 

Cópia do cartão de ponto assinado 

Cópia da folha de pagamento c cópia do resumo da referida folha 

Relação dos funcionários alocados na prestação dos serviços 

Cópia do comprovante dc pagamento do INSS 

Rescisões de CONTRATO de Trabalho (Se houver) 

.' 

I 
/ 
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Relação de equipamentos / veículos envolvidos na obra; 

Registro de Propriedade dos equipamentos; 

Cópia do Livrete; -- ---'----'- -- - -
Apólice de seguro dos equipamentos I veículos (Autenticado); 

Vistoria dos equipamentos pela CONTRAT ANTE; 

Autorização para início dos trabalhos (AIT), emitido pela área comercial. 

1.4 DOCUMENTAÇÕES PARA RECEBIMENTO 
(MI:NSAL, JUNTO COM CADA NOTA FISCAL) 

Cópia do cartão de ponto assinado 

Cópia da folha de pagamento e cópia do resumo da referida folha 

Relação dos funcionários alocados na prestação dos serviços 

Cópia do comprovante de pagamento do INSS 

Rescisões de CONTRATO de Trabalho (Se houver) 

~ 
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sendo a CONTRATADA obrigada a informar anrccipadamente o nome e cargo dos 

funcionários que estarão a realizar os trabalhos, sendo este custo assumido pela 

CONTRATANTE; 

CLÁUSULA 6 PREÇO 

6.1. Pela prestação dos serviços objecto do presente CONTRATO, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA, o valor global estimado de Kz 56.630.000,00 (Cinqueota e 
seis milhões Seiscentos c trinta mil kwanzas), observando-se as condições de 
pagamento estabelecidas na CLÁUSULA 7. 

6 .2. O preço previsto na presente cláusula inclui o total devido à CONTRATADA pela 
execução das obrigações do presente CONTRATO, compreendendo todos os custos com 
remuneração, lucro, encargos sociais, obrigações trabalhistas, seguros, administração, 
Lributos, enfim tudo o mais que se tàça necessário ao cumprimento do objeclo deste 
CONTRATO, não cabendo à CONTRATADA qualquer reivindicação à 
CONTRA TANTE, seja a que titulo for, salvo se houver a necessidade de prestação de 
serviços adicionais. 

6.3. O CONTRATO será executado na modalidade de Empreitada por série de preços e não 
há qualquer estipulação de quantidade mínima de execução elou faturamento. 

6.4 . Fica, portanto, estabelecido de maneira clara e irrefutávcl que a CONTRATADA não 
poderá fazer qualquer reclamação ou reivindicação à CONTR..\TANTE por conta de 
nào ser atingida alguma expectativa da CONTRATADA em relação faturamento. 

CLÁUSULA 7 MEDIÇÕES, FATURAMENTO E PAGAMENTO 

7.1.1 A medição será feita de acordo com trabalho realizado. A medição scrá formulada 
pelas PARTES c aprovada pela CONTRATANTE e CONTRATA[)A. A aprovação 
da medição pelas PARTES, autoriza a CONTRATADA a emitir os documentos de 
cobrança contra a CONTRATANTE; 

7.1.2 Todos os serviços objecto do presente CONTRATO deverão ser faturados 
pela CONTRATADA contra a CONTRATANTE, submetendo-se, em qualquer 
situação, à respectiva aprovação da CONTRATANTE; 

7.1.3 Na hipótese de impugnação parcial da medição dos selviços, será levado em 

7.1.4 

conta, para efeito de tàturamento, apenas a parte incontroversa, ficando o restante na 
dependência de posterior avaliação; 

A aprovação da medição dos serviços pela CONTRATANTE não constitUi na 
aceitação dos mesmos quanto à sua adequação, qualidade técnica ou atendimento às 

especificações_ t. ~ 
6 
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ANEXO 1- MAPA DE QUANTIDADES E LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

CONTRATO: OALOV 016-12 

I\ NGOLA. LOA. 

SERVIÇO. PRI!STAÇÁO O[ SERVIÇO O~: PROJECTOS 

n~snIlC,\O 

PRESTAÇÃO UI!: S~II.VI COS /)f. PROJI:CrOS 
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(iN 
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OBRAS DF. ARTE: 

Z I 
rmjeoo de cx.ecuçlo de obra de arte colTem.:. cem vio de 20 Vw 
metros e lquf3 de labulciro de 11.95 metros 

? " 
ProJcoo de o.cclJlilo de ohm de IH"tC com.·ntt\ com vlo de 4-1 Vn -., 
metrt. cll1'Jlura de lll~ l c:iro C'c 11.95 mctros 

P.UNIT. 
KZ 

ON"ru, TO VALORES EM CONTRATO ACUM l LADO 
~ KZ FINAl. 

500.000.00 10 1. 00 ~o-'oo,ooo.oo IOUJO so.500_ooo.oo 

2.790,000 00 1.00 2.1'JO,ooO.OO 1.00 2.7<JO.OOO.OO 

.1. '40.000.00 1 00 J,_.ooo.OO 1.0<1 ) . \40 ,000.00 

56,630,OOU.CO 56,630,000.00 

14 
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ERG 
ANGOLA, L 

Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 20 Andar 
Huambo - Angola 
TeIt./Fax 00244928364180 
Contribuinte N0 5121018797 

VIRe': 

Página 1 

FACTURA N° 7~3 

1 

, Exmo(.) Senhor(ao) 

Odebrecht Angola Projectos e Serviços,Lda 

Av, Talatona, s/no Belas Buslness Park 11, Torre Cabinda, aOandar 

LUANDA I ANGOLA 

1 DATA CLIENTE CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO I CONDIÇOES I DESCONTO CUENTÊj DOCUMENTO 

06-11-2013 16 5410002059 06-11-2013 O % Original 

110 I Código Referência Designação I QTD11 Un11 Preço Un.1 01 I D21 0311va IOTD21 Un21 Valor 
2 Serviços de projeto 

e engenharia. 

1 7.500.000, O O O O 1 7.600.000,00 

Boletim de medição nO 2 

Subcontrato OALOV 018-12 

Periodo: 21f09f2013 - 20f10f2013 

Dados Bancários: 

Banco SOL 

Número de Conta: 1796519810001 
IBAN:AOO6004400oo1796519B10123 

E,XE~} 
.I 

// 

IncldAnclu % Valor do IVA Descontos 

7.500.000,00 Akz ° 0,00 Akz 0,00 Akz 

05 Serviços efou bens foram reafizados elou colocados a disposição do adquirente nesta data 
(Art . 36 do CIVA, N"5 allnea F) 

_._, . ..,-.-
Local de Carga: Morsda 118 Sad. 

, 

/- . 
; .. .I1, d . 

ECOVALOR 0,00 Akz 

DIR. AUTOR 0,00 Akz 
DESCONTOS 0,00 Akz 

UQUIDO 7.500.000,00 Akz 
IVA 0,00 Akz 

TOTAL A PAGAR I 7.500.000.00 Akzl 

! 
Oala a H0f8: 06-11·2013 16:08:GS MaU1C1Jta <18 Vi8lura, _ _ _ 

Locai da Deacarga: Morada do Cliente ! Racebl:________ ______ ! 
. Proca.sado por oompulAdor i Oala .. HOf1I: Peso (1(9) 

Zone 50ft ZSfact lIcendado a Exergia Angola, Lda 

Contribuinte N° ; O, 175.553/0D-9 

---~ --



ODEBRECHT ANGOU, PROJETOS E SERVlaJS, L 
OALOV ESTRADA CATATA 1 !.ÓVUA 
AVTA!.ATONA $1>' BELAS BUSlNESS PAR]( n 
LUANDA (LUA) 
crP: roNe 22267l1(]OO FAX 

BOLETIM DE MEDICA0 2 PERIODO: 21/09/2013 

rVj"~ · 

BASE CONT!WUAL ACUMULADO ANTERIOR 
ITEM D~RlCAO UII OTD VALOR TOTAL QTO VMOR 

PROJECTO DA ESTRADA EN225 ENTRE LOVuA E CATATA, ~M 50.50 25,:250.000.110 30.00 , 5,OOO,000.OD 
~uu~ EXTENSAo DE 101 KM. CONSTITUJOO PeLAS 
ESPEClAl.JOADES DE T~DO GERAL. 
DReNAGa.!,PAVlMENT , SlNI\UZAÇÀO E OBRAS 
ACESSO~W; 

PROJECTO DE EXEcuçAo DE OBRA DE ARTE Ca:lRENTE, \lB 0.50 1.395.00000 0.00 0.00 
COM VÁO DE 20 METROS E lARGURA DE TABUlEIRO DE 
'l.gsMETROS 

PROJECTO DE exECUçAo DE OBRA DE ARTE CORRENTE. V8 0.50 , .810,000,00 0.00 0.00 
COM VÃO DE oU "'ETROS E LARGURA DE TABULSRO DE 
1 UI5METROS 

SUBTOT "L ITENS -----zã.i1s-;Doo.oo 15.1100.000.00 

TOTAL GERAL 28,315.000.00 15,000,000.00 

MA 

IEiO~ 

~8(H 

1802 

,,'01 
1802 

HI8TOItICO PARI< LAJlCAIENTO IMPOeTOS YAJ..OR NOTA FISC.I.i. RETiJlCAOlCAllCAO BASE IllPOlITO % VAl.OR IMPOSTO 
CONTA8L~ IIAL.OA BRUTO 
• OtsCONTO NAO REG.ISIlIAOO NO f l"-"'CEIRO ..... Ft_ . -.... ounUlAR" 7,5/lQ,llt1UNl lU • 

GERACAOBM: 01/1,12013 CONTABILiZACAO eM: 311100013 CCNOICAO PAGAr..cENTO: 00' 30 • D!AS 
GERACAO AJUSTE' CONT ABILIZACAO AJ:JSTE: 

-~-RCT01fOE-~T'RI.'tI 'GEREN'fn,ts?OiisAv 
OATA.: __ ' __ t _ _ _ _ _ ólATA: __ t _,_~ , __ _ ,---

• 

20/10/2013 

8.&L.DO AI MEDIR 

VALOR TOTAL 

!QJP""'!NTOI 
IlATaIWS 
II!IMCOS 

REIIM 2 
QTD VAL.ORUNIT VALOR TOTAl. 

88700 M35,OOO.OO 

B.Sl'OO MlO,OOO.OO '.43!1,OOO..oo 

0.5000 , ,395,000.00 

0.2500 2,790.000.00 697.600.00 
0.2500 2,7"5110,000.00 69UOO.OO 

0.5000 , ,670,000.00 

0.2500 3.3411.000.00 836.oon.oc 

a.25IlO S,34G.OOO.OO 835.000.00 

7,!IIO,OOOJlO 

7,500,000.01 

BASE COItI'RA'UAL 

""S._.III 
21,31 $,ON.SI 

0111112013 10:1 S:OO 
RODRlGO.Al.PREDO 

SBEJ040 
PAG: 

mil' % 

1 •• DO % 

o .. ---.:õij " 
U ... UI " 

21,nl,OlUO nO.Df " 

ACL,MULAQO TOTAL 
QTD VALOR 

31.87 , 9.,:)5,000.00 

0.60 1,395,1100.00 

0.50 1.870.000,00 

22,s10,OOOJlO 

22,500,000.00 

r CONI'OSIC"'O DO 8õliT1.1I De MEDICA0 2 
1 

VALOR CON1-'BIL 

I ~_ro. 
VALOR BRUTO 

0.00 0 .00 
0.0000 % I MATERIAIS 0.00 0.00 O.DOOO % 

SERVICOS 7,500,000.110 7,5(0,000 .00 100.0000 .,. 
VALOR TOTAL 7.500.000..00 7.500.000.00 100.0000 % 

[)ATA: __ ' 

.' 
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-
[ _.- - --. --

INVOICE ._N_RO_,_o_2_2ji3 _.- ._. __ -- ._\ 

REr-ERENC[: 10 ( :AmA-E:(.ONOlVlIC/\ 

rEOfflAL AG~NCI J\ 16 3 C/ C 1l71·ij ( P 003 

I ADDRES' , A" T.,,,,,;;', Vi, I I 
S/N~, Conel. Ull:as l1usiness 

Park, €df. Ca lJíncla . UQ I\ndar, 

.1I1ln la ui · Lu andil 

( o NllIçõrs [li- I'AGI\MEN1'CJ 

PLACf Of BRAZll SANTOs-sr 

r--- ---.-. 
IORIGIN: HKI\Zl l -- -] I DESTINATION: -

-- -- --- - - -- - ._- - - -- - ---, 
LUANDI\ · ANGOLA I 

r L-_ ___ .. _ __ _ 
Cód swift SCBLUS33 VALIDADE 

1 
I 

---,------,---

ITEM QTV UNrf 

- - --1------
DESCHIÇÃO DOS SUI.VIÇOS 

._-_.----------- -- -- -

JETO DA ESTRADA rN~75 f NT/lE lÓVLJA E CATATA, PilO 

N 

r.s 
!'AV 

LIMA EXTENSÃO OE 10l IUVi , CONSTITUIDO PElAS 

I' Ec:tJi lIDADES DE TltAÇADO GERA L, DH ENAGEM J 

IMENTAÇÃO, SINi\UZAÇÃO DE' ORnAS ACESSÓRIAS 

LJNIl PRlCE TOTAL PRICE 
U.S. 

DOLlAfi U.S. DOU.AR 

- --- ----+- ----11-
150.000,00 -_ .. _--

'~l1lpetência 21/07/ 2013 (J 20/08/2013 -_. 1----

- - . __ ._. 
subcontrato AO LOV 01.8-1) 

1\ 
-

.- - - ------ - .. _----
'- "-- --- - -/-- ---- --- - ~ -_._ ..... 

\\ ------_ .. ,, -
" 

, 
- ------- -_.---- . f..- - ------- . .. 

.----.. - -t-----I--.-- -+--

~----

- ... _-----~._-I--tt-
--

---- -- - -- _.--- - - - ---- ._---.. - ~ , 

~~T~ : -]=--~~~~I\GOSTO ~~--] 
OBS: 

[~Cx~ZC;nô~~i_~l_ fe?era I 3 ~~~'Í021_3_~_'9_()_O_1 ____ --- ----

- ---- ._-

. ... , .. 

, 10.627.364l00fr1-S& ] 
Exergia Blasil Projeios de 

Engenharia Ltda. 

Rua XV de Novembro nO 41 - Safa 81 

Centro - CEP I1010- '1 51 

L~ SA TO S - SP . ...1 

, . 
I, 



'.'1,'1:::3/:;:(: ;1':' I.VGOL '- I'flOJt lOS t; SERV!CrJS. L 
' )\ .( ,\ : ·":'!"R\0"~( ..\ 1 .",IA LO\ l . • 

... ~ '(;;, . .... '\. P:-:. \...; EI. :q XI= !-..~ {':, p.;, :: 
~.' \~. ~ .. ~ l ~ ' \ 
(' '.{l :,\~ ::.:: 'scoo ~".\.\ 

':"; , O:).!OI ~ I l i7:'~ 

RODn:;Ó\~R~ 
S3E30"",0 

I' \G I 

BOL.ETIM MEDICA0 1 PERIODO: 21/07/2013 20/08/2013 
SUBCONTRATO OALOV 018-12 

VALORES EM KZ 

~. :~_::~! M. =:.,..~S ! :.. !"ROJE. DE ENGE:'~HAR!A _ "":)A c;.ô!>..' : - C,52;':;54/0001.$0 ASSINATURA: 10n0l2012 ';)A-A 3AS'E.:1Cr.on.o 12 

_. -: S:-=: ~ .. :'. ,- - ,._-

I 

I --_ .-

';:Q:S7AÇJoC DE S=~ViCO DE f.X CC .. :C .::,iE op ;-, J: ":,' =~ 
·- v)'.,,~ 

: :SCIX:ICAO 

~ :" .. :\I =C-.:;. OI. C.S-! CUl~ éNZ?S=~rRê: l~ .. 'U"; = :..=. ... A ... ;., 
... ,A E.XT~."SÀO:':: .~ : K~oi' : C:-..ST'i J I:C . '= ~ ~ .~ 

-= .!.~ :::At:O#;C2 S OE 7~\~C ~Ef{A-., 
~.:'Ef ;,,!:;::~ ;>AV:rt.~E:r\T).Cj\O. S't..i.A!J.:"" .\ç L.O ~ ~ I ~.:s. 

:::.s:S")R!I .. S 

:- ':.iç T~ :.= :.xe:CUÇA~ O~ O&R,i,."):' '; ':- "' ~ ..:~-' =<"~ '\· -ii 

• .' .: ~'~C::;E~!) :-"1=:-:-~OS é ~A~GUcJ., ~E IA~· _ _ '; .~C-:E 
:.ot."/.[~~ 

~::.;- (;T00~ üCECIJC!,':::::: CEP.A O~ hC> -~: C.~~['\;";L = ;'._' :.!.::l DE t! V:E7ROS :: ~]"R C":U:;) i> f TAC' .J:l?-Q ~~ 
• ? ~ 'J:::TRO~ 

1to: 

,': 

e ASECO'llTUT:,.JAl 

aTO VA t..OR TO: AL 

5(' :.o 25.250 oco 00 

oS<: 1 ~%.OO~UC 

C 50 : õ7C.OOO 0(: 

2a.3;S.OOO,~ O 

--zã":31s.õOO:õõ 

'~·CIC. ~ OJj0120 i 2 "M. 2011 CtZO 13 

AC Ul't1;;UOO A~í'ERIClP. 

CTO VALOR UA 

?CO ~ct 

3W', 

o.m :'.:? 

~ oc :.C: 

~ .O(. 

O.co L..:::',~:: " :--c-===--' 
• ;-,,-:'! CC PAPA j."CAIILEf,iTO I MPOSTOS ' /:"''-- O~ ilÔTAf-iSêk - =!rtEN':AO/CAUCÃO 9ASE lMPOS-:-O ':t. VALOR lY. .OSTt) 
C;;'<' ,? .:"'-,ClI· VJ....o:lSR'l':-:> 
. - ;~::':\-: .... : · ~=G- S~:.;1("' i\:.C r:;Nt..'-C~:;:;OC 

: ~ ':r\ .. J.:h..:r 

~ ?-. ~. ' :-
:-= .: :, ~ 

2~')e.11)~ 3 ::>NiJ,.SI:' _ZAC; ':"'.· • r,' 
f:O\lT ,t.,4"!l l z..:.. : ~.-: . .....f-.~ 

'S OOi),!X~ U ?e~ 

: 1 .... s. 2" 't CO~C!CAC PAGA:t:;:'t·,rro- D~ .' 2Q - [)IAS 

í S..\L!iO A NE.O:~ 

aOLE"n"Y! 
:lT!i V/.:',OR US:T 

30.0000 

~OOOO'i sao QOO,(YJ 

VA:'OR 70TAl 

E.OU:PAU ii:f\j'OS 

MAi'E:RJA!S 

SER'r,ces 

VALO~ TOTAL 

: 1.000.000.00 

i 5 noo coo 00 

~m-

1S.000.QCO.OO 

a.J,.$~ CO~;R~nr~ 

1l.3'!5.C"'.ee 47.0i % 

- ------' 
23.31 5. C~.eo ':(}!: .O: % 

---- _.~:õõ ._~ 'J" 

C. '~ 

28.l:5.C!lC.~ 

':'C:'; MU l,A[)C10íAL 

, .. .. 
~ e(! .oc % 

C.!O V;..i....OR 

3~ OJ '5.000.000.00 

DUO o.oc 

C IJG O.C0 

---,;.,oo .oo~.o~ 

~ 

15,OOO.O'O.DC 

COMPOSICAO DO SOLEllM DE M:O:CAO 

VJ.. !.OR BRU7!) VAlOR C ONTPZ". 
~Ct.'PAME~'TOS OX 000 ~.OOOO '#tó 
MA'"S~lAIS 0.00 O.CO O.COOC % 
SéPI/ICQS _..-!~.QQQ õ5.0CO.OOO.OO ," OO ,CCi)G % 
VALOR , e lA!.. 15.000.000.00 ~ 5,OOO OOO. OO --rõõ.OOõõ tI. 

r -" C =-, . ~: :;E~ ... : ·- ~;:$ ::';J \.~ .. '." ::_ - _ __ , Gf.~~f:co~ Õ t Pt ~= :JjM~I\lANC~ ' SU3CO~TADOS rEMi .... :" TE _ _______ _ 

I! :>ATA -;:~~ 0"" __ ' _ l>~;A ,. __ ,_._ O'· ';' ;)I,T" 

/ - "-'\...':.-
~ 

..L- , __ -_ . __ 

L_ 

• UERGIA BRASIL PROJETOS DE EUGENHARIA UOA.. 

,~ 



UUt:HKt:Lt11 ANüULA, I't<U.Jt: I U:' t: :'t:KYI~U", L 
ESTRADA CAI MAl LOVUA 
5410002059 
AY.TAlATONA SIN BELAS BUSINESS PARK 11 
LUI\NOA · lUA 

CTPG220 
24I08I2013 

PAG. 01 
DATA PROC : 22108/2013 

TEL 2W178000 FAX· C1P · PROVISIONMlENTO Cor,TIIBIl MOEDA : K2 

OBRlGACOES PAGAS POR FORNECEDOR 

F'ORNECE DOR EBP E EXERGIA BRAS IL PROJE . DE ENGENH~R IA LTDA CLASSE J 

UE PAGTO NU MERO PO PC l':MI SSAO ENTRADA TIPO ST BCO NR CHEQUE VALOR DEBITOS ACRESC I MOS LIQU I DO . 
---------- --------------- ------- -- ------ --------------- --- ------------ ~ 

7,410 , COO . 00 389,025 . 00 0 . 00 7 , 020 , 975 . 00 
7 , 605,COO . 00 399 , 262 . 50 0 . 00 1, ZC5 , "137.50 i 

----- -------- ------------------ -- ---------------. ------ ------
OALOV 20 /06113 /l ..... OI : 1/06/1 3 13/06120 13 ,ATURA PG 
OPLOV 0 8/08/13 20 ; 3 ~ Ol :1 / 06/13 13/06/2013 fATURA PG 

TOTAL DO fORNECEDOR __ __ 15 , 015,000 . 00 78 8 , 287.50 0.00 14,226, 7 12 . 50 

~ ~ 

TOTAL PAGO 15 , 015,000. 00 788,287 . 50 0 . 00 (" 14,226 , 712 . 50 

'f-

. 
· SI Ar . PagaI" , EP - Em Pagt o , ~G • Paço , BH - I)~ i"a 11an" 



FORNEC EDOR EXERG 

UE PAGTO NUME RO 

O,\LOV 29/ 11/ 12 429 
OALOV 0 9 /0 5/13 551 
OALQV 2 3/07 /13 52 9 

TOTAL DO FORNECEDOR 

TOTAL PAGO 

UUCDr; 'W' ! ""nuVL"', r" r\UJ C I V03 c:. .;:te",,, n ... u..JI, L 
ESTRADA", (IITA I LOVVA 
5410002059 
AV. TALATONA SIN BELAS BUSINESS PA"K U 
LUANDA · LUA 

• 
TEL 222li78000 FAX- CTP - PROVlSIQNAMENTO CONT A8IL 

OBRIGACOES PAGAS POR FORNECEDOR 

EXERGIA ANGOLA LDA CLASSE J 

PO PC EMI S SAO ENT RADA TI PO ST BCO NR CHEQ[JE VALOR 

01011 10/ 1. 2 2 311 0/2012 f A7U RA PC 1, 200 , 000 . 0 0 
O J 20/03/13 O~ 10412 01] fA":'URA PC 600 , 00 0 . 00 
0 1 22/02/ 13 O: 104 /20 13 fATU RA ?G 1, 800 , 0 0 0 . 00 

-. ç; oo no o 00 -----_._---- - - -- --- , - - _. --

3 , 600 , 000_00 

ST ; A , Paga r, E ? - F;.fIJ Pag t.o , PG " Pago , BN .. Ba i xa N8 n 

DEBITOS ACR ESCIMOS 

0. 00 0 _00 

0 . 00 0 _00 
12 , 500 . 00 0 _ 00 

12 , 500 _00 0. 00 

12, 500 _00 0.00 

CTP6220 
24108IZ01 J 

PAG. 01 
DJlTAPROC: 2210&'201 3 

MOEDA : KZ 

L I QUIDO 

: , 200 , 000 . 00 
600 , 000 . 00 

1 , 7 87 , 500 . 00 

3(587 , 500 . 00 

3 , 5 8 7 , 500 . 00 



OUt:I:SKEl;H I ANüULA, t'KUJt: 1 U:> t: :.t:KVlo.;V:', L 
ESTRADA CATATA I LÓVUA 
5-<10002059 
I\V.TALI\TONA SIN BElAS BUSINESS PARK" 
LU!.NOA . LUA 
TEL: 2226781JOQ FNt.: CTP · PROVISIO"IAAIENTO CGIHABIL 

OBRIGACOES PAGAS POR FORNECEDOR 

FORNECE DOR EXE RGI EXERCI A ANGOLA LDA CLASSE J 

UE PAGTO NUME l{O PC PC EMI S SAO ENTRA DA TI PO ST BCO NR CHEQUE VALOR 

OALOV pn7{\ J 681 62 OlI2 / 07/1 3 l7 /07120 ·.3 hD F PG 2 , 390 , 96 2 . 48 

TOTAL DO FORNECEDOR ___ _ __ 2 , 390,962 . 48 

TOTAL PAGO 2 , 39 0 , 962 . 4 8 

·ST A \ ?aç(1 I', EP - Em pa gcc , PG - Pa g o , BH - [)ai x .a ~., ,J,n 

DE BITOS ACR ESC IMOS 

o. co 0 . 00 

CTP6220 
24I08I2013 

PAG 01 
DATA PROC 22I08I20 1~ 

MOEDA, KZ 

LIQUIDO 

2 , 390 , 9 62 , 48 

0 . 00 0 . 00 2 ,390 , 962.48 

0 . 00 0 . 00 2 , 390 , 96 2 . 4 8 



.' ~ 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -DE PROlECTO PARA EXECUÇAO DE 
ESTRADAS DE LUNDA NORTE 

OALOV 034 - 12 

CONTRATANTE: ODEBRECHT ANGOLA - PROJECTOS E SERVIÇOS, LDA . 

CONTRATADO: EXERGIA BRASIL, PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA 
EXERGIA ANGOLA, LOA, 



,
\ 

ESTRADA CATATA·LOVUA 
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CLÁUSULA 1 OB,JECTO ......................................................................................................... 3 
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CONTRATO OALOV 034 - 12 

Instrumento Particular de CONTRATO de 
PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS DE PROJECTO 
para execução do Troço Catata-Lóvua, Lunda-

Norte na República de Angola, 

Pelo presentc instrumento particular, de um lado, 

A ODE8RECHT ANGOLA - PROJECTOS E SERVIÇOS, LDA., pessoa colcctiva de direito 

privado, com sede na Av. Talatona, SIN°, Belas Business Park lI, Torre Cabinda, 8° andar, 

Luanda cidade de Angola, com o N.I.F. 5410002059, neste aeto legitimamente representada por 

seus procuradores, com poderes para o aeto, doravante denominada, simplesmente, 

"CONTRA T ANTE", 

E, do outro lado, 

EXERCIA BRASIL, PROJECTOS DE ENGENHARIA, LOA, sociedade limitada, com scdc 

na rua XV de Novembro, 41, conjunto 81/82/83 , centro, santos, São Paulo, CEP 11010-151, 

Brasil , C EXERGIA ANGOLA, LDA, com sede na Rua Engenheiro Roma Machado, N.06 _2° 

andar, Província do Huambo, República de Angola, inscrita sobrc o n" de contribuintc 5121018 

797, neste ato legitimamcnte representadas por José Emmanuel de Deus Camano Ramos c José 

Mário de M.adureira Correia, com podercs para o acto, doravante denominada, simplesmente, 

"EXERGIA" ou "CONTRATADA", 

CONTRATANTE e CONTRATADA, de ora em diante denominadas, isoladamente "PARTE" 

e, em conjunto, "PARTES", resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇAo DE 
SERViÇOS (adiante referido apenas como "CONTRA TO"), que será regido pelas seguintes 
cláusulas e disposições: 

CLÁUSULA 1 OBJECTO 

l.1. O presente CONTRATO tem por objecto a prestação, pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, dos serviços de elaboração dc projectos. para ex.ecução de estradas 
de Catata-Lóvua, Lunda-Norte na República de Angola, que a CONTRATANTE, 
executa para o iN HA - Instituto de Estradas de Angola, bcm como nos termos e 
disposições deste instrumento CONTRATANTE PRINCIPAL, em regime de 
CONTRATO pelo regime de cmpreitada por preços unitários, em confonnidade 
com a Lista de Quantidades e Preços Unitários presentes no ANEXO I. 
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CLÁUSULA 2 LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2_1. Os serviços objecto do presente CONTRA TO serão executados no troço Calata-Lóvua, 
Lunda-Norte, na República de Angola. 

CLÁUSULA 3 PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1. O prazo previsto do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses, para o Projecto de 
duas Obras de Artc correntes, contados a partir da emissão, por parte da 
CONTRATANTE, da ORDEM DE-INÍCIO dos Serviços. 

3.2. O prazo previsto para o Projecto dc 50.50 km de estrada no troço catata - Lóvua é de 
05 meses, contados a partir de 21 de Julho de 2013, por parte da CONTRATANTE, da 
ORDEM DE TNÍCTO dos Serviços. 

3_3. O prazo previsto no item 3.1 e 3.2, poderá ser reduzido ou dilatado, a critério exclusivo 
da CONTRATANTE, com o que, de logo, concorda o CONTRATADO, o qual scrá 
avisado mediante comunicação por escrito ou verbal da CONTRATANTE, em caso de 
tal ocorrência: 

3.4. Caso haja oeorreneia de dilatação no prazo previsto no item 3.1 c 3.2, deverá ser fcito um 
"TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL''' no qual constará o novo prazo. 

CLÁUSULA 4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) A lingua dos documentos integrantes do CONTRATO é a língua Portuguesa; 

b) Rcsnonsabilizar-se única e e.xclm:ivamenle por todos os: acto!' pratic:ldos no exercício 

de suas atribuições, agindo com autonomia e independência técnica e profissional; 

c) Manter a CONTRATANTE informada acerca do andamento dos serviços 
contratados, remetendo-lhe, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, 
relatórios descritivos das actividades desenvolvidas, com as devidas elucidações que 
sc façam necessárias à critério da CONTRATANTE; 

d) Suportar, por sua conta e risco, todos os impostos, taxas e contribuições que 
porventura incidam ou venham a incidir sobre este CONTRATO, devendo cfcctuar 
os respectivos pagamentos com a prontídão exigida por lei; 

c) Acatar, com solicitude, todas as observações, recomendações e instlUções da 
CONTRA TANTE quc concirnam à execução dos scrviços ora contratados; 
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f) Não efectuar operação de desconto, negociar, repassar ou de qualquer forma ceder os 
créditos decorrentes da execução destc CONTRATO a bancos, empresas de 
factoring ou terceiros; 

Comunicar, com 11 maior brevidade possível, toda c qualquer irregularidade ou 
deficiência que possa surgir durante a prestação dos serviços, independentemente de 
serem ou não da sua responsabilidade; 

g) Interromper, a pedido da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja a ser 
prestado de acordo com as determinações legais e contratuais exigíveis, ou que, de 
algum modo, ameace a se!,'1uança de pessoas e bens de propriedade da 
CONTRAT ANTE ou de terceiros: 

h) Efectuar, a expensas suas. todos os contratos de seguro necessários para cobrir os 
riscos, inclusive perante terceiros, que possam advir da prestação dos serviços ora 
contratados, sendo certo que a inexistência de seguro não iLiba a CONTRATADA 
de responder civil e criminalmente pejos danos causados; 

i) Fornecimento de todos os materiais de marcação, tais como estacas de madeira, 
pregos, marcos de betão para a poligonal de apoio ou outras marcas que venham a 
ser exigidas; 

j) Apresentar, no aeto da assinatura do presente CONTRATO, cópia dos documentos 
devidamcnte amenticados, quando indicado!!, relacionados no ANEXO 11. 

CLÁUSULA 5 OBRIGAÇÓES DA CONTRA T Al'\!TE 

5_1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

(a) Remunerar 05 serviços na forma c de acordo com as condições estahelecidas neste 

CONTRATO; 

(b) Fornecer a CONTRATADA, documento que confere poder ao signatário da 

CONTRAT ANTE em assinar este CONTRATO; 

(c) Favorecer, em tudo que for possível, a prestação dos serviços objeclO do presente 

CONTRATO, forneecndo as informações necessárias para o desenvolvimento e 

execução destes serviços; 

(d) Comwlicar, imcdiatamente, por escrito, à CONTRATADA eventuais modificações 

no escopo ou na quantidade dos serviços a realizar; 

(e) Fornecer alimentação aos funcionários da CONTRATADA nomeados para 

execução dos serviços durante o período em que estejam a prestar serviço na obra, 
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sendo a CONTRATADA obrigada a infomlar antecipadamentc o nome e cargo dos 

funcionários que estarão a realizar os trabalhos, scndo este custo assumido pela 
CONTRATANTE; 

CLÁUSULA 6 PREÇO 

6. I. Pela prestação dos scrviços objccto do prescnte CONTRATO. a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA, o valor global estimado dc Kz 28.315.000,00 (Vinte e oito 
milhões trezentos e quinze mil kwanzas), observando-se as condições de pagamento 
estabelecidas na CLÁUSULA 7; 

6.2. O preço previsto na presente c1áu~ula inclui o total devido à CONTRA T AnA pela 
exccução das obrigações do presente CONTRATO, compreendendo todos os custos com 
remuneração, lucro, encargos sociais, obrigações trabalhistas, seguros, administração, 
tributos, cntlm tudo o mais que se faça necessário ao cumprimento do objeeto deste 
CONTRATO, não cabendo à CONTRATADA qualquer reivindicação à 
CONTRATANTE, seja a que título for, salvo se houver a necessidade de prestação de 
serviços adicionais. 

6.3. O CONTRATO será executado na modalidade de Empreitada por série de preços e não 
há qualquer estipulação de quantidade mínima de execução c/ou faLurarncnto. 

6.4. Fica, portanto, estabelecido de maneira clara c irrefutávcJ que a CONTRATA DA não 
poderá fazer qualquer reclamação ou reivindicação à CONTRATANTE por conta de 
não ser atingida alguma expectativa da CONTRATADA em relação faturamento. 

CLÁUSULA 7 MEDlÇÓES, FATURAMENTO E PAGAMENTO 

7.1. MED/C40: 

7 . 1.1 A mediçào será feite de acordo com trabalho rcali;;:ado. A medição licrá formul(lda 
pelas PARTES c aprovada pela CONTRATANTE c CONTRATADA. A aprovação 
da medição pelas PARTES, autoriza a CONTRATADA a emitir os documentos de 
cobrança contra a CONTRATANTE; 

7. \.2 Todos os serviços objcelo do presente CONTRATO deverão ser faturados pela 
CONTRATADA contra a CONTRATANTE, submetendo-se, em qualquer 
situação, à respectiva aprovação da CONTRATANTE; 

7.1.3 Na hipótese de impugnação parcial da medição dos serviços, será levado em conta, 
para efeito de faturamento, arcna~ a parte incontroversa, ficando o restante na 
dependência de posterior avaliação; 

7 .1A A aprovaçào da medição dos serviços pela CONTRATANTE nãl1 constitui n3 

aceitação dos mesmos quanto à sua adequação, qualidade técnica ou atendimento às 
especificações. 
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7.1 .5 As PARTES esLabclccçm que qualquer suporte que, dirccta ou indirectamente, seja 
oferecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e que não seja obrigação da 
CONTRA T ANTE, será acrescido das despesas indireetas de 25% (vinte e cinco por 
cento) a título de taxa de administração, e então deduzido das medições futuras entTe 

a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

7.2. FATURA V/ENTO E PAGAMENTO: 

7.2. i. Após o recebimento da Jàclura, a CONTRATANTE efcctuará o pagamento, 
conforme ITEM 7.2.2, através de depósito bancário, no banco c conla que constar 
no corpo da fac tura , sendo cerro, no entanto, que a conta deverá estar, 
obrigatoriamente, em nome da CONTRATADA, respeitada as demais cláusulas e 
observadas as condições quanto à documentação exigida pelo CONTRATO. 

7.2.2. O valor indicado ITEM 6.1 destc CONTRATO, será pago pela CONTRATANTE 
à CONTRATADA de acordo com as condições cstabelecidas no ANEXO I, que 
são partc integrante dcste CONTATO. 

7.23 . A CONTRATANTE terá o direito de descontar das faeturas, os valores 
correspondentes às pcnalidades decorrentes de incumprirnento de obrigações 
contratuais. 

7.2.4. A CONTRATADA não poderá, seja a que titulo for , exigir à CONTRATANTE 
quaisquer outros créditos, independentemente d.a sua presumível natureza jurídica, 
que serão sempre considerados , pela CONTRATANTE, inexistentes c, como tal , 
indevidos. 

7.2.5. As faturas devem ser encaminhadas à CONTRATANTE, em seu escritório do 
Canteiro de Obras ou no endereço abaixo, após a aprovação da medição. 

». ODEBRECHT ANGOLA - PROJECTOS E SERVlÇOS, LDA. 

Av. Talatona, SINo, Bcla~ Business Park 11, Torre Cabinda, 8° andar, 

Luanda cidade de Angola, 

N". do contribuinte 5.410.002/05-9; 

7.2.6. As faturas emitidas em desacordo com as condições estabelecidas neste 
instlUmento, serão devolvidas a CONTRATADA, contando-se novo prazo para 
pugamento a partir da data du aprcsenlaçilo de novas faturas em confonnidadc com 
este instrumento; 

7.2.7. O pagamento das fanuas aprovadas será efetuado pela CONTRATANTE através 
de depósito na conta corrente da CONTRATADA, não podendo faz~-10 de outra 
forma; 

Todas as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas em nome da CONTRATANTE, 
contendo a denominação social da mesma, o endereço do seu estabelecimento, ntunero do 
contribuinte, conforme segue: 

ODEBRECHT ANGOLA - PROJECTOS E SERVIÇOS, LDA. 

i\ v. Talatona., SIN°, Relas Busincss Park TI , TOITC Cabinda, 8° andar, 
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Luanda cidade de Angola, 
N°. do contribuinte 5.4\ 0.002/05-9; 

7.3. Para fins de recebimento dos pagamentos, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente 
apresentar na assinatura dcste CONTRATO e quando solicitado pelos órgãos de 
fiscalização, cópia autenticada quando indicado dos documenlos relacionados no O. 
Todos 05 documentos deverão ser substituídos pela CONTRATADA na data de 
vencimcnto dos mesmos, sob pena de suspensão dos pagamentos peJa CONTRATANTE 
até a plena regularização; 

7.4. Tendo em vista que os pagamentos serão sempre efectuados através de dcpósito em conta 
corrente, a CONTRA TA DA não poderá efectuar operação de desconto, negociar. 
repassar ou de qualquer ronua ceder os créditos decorrentes da execução deste 
CONTRATO a bancos, empresas de factol'ing ou terceiros, sob pena de rescisão 
contratual e pagamento das cominações previstas contratualmente sem prejuízo de perdas 
e danos; 

7.5. Fica asscgurado à CONTRATANTE, o direilo dc dcduzir dos pagamentos devidos a 
CONTRATADA, as importâncias correspondente~ a fornecimentos de quaisquer 
espécies, efectuados pela CONTRATANTE a CONTRATADA que não sejam de sua 
responsabilidade, bem como multas, débitos, prejuízos e danos que a CONTRATADA 
tiver dado causa; 

7.6. A autorização de faetura e o eventual pagamento das mesmas não desobriga a 
CONTRATADA de suas obrigações contratuais técnicas e eivis, por defeito oculto ou 
inobservância da CONTRATANTE; 

7.7. Quando do recebimento da medição final, a CONTRATADA atestará automaticamente 
atTavés dc assinatura do TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL que llada 
mais tem a receber c/ou reclamar da CONTRATANTE, dando a mais plena geral, rasa e 
irrevogável quitação. preservando, ainda, a CONTRATANTE de qualquer debito, 
recomendações c/ou reivindicações inelusive no futuro, relativo ao presente 
CONTRATO. 

CLÁllSULA 8 INEXISTÊNCIA DE VíNCULO JURÍDICO LABORAL 

8.1. A celebração deste CONTRATO não cria qualquer vínculo jurídico-laboral entre as 
PARTES, pelo que a CONTRATANTE se cximc, de pleno direito, a suportar quaisquer 
encargos salariais, previdenciários, fiscais, sociai5 e ainda os relativos a seguros. 

8.2. De igual modo. a CONTRATADA deverá atender, durante a execução do prescnte 
instrumento negociaI, à legislação laboral e de segurança social em vigor na República de 
Angola, ficando ressalvado quc todos os trabalhadores, prestadores de serviços, 
mandatários, representantes , directores e todos quantos venham a relacionar-se, directa 
ou indirectamel1tc, com a CONTRA l' ADA (doravante denominados "Funcionários"), 
não possuem qualquer vínculo, seja a que titulo for. mormente de natureza laboral, com a 
CONTRATANTE eompromelendo-sc a CONTRATADA a suportar, na íntegra, todos 
os encargos inerentes a eventuais exigências que estes Funcionários possam fazer, quer 
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judicial, quer extrajudicialmente, indepcndcntcmcnte da configuração jurídica feita pelos 
seus autores . 

8.3. O facto de poderem vir a ser ajuizadas acçôes laborais contra a CONTRATANTE, seja 

em litisconsórcio com a CONTRATADA ou não, (lor Funcionários da 
CONTRATADA, implica o rcssarcimento, pela CONTRATADA, de todas as despesas 
cfcctuadas pela CONTRATANTE com a sua defesa . 

CLÁUSULA 9 FISCALIZAÇÃO 

9.1. Os serviços objecto do presente CONTRATO ficarão sujeitos à fiscalização pcnnancntc 
por parte da CONTn,A T ANTE c/ou representante devidamente credenciado, o que não 
eximc a CONTRATADA das responsabilidades impostas pelo presentc CONTRATO, 
nem das consequências lcgais e contratuais advindas do não cumprimento das suas 
obrigações. 

9.2. No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências da Fiscalização tcrá a 
CONTRATANTE, além do direito de aplicação das sançõcs previstas no presente 
CONTRATO, também o de suspender a cxecução dos serviços contratados, e sustar o 
pagamento de quaisqucr documentos de cobrança. 

9.3. A omissão, total ou parcial, da Fiscalização não poderá ser utilizada como justificativa da 
CONTRAT ADA para se eximir de quaisquer de suas obrigações. 

CLÁtlSULAlO RESOLUÇÃO 

10.1. A CONTRATANTE estará legitimada a resolver, através de declaração escrita, o 
CONTRATO sempre que a CONTRATADA, sem estar para isso devidamente 
autorizada pela CONTRATANTE: 

(a) Interromper, sem justa eausa nem aviso prévio, a prcstação dos serviços; 

(b) Subeontratar, total ou parcialmentc, tcrcciros para a prossecução dos serviços a que 

está contratualmcnte vinculada, sem o consentimento prévio e por escrito da 

CONTRATANTE; 

(c) Ceder ou transterir, 110 lodo ou em partc, a sua posição contratual, sem O 

consentimento prévio l~ por escrito da CONTRATANTE; ou, 

(d) Em virtude de incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA, se, a critério da 

CONTRATANTE, tais operações importarem em modificações de qualidade 

técnica, idoneidade profissional e financeira da CONTRATADA. 
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10.2. As PARTES poderão re:solvcr o presente CONTRATO nos ~eguinles casos: 

(a) Sempre que isso seja do seu interesse, sem necessidade de apresentar qualquer 

justificação, dcsde que o faça por escrito c com a antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias; 

(b) Quando sobrevenha alguma ci.rcunstà.ncia fortuita ou de força maior. a.ssim 

caracterizada c reconhecida pelo ordenamento jurídico angolano, impeditiva da 

cabal execução do CONTRA TO por período superior a 30 (trinta) dias, observando

se as condições da Erro' A origem da referência não foi encontrada.; 

(c) Mcdiantc comunicação, por escrito. sempre que qualquer das Partes não cumpra 

quaisquer cláusulas deste CONTRA TO c não sane a mora no prazo de 30 (trinta) 

dias. contados da notificação da outra Parte nestc sentido; 

(d) Mediante comunicação, por escrito, sempre que houver declaração judicial de 

falência Oll instauração de processo especial de recuperação de empresa e protccção 

dos credores contra qualquer das Partes; ou, 

(c) Mediante celebração de distrato, mutuamente pactuado pelas Pêlrtes. 

10.3. Observadas as disposições da CLÁUSULA lO, nenhuma PARTE será penalizada na 
hipótese de caso fortuito ou força maior, de modo que eada PARTE deverá assumir os 
prejuízos pessoais decorrentes deste evento. Como consequêllcia, a CONTRATANTE 
não estará obrigada ao pagamento dos serviços, ressalvados os devidamente realizados e 
não pagos, bem como a CONTRATADA não estará obrigada à prestação dos serviços. 
Em ambos os casos, portanto, não será considerado inadimplemento contratual a 
impossibilidade das PARTES cumprir com as obrigações a que estão vinculadas, em 
resultado da ocorrência de circunstância fortuita ou de força maior. 

104. Resolvido o CONTRATO, a CONTRATANTE fará seus, a título gracioso, todos os 
documentos e materiais utilizados e/ou resultantes da prestação de serviços objecto do 
presente CONTRA TO. 

10.5. Em qualquer hipótese de resolução contratual, a CONTRATANTE reterá qualquer 
pagamento devido à CONTRATADA, até que sejam apuradas as eventuais perdas c 
danos causados pela CONTRATADA, li CONTRATANTE, para efeito de 
ressarcimento à CONTRATANTE. 

10.6. Em nenhuma das situações previstas nos números anteriores, porém, serão as PARTES 
obrigadas a indcmnizar, reembolsar ou ressarcir a oUlTa PARTE pelos eventuais lucros 
cessantes c/ou perdas indirectas, sofi'idas em função da realização do obj~cto deste 
CONTRATO. 
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CLÁUSULA 11 INcmtNcIAS FISCAIS 

11.1. Os tributos e contribuições que sejam devidos em decorrência, directa ou indirccta, da 

execução do CONTRA TO, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim 
definido na norma tributária. A CONTRATANTE, quando fonte detenlora, descontará c 
recolherá, dos pagamentos que efeetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação 
vigente. ficando li CONTRA T AOA sem direito <I qualquer reembolso. 

11.2. Em dccolTêneia do disposto no número anterior, os valores devidos à CONTRATADA 
estarão sujeitos à dedução de 5,25% (cinco c vinte e cinco por cento), por parte da 
CONTRATANTE, a titulo de retenção do Imposto Indusrrial. 

CLÁUSULA 12 CONFIDENCIALIDADE 

12.1. Todas e quaisquer informações de uma PARTE a que a outra tiver acesso em vi.rtude da 
celebração do presente CONTRA TO, assim como as informações comuns produzidas 
por efeito da execução deste tnstmmento, serão consideradas confidenciais e deverão ser 
mantidas em absoluto sigilo pela PARTE conhecedora das informações ("Informações 
Confidenciais"). As PARTES concordam expressamente que serão consideradas 
confidenciais todas c quaisquer informações relacionadas ao presente CONTRATO, 
sendo vedado às PARTES revelar qualquer infonnação a esse respeito a terceiros, salvo 
se liberado pela outra PARTE. 

12.2. Não serão consideradas Informações Confidenciais àquelas cujos elementos divulgados 
sejam do domínio público ou se deles tiverem conhecimento terceiras pes. oas por meios 
legitimas. 

12.3. As PARTES se obrigam a tomar todas as precauções necessárias e aprorriadas para 
garantir o sigilo das lnfonnações Confidenciais. 

12.4. As PARTES reconhecem que as Informações Confidenciais são e serão sempre de 
propriedade da PARTE reveladora. 

12.5. As PARTES obrigam-se a usar as Infonnações Confidenciais somente conformc exigido 
para os fins deste CONTRATO. 

12.6. As PARTES se comprometem a manter o cumprimento desta obrigação durante o prazo 
de vigência do presente CONTRATO e por um período de 2 (dois) anos a contar do 
término da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA 13 VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

13 . 1. O CONTRA TO que ora se celebra entra em vigor na data de sua assinatura pelas 
PARTES e produzirá os seus efeitos até que se tenham sido cabalmente executados os 
serviços ora contratados, findo o qual , salvo celebração de Adenda em sentido contrário, 
será extinto de pleno direito, comprometendo-se as PARTES a formalizar, para O efeito, 
o respectivo Tenno de Encerramento do CONTRATO. 

11 
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ESTRADA CATATA-lÓVUA 

CLÁUSULA 14 COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL DE LITÍGIOS E DO FORO ELECTIVO 

14. I. Todos OS impasses, queslõcs controvertidas, ditcrcndos, disputas ou lirígios decorrentes 
da interpretação c aplicação das cláusulas deste CONTRATO serão resolvidos, de forma 
amigável. entre as PARTES. 

14.2. Gorada a tentativa de resolução amigável sem que as PARTES tenham conseguido 
alcançar o desejável consenso, deverá a questão controvertida ser dirimida, em definitivo, 
pelo Tribunal Provincial de Luanda, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA 15 DISPOSiÇÕES GERAIS 

15.1. O CONTRATO ora celebrado não é contrato de mandato, peJo que não habilitará, seja 
em que circunstância for, a CONTRATADA a praticar um ou mais actos jurídicos por 
conta ou em nome da CONTRATANTE. salvo se para tal estiver munida da competente 
procuração. 

15.2. Na hipótese da CONTRATANTE concordar com a subcontratação de obrigações da 
CONTRATADA, toda a responsabilidade pelas obrigações subcontratadas continuarão 
sendo da CONTRATADA. 

15.3. Mesmo após a cntrcga dos trabalhos c sua aprovação definitiva pela CONTRATANTE, 
a CONTRATADA sc compromete a prestar esclarecimentos adicionais que se fizerem 
necessários sobre o conteúdo dos mesmos, inclusive corrigindo eventuais discrepâncias, 
incoerências ou erros, sem ónus adicional para a CONTRATANTE. 

15.4. Caso a CONTRATANTE efccluc qualquer desembolso, objeeliva c devidamcnte 
comprovado, relacionado a tratamento, intervenção médica e/ou primeiros socorros 
prestados, dirceta ou indirectamente, aos trabalhadores e/ou subcontratados da 
CONTRA T ADA, a CONTRATANTE devcrá ser reembolsada peja CONTRATADA, 
podendo, para este efeito, descontar das facturas emitidas pela CONTRATADA o valor 
correspondente ao respectivo tratamento, intervenção e/ou primeiros soeOlTOS realizados. 

15.5. Os simples aews de tolerância de qualquer PARTE, relacionados com o incumprimcoto 
dc qualquer obrigação contratual da outra PARTE, não implicarão, de fonna alguma, a 
novação deste CONTRATO nem a renúncia a quai qucr direitos ou pretensões que o 
CONTRATO confira à PARTE quc assim proccder. 

15.6. Em caso de conflito entre o estabelecido neste CONTRATO c o estabelecido na 
Proposta, prevalecerão os termos deste CONTRATO. 

15.7. Este CONTRATO representa a vontade final das PARTES, prevalecendo em relação a 
todo c qualquer ajuste, tratativa ou documento anterior. 

15.8. Este CONTRA TO será administrado e interpretado de acordo com o Direito vigente na 
República de Angola. 

12 / 
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ESTRADA CATATA-LÓVlA 

15.9. Evcllluais alterações a este CONTRATO :lÓ produzirão efeitos juridic05 'lLlando 

el'eetuadas por documento escrito e assinado por ambas as PARTES. 

E por esrarem assim justas e acordadas, vai o presente CONTRATO assinado em 2 (duas) vias 

de igual teor c forma, e com os mesmos efeitos legais, comprometendo-se as PARTES a 
actuarcm COIU a boa-fé c a lisura exigidas por lei. 

Saurimo, aos J O de Dezembro de 2012. 

~ 
'/ / 

Ja\'icr Chuman Rojas 
Diretor de Contrato 
Passapo·rtc: C 071D67 

CONTRATANTE 

r:; 0.627.364/000 1-sõl 
Exergia Brasif Projetos de 

Engenharia Ltda. 

Rua XV de Novembro nO 41 - Sala 81 

L 
Cpntro - CEP 11010-151 

:~. :~TOS - SP ..J 

CONTRATANTE 

Ú~~d:~~L~ 
Elisson Trindade Serra de OUveira 

Gerente Comercial 
Passapo11e: Y A 621928 

CONTnATANTE 

/ José Mário de Madurcira Correia 
;/ Exergia ANGOLA, Lda 

1/ PassapoI1c: J 6434SR 

13 



l~STRADA CATATA-LÓVUA 

ANEXO 1- MAPA DE QUANTIDADES E LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

ODEBRECHT CONTRATO: OALOV 034-12 

CO:\-nlATO: OALOV 034-1 2 
CO:'<l1IA'HDO: fXERGlA BRASil PIIOJrcros OU: 'CE\HARJA.WA. 

S tllVlÇO: PlUSnç,\O OESmVIÇO DF. PROJ OCTOS 

n1-;\1 oelnuÇÀo li~ 
p.lJ:->n , 

CO~'TI{ATO 
v AI .OIH~ 1:\1 CO).-TII"TO 

ACU'lIUI..UIO 
KZ KZ ro:AL 

PRESTAÇ."O OESll\VIÇOS OEPROJfClO~ 

I OBRA ROOÓVIARlA 

! 
P'rojccLO da CJtrada ~ 215 entre 16vua c: ca:tata. nllmi c~\l.cnsao 

1.1 de 101 km. constitudo pela, Clpccil lidadciO de tnlÇildo gera l Km 500.000.00 lO. 50 21.'!.lO,OOO.OO 50.50 2l15O.001.00 
dn:nagcm. Pllv irJ lCn tDÇio. 1inal.i.mç:aO C obras Ace.só"", 

] OBIl>\S OEARTf, 

Z.l 
Pro~cto de l!.\CCu('-60 de obt:l de sn.c correnle. com vüo de 20 

Vg 1.7W.000.00 0,50 1.395,000.00 CUO 1.3'5.000.00 
n-ct ro1 e largura d~ tabuleiro c!c 11.95 rn:t roJ 

22 
i'rnjccto de c:rccuçl'io de obra de ane COrTCnte:. com ... 50 de 44 

\'~ 3.340.000.00 0.50 1.670.00000 O.)(J 1.670.00000 
melros e Ial'!\l fO de labulcw de 11.95 nw:tros 

28,315.000.00 28,315,000.00 

ANEXO 11- DOCUMENTAÇÃO A SER FORNECIDA PELA CONTRATADA 

14 
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ESTRADA CATi\Ti\·LÓVUi\ 

1, A CONTRAT ADA se obriga a apresentar antes do inicio dos TRABALHOS, ou 
quando exigido, a critério do CONTRATANTE, os seguintes docwnentos, 
conforme classificados: 

1.1 DOCUMENTO FISCAL (ORIGINAL OU AUTENTICADO) - PARA 
ASSINATURA DO CONTRATO 

Cópia da publicação do Pacto Social no Diário da República e das eventuais 
alterações registradas na Conservatória do Registro Comercial (Autenticado); 
instrumento dc mandato, comprovando que os signatários do CONTRATO 
possuem poderes de representação da empresa (caso os poderes dos signatários 
não estejam discriminados no Pacto Social) (Autenticado); 
Cópia dos B.l"s dos signatários caso sejam angolanos; ou, cópia dos passaportes 
ou cartõcs de estrangciros rcsidcntcs, caso sejam estrangeiros (Autenticado); 
Cópia do Cartão de Registro Geral de Contribuinte. com identificação do NIF 
(Autenticado ); 

Alvará de licença e funcionamento (Autenticado); 
Certidão Negativa de Débitos Fiscais, emitida pela Repartição Fiscal 
(Autenticado); 
Certidão Contributiva, emitida pelo Instituto Nacional da Segurança Social (INSS) 
(Autenticado); 

Endereco da cmoresa; 

1.2 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (ORIGINAL OU 
AUTENTICADO) - PARA INGRESSO NO CANTEJRO 

Relação dos funcionários com nome, função, data de admissão e valor do salário; 

Fotoçópia do bilhete de Identidade de Cidadão; 

Cartas de condução do motorista (se for motorista); 

Atestado Médico Admissional; 

Contratos de trabalhos dos funcionários; 

Cartão de inscrição junto ao INSS; 

01 fotos 3X4 ou foto digital para confecção de crachá; 

Ficha de registro dos empregados (FRE); 

Ficha de controle de entrega dc EPI (Equipamento de proteção individual); 

Integração (palestra para acesso ao canteiro) ODEBRECHT; 

Cópia das apólices de seguro contra os riscos de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais destes funcionários, em cumprimento ao Decreto 53/05 
(Autenticado ); 

1.3 DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL DE EQUIPAMENTOS I VEÍCULOS 

Relação de equipamentos / veículos envolvidos na obra; 

Registro de Propriedade dos equipamentos; 

Cópia do Livrcte; 

15 



ESTRADA CATATA-LÓVUi\ 

1.4 DOCUMENTAÇOES PARA RECEBIMENTO 
(MENSAL. JUNTO COM CADA NOTA FISCAL) 

Cópia do cartão de ponto assinado 

Cópia da folha de pagamento c cópia do resumo da referida folha 

Relação dos funcionários alocados na prestação dos serviços 

Cópia do comprovante de pagamento do INSS 

Rescisões de CONTRATO de Trabalho (Se houver} 

16 / 
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ODEBRECHT ANGOlA, PROJETOS E SERY1COS, l 
OALOV ESTl\ADA C A TATA.! LÓVUA 
AV.TAl.ATONA sn; BELAS auslNESs PAJU< 11 
LU"NDA (LUA) 
CEP: FONE: 222618000 FAX : 

2AlW1013 17:07:39 
RODRlGOI\LfREDO 

S8E3040 
PAG: I 

BOLETIM DE MEDICA0 1 PERIODO: 21107/2013 20/08/2013 
::;UtsliUN I KA lU UALUV U34-1:4! 

IlASE COIITWATUAL 

SAUIO"UDIA 
1Ull __ ..,.DI % 

VALORES EM KZ 

EXERGIA BRASIL. PROJE. DE ENGENHARIA l TDA CNPJ: 10.627.36410001-$0 
YALCMt TOTAL 2I.3jS.llll.ao ._% 

AIIlItNATURA: 1""2/2012 DATA BASE: 1011212012 _AMElfTOI .... --ui % 

DESCRICAO: PRfSTAÇÁO DE SERVIÇO DE EXECVÇÃO DE PROJECTOS INICIO: 2110712013 FIM- 20112/2013 IlATUIAII .... .... % 

FONE: RJMCOa lII.31 ....... ,_% 

ElASE COHIRAIIIAL AAU!!I!I I fQTAI. 

ITaI DEBCRICAO UM Qlll VALOR TQTAL QTD VALOR UA QTD VALORUNrr VALOR TOTAL Q1ll VALOR 

I PROJECTO DA ESTRADA EN225 ENTRE LOVuA E CATAT .... 
NUMA EXTENS.i.O ce 101 11M, CON8TmJIDO PElAS 

KM 60.110 26,Z50.000.00 0.00 0.00 30.0000 19.000.000.00 30.00 1~ooo.OOO.00 

ESPECIALIDADES ce T= GERAL 
DRElIIAOE.M.PAV1t.e1T A • SlNA\.IZAÇ.I.O E OBRAS 
ACEssORIAS 

1601 30.0000 ~o.ooo.co 115,000.000,0(1 

2 PROJECTO DE EXécuçAo DE 08RA DE ARTE CORRENTE. V8 0.60 
COM vAo DE 20 r.ETROS E lARGURA DE TAllt.JLEIRO DE 

1.396.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

lU5METROS 

3 PROJECTO DE EXéCUÇAo DE 08RA DE ARTE CORRENTE. VB 0.50 1,870.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 
COM vAo o. 44 METROS E I.ARGURA DE TAIIllLEIRO DE 
11 .'5 METROS 

CUITOTAL ITENS ZI.I1I_." '.00 11.000.000.00 1lOM.OOO.00 

TOT"L GERAL 11,315,000.00 O.OD 1.,000.000.00 15,1OG.OOO.00 

HISTORICO PARA LAHCAMENTO IMPOST06 VALOR MOT A FISCAL RETSlCAOICIoUCAO lA85 IMPOSTO !lo VALOR "POSTO COMPOSICAO 00 BOlETIM DE t.EOICJ\O I 
CONTABILIZACAO: YA!.OR8R11m VALOABRUTO VALOR CONTABL 
• DiSCONTO NAO REGISTRADO NO F"'I\HC&IRO 

N ... _, • -NAO 1JT1IJZAR" EOVIPAMEl\ITOS 0.00 0.00 O.GOOO '!lo 
1SMG.oao.Gt uo W,TERIAIS 0.00 0.00 O.GOOO '!lo 

SERVlCOS 15.000.000.00 15.000.000.00 1OO.GOOO '!lo 
GERACAO BM: 24r08/201 3 CONTAIIILIZACAO 8M: :wg5l2013 C;ONOICAO PÁC3AMENTO: DO 13Q · DIAS VALOR TOTAL 15.000.000.00 , 6.000.000.00 ----;c;õ.Dõãõ '!lo 

GERACAO AJUSTE: CONTABILlZACAO AJUSTE; 

" 

OATA :?<l)" 

"\ 
/ 

,-- ,----
;u, 

DATJ.:~! _ _ • _ 1 _ _ _ _ • 

DIRETOR DE ~ R RU;iONSAva 

7 
, "'-" 

e EXUGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. 



ERG 
ANGOLA, l 

Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 20 Andar 
Huambo - Angola 

Página 1 

FACTURA N° 732 

I ElIR>O(o) Senho«eo) Tetf./Fax 00244928364180 
Contribuinte NO SUI018797 Odebrecht Angola ProJectos e Serviços,Lda 

Av. Talatooa. sin° Belas Business Park li, Torre Cabinda. 8°andar 

LUANDA J ANGOLA 

V/Rer: 

I DATA CUENlE CONTRIBUINTE DATA VENCIMENTO I CONDICOÊS IDESCONTO CUENTê) DOCUMENTO I 
06-11-2013 16 5410002059 06-11-2013 O % Original 

110 I Código 
2 Serviços de Projeto 1 7.500.000. O O O O 1 7.500.000.00 

e engenharia. 

Boletim de medlçao na 2 

Subcontrato OAlOV 034-12 

Periodo: 21/0812013 - 20/10/2013 

Dados Bancarias: 

Banco SOL 

Número de Conta: 1796519810001 
I.BAN:A006004400001796519810123 

EYERGI~} ~ MGOIA,T&. 

/ 
Im.ldtnc;'" % ValordolVA O.acontos 

7.500.000,00 Akz O 0,00 Akz 0.00 Akz 

Os Serviços elou bens foram realizados e/oo colocados a disposição do adquirente nesta data 
(Art. 36 do CIVA. 1'1"5 aI/naa F) 

Local de carga: Morada da 38de 

Oata e Hora: 06-11·2013 16:06:32 Matricula da Vialu.a: _ __ , 

.... 
/. 

R 0,00 Akz 
R 0,00 Akz 
S 0,00 Akz 

ECOVALO 

DIR.AUTO 

DESCONTO 

UQUID 

IV 
O 7.500.000,00 Akz 
'A 0,00 Akz 

TOTAL A PAGAR I 7.500,000,00 Alal 

---- -_ .... 

Local d. OelC8fga: Mofada do a ienl. 1 RecIIbi: 
~~Oe;~~.;HM;;a~;==~=;~~==~ __ ~~~::I~~~}====== ____________ iJ ____ ==----------.-_ ~~~~--~-. -_-s_.-~~o~~-r_oo-_~--.~d~ J 

Zone 50ft ZSFact Ucenclado a Exergla Angola, lda 

Contribuinte N° : 0.175.553/00-9 



OD.EJJRECHT ANGOLA, PROJEros E SERVlCOS, L 
OALOV ESrRADACATATA I LÓVUA 
AV.TALATONA ~ BELAS BUSlNESS PARK 11 
WANOA (WA) 
CE'" FONE: 222678000 FAX: 

BOLETIM DE MEDICA0 2 PERIODO: 21/09/2013 
SUBCONTRATO OALOV034-12 

VALORES EM KZ 

20/10/2013 

aAl..DO A "f:OIR 

VALOfI TOTAL 

) 

0111112013 10:19:31 
RODRlGOALFREDO 

SBElO40 
PAG·. I 

11_ CoHnu.'lUAL I 
5,0,..." ... ,. ... li 

ZI,31&J*1J11 
_ .. 

EXERGIA BRASIL PROJE. DE ENGENHARIA L TDA CNPJ: 10.627.364/0001-50 ASSIAATURA: ,0112120'2 DA TA BASE: 10/1212012 KlJP-..TOS O" --.:iii !lo 

DESCRl.CAO: PRESTAÇAO DE SERIIIÇO DE EXECUçAO DE PRO.eCTOS INICIO: Zli0112013 FIM. 2011212013 

IIA_ 
O" a._ '" 

FONe, 

_OI 
:11",11,111"" ....'" 

IAIE CONTRATUAL AC\lMUW!9 AIfTiR!OR tOLEIIM 2 ACYMLMQ9 WAb 

rra. DeSCRlCAO UM aro VAl.OR TOTAL aro VALOR UI. QTO VALOR UHIT VALOR 'TOTAl. QTO VAl.DR 

P ROIECiO DA ESTRADA EN225 ENTRE L.OvuA E CATA TA. KM SO.5{) 25,250,000.00 3(]00 15.000,000.00 8.aroa 4.435.000.00 38.87 19.435.000.00 
NUMA EXTENsAo DE 101 IW. CONSTITUtOO PELAS 
ESI'EClAl.lCAllES DE T~ GERAL. 
ORENAGEM.PAIllMENTA O. SINAUZAÇAO E OBRAS 
ACESSORIAS 

8601 8.81110 500.000.00 • ~35 .000.00 

PROJECiO DE EXECUç.l.o DE OBRA DE ARTE CORRENTE. VB 050 1.395.000.00 0.00 0.00 0.5000 1.395.000.00 0.50 1.395.000.00 
COM VÃO DE 20 METROS E lARGURA DE TABULEIRO cc 
11 .I15l!EiFU)5 

1801 1U5lO l .18Cl,llOOOO .,_.no 
.802 02SlQ 2)'iO.DOO.DO 117;lOO.oo 

PROJECTO DE EXECuç),o DE OBRA DE ARTE CORRENTE. VB 0.50 1.870.000 00 0.00 0.00 0.5000 1.670.000.00 0.50 1.670.000.00 
COM VÃO DE 44 METROS E LARGURA DE TABULEIRO Df 
11.9S"ETROS 

'801 o,:!n1 3.340_.00 1)5,1100.00 
·,802 02""" 3.340 .DOO.oo 135..,0.00 

SUBTOTAL ITENS ""1'.000.00 15.000..000.00 7,50I,AIIICI.DO 22,!IJCI.1lODJlO 

TOTAl. GERAL 28,315.000.00 15.000.000.00 7,500.ooe.00 22.500.000,00 

- _ .. _ ..... ..,. ....... ~ .... .. .. . __ ~ .. eo_ .... &. II~"", .. __ .III"' ... A ....... _ ... _--- u ... __ .......... _ 

ro COA.f'<JoSIO.O DO 80lETIM DE UE.DlCAO 2 

VAl.DR BRUTO VALOR CONTABIL 
EQUIPA!.ENTOS 0.00 0.00 0.0000 '!lo 

NATERIAIS Q.OO 0.00 0.000(] '!lo 
SERVICOS 7.SOO.IIOO.00 7.500.000.00 100.0D00 '!lo 
liALOR TOTAl. ] ,SOO,OOO.OO 7,500.000.00 100.0000 lIo 

GERACAO AJUSTE; CONTABlLIZACAO AJUSTE; 

'óiRE'lOR DE CONTRATO Hl:NTE EReiAL 

OA1A: __ ' __ , ___ _ DATA: 

~-- -/ 

e 
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REMETENTE: EXERGIA BRASIL PROJETOS 

DE ENGENHARIA l TOA CNP J N2 
10.627.a64/0001-50 .• nd. nUIl<V de 

novembro 415181, santos-sp 

INVOICE NRO. 023/13 

DESTINATÁRIO: ODEBRECHT ANGOLA 

PROJECTOS E SERViÇOS LDA NIF N2 541 
000 2059 

ADDRESS : Av. Talatona, Via I S/Ne, 

Cond. Belas Business Park, Edf. 
ClIblnd~ - 8!! And:ar. Luanda Sul

Luanda 

REFERENCE: 104 CAIXA-ECONOMICA 

FEDERAL AG~NCIA 1613 CIC 1271-8 OP 003 
CONDiÇÕES DE PAGAMENTO 

I PLACE Of BRAZIL - SANTOS-SP I DESTINATION: LUANDA - ANGOLA 

IORIGIN: BRAZll I DESTINATION: LUANDA - ANGOLA 

~ ________ C_Ó_d_S_W_ift ___ SC_B_l_U_S_3_3 ________ ~!1 ~ __________________ V_A_L_'_DA __ D_E ________________ ~ 
ITEM QTY UNIT DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS 

TOTAL PRICE 

KWANZA 

PROJETO DA ESTRADA EN225 ENTRE LÓVUA E CATATA, 

NUMA EXTENSÃO DE 101 KM. CONSTITUIDO PELAS 

ESPECIALIDADES DE TRAÇADO GERAL, DRENAGEM, 

PAVIMENTAçAO, SINAliZAÇÃO DE OBRAS 

ACESSÓRIAS. 
15.000.000,00 

competência 21/07/2013 a 20/08/2013 

Subcontratado OALOV 034-12 

, , ~ , ; I 

\ \. , \ ~ 
\ -i I\...; f'-J7 , p/ 

r- ;" 

CONTRAVALOR \1 , US$ 150.000,00 

! .... D_A_T_E_: _-L... ____ .....L... ___ 27_d_e_A_go_st_o_de_2_o_13 __ -Ill TOTAL VALU E: LUANDA AKZ 15.000.000,00 

OB5: 

caixa econômica federal 3544021359001 



Contrato N°· OAECJ·ENG·002/13 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO 

ENTRE ODEBRECHT ANGOLA - PROJECTOS E SERViÇOS LDA. E 

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA, L TDA 
--------~------------------------~ 

Pelo presente instrumento jurídico, de um lado, 

A "ODEBRECHT ANGOLA - PROJECTOS E SERViÇOS, LDA.", sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada, com sede na Av. Talatona, S/N, Belas Business 11, Torre 
Cabinda, 8° andar, Luanda Sul, Luanda, República de Angola, inscrita sob o NIF 
n05.410.002.059, neste acto legitimamente representada por seus procuradores abaixo 
assinado, doravante denominada, simplesmente, "ODEBRECHT" ou "CONTRATANTE". 

E, do outro lado, 

EXERGIA BRASIL, PROJECTOS DE ENGENHARIA, sociedade limitada, com sede na 
Rua XV de Novembro, 41, conjunto 81/82/83, Centro, Santos, São Paulo, CEP 11010-
151, Brasil, e EXERGIA ANGOLA, Lda, com sede na Rua Engenheiro Roma Machado, 
nO 6 - 2° andar, Província do Huambo, República de Angola, inscrita sob o nO de 
contribuinte 5 121 018 797, neste ato legitimamente representadas por José Emmanuel 
de Deus Camno Ramos e José Mário de Madureura Correia, com poderes para o acto, 
doravante denominada, simplesmente "EXERGIA" ou "CONTRATADA". 

CONTRATANTE e CONTRATADA, de ora em diante referidas, isoladamente, "PARTE" 
ou, em conjunto, "PARTES", resolvem firmar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERViÇOS DE TOPOGRAFIA - adiante referido apenas como "Contrato" - o qual se 
regerá pelas seguintes disposições: 
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ARTIGO 1° - OBJECTO 

1.1 Constitui objecto do presente CONTRATO, a prestação dos serviços de 
topografia, discriminados na Proposta Técnica e Comercial (ANEXO I), 
apresentada pela CONTRATADA, sob o regime de preços unitários, no projecto 
JAMBA, situado em Jamba, província da Huíla, República de Angola; 

1.2 Fica fazendo parte do presente CONTRATO o seguinte documento, na seguinte 
ordem, desde que não conflite com as disposições constantes deste instrumento: 

a) ANEXO 1- PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DA CONTRATADA 

1.3 O documento relacionado acima, anexo ao presente CONTRATO, faz parte 
integrante do mesmo, uma vez rubricado pelas PARTES. 

ARTIGO ~ - PREÇOS 
--------------~--~----~------------------------~ 

2.1 A CONTRATANTE pagará á CONTRATADA pelos serviços executados, 
mensalmente, o preço unitário constante no Anexo /. 

2.2 O preço constante no Anexo / permanecerá fixo e irreajustável até o término do 
Contrato. 

2.3 O CONTRATO ora celebrado é firmado na moeda dólar americano. Entretanto, 
fica estabelecido que os pagamentos serão sempre realizados na moeda kwanza, 
convertidos de acordo com o cãmbio oficial do BNA, na data da emissão de cada 
factura . 

2.4 O valor total estimado para este CONTRATO é de USO 105.000,00 (cento e 
cinco mil Dólares Americanos), para todos os efeitos. 

2.5 Este valor poderá ser alterado, para mais ou para menos, caso haja variação dos 
quantitativos dos serviços ora contratados, não sendo admitida, em quaisquer dos 
casos, solicitação de indenização. 

2.6 Não caberá à CONTRATADA quaisquer pleitos relativos ao contrato. Neste preço 
estão inclusas todas as despesas com mão-de-obra e encargos advindos da 
mesma, e demais insumos necessários à execução dos trabalhos incluindo os 
custos com taxas e outros impostos aplicáveis. 

2.7 Dos valores a serem pagos serão descontados eventuais tributos cuja retenção 
seja responsabilidade da CONTRATANTE, inclu indo mas não se limitando ao 
Imposto Industrial conforme legislação aplicável na República de Angola, à 
alíquota de 5,25% (cinco vírgula vinte e cinco por cento). 
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ARTIGO 3° - MEDiÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 MEDiÇÕES: 

3.1.1 A medição dos serviços será mensal, abrangendo o período de 21 (vinte e 
um), do mês anterior a 20 (vinte) do mês de referência, devendo a 
CONTRATANTE emitir o respectivo boletim de medição até o dia 30 
(trinta) e enviar à CONTRATADA, para assinatura do seu representante 
legal e emissão da factura. 

3.1.2 Caso o início dos serviços se dê em data diferente a do dia 21 , a 
remuneração do mês de trabalho será pro-rata em relação ao preço 
unitário mensal acordado entre as partes. 

3.2 PAGAMENTOS: 

3.2.1 Uma vez recebida a factura emitida pela CONTRATADA, e que esta esteja 
de acordo com a medição, a CONTRATANTE disporá de um prazo 
máximo de 10 (dez) dias para realizar os pagamentos que serão 
efectuados em Kwanzas ; 

3.2.2 As facturas emitidas pela CONTRATADA deverão ser apresentadas no 
escritório do Canteiro de obras do Projecto JAMBA, localizado em Jamba, 
província da Huíla, República de Angola. 

3.3 O pagamento será efectuado através de transferência bancária para o banco e 
conta que constar no corpo da factura emitida pela CONTRATADA. O documento 
relativo a transferência bancária dará plena quitação à respectiva factura, desde que 
neste conste a devida autenticação mecânica da instituição financeira. 

3.4 A CONTRATADA não poderá efectuar operação de desconto, negociar, repassar 
ou de qualquer forma ceder os créditos decorrentes da execução deste Contrato à 
Bancos, empresas de "factoring " ou terceiros . 

3.5 Todas as Notas Fiscais/Facturas deverão ser emitidas em nome da 
CONTRATANTE, contendo a denominação social da mesma, o endereço do seu 
estabelecimento e o NIF, conforme abaixo: 

Denominação Social: Odebrecht Angola - Projectos e Serviços Lda. 
Endereço: Av. Talatona, S/N , Belas Business 11 , Torre Cabinda, 8° andar, 
Luanda Sul , Luanda, República de Angola 
N I F: 5 410 002 059 

3.6 Todos e quaisquer pagamentos relativos ao Contrato ficarão condicionados à 
apresentação prévia por parte da CONTRATADA, conforme a periodicidade 
indicada, (I) do Boletim de Medição de Serviços devidamente assinado pelo 
representante legal , (11) da respectiva fatura e (111) de 01 (uma) cópia autenticada 
dos documentos abaixo, antes do início dos serviços: 
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a) DOCUMENTOS CONTRATUAIS EMPRESA 

> Cartão de Inscrição no Registro Geral de Contribuintes (NIF) 

> Alvará de Empreiteiro de Obras Pública / Alvará Comercial 

> Cópia do Bilhete de Identidade do Representante Legal/Procurador 

> Cópia do Diário Oficial/Registro Comercial 

> Procuração em caso de não ser o Representante Legal (cartório) 

> Publicação do Pacto Social 

> Certidão Negativa de Débitos Fiscais 

> Certificado de Registro Estatístico 

> Cópia atualizada do DAR - Documento de Arrecadação de Receita 

b) DOCUMENTOS CONTRATUAIS COLABORADORES 

> Bilhete de Identidade 

> Cartas de Condução dos Motoristas e certificado de qualificação e 
experiência dos operadores (mínimo 3 anos) 

> Contratos de Trabalho dos colaboradores 

> Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 

> Quando demitido (s), Termo de Rescisão de Contrato 

> Relação de Funcionários a ser alocados na Obra 

> Certidão Contributiva emitida pelo Instituto Nacional da Segurança Social 
(INSS) 

> Cópia mensal dos comprovantes de pagamento dos proventos dos 
colaboradores 

> Apólices de Seguro Contra os Riscos de Acidentes de Trabalho e Doenças 

c) DOCUMENTOS CONTRATUAIS EQUIPAMENTOSNEíCULOS 

> Relação dos EquipamentosjVeículos Envolvidos na Obra 

> Registros de Propriedade 

> Livretes 

> Apólices de Seguro 

> Vistorias dos Equipamentos pela CONTRATANTE 
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3.7 As despesas decorrentes das transferências interbancárias correrão por conta da 
CONTRATANTE. 

ARTIGO 4° - EXECUÇÃO DOS SERViÇOS 
--------------------------------~ 

4.1 Antes do início dos serviços, os funcionários da CONTRATADA deverão ser 
orientados pela Segurança do Trabalho da CONTRATANTE, para participarem de 
uma palestra informativa (Indução) sobre os perigos existentes na obra e os 
cuidados a serem tomados para prevenção de acidentes dos mesmos. 

4.2 Para a execução dos serviços objecto deste instrumento, a CONTRATADA obriga
se actuar com todo o zelo e diligência, provendo que sejam observadas todas as 
instruções, normas, usos e costumes a que esteja obrigada no exercício da sua 
actividade profissional. 

4.3 Qualquer modificação, acréscimo, redução ou aditamento dos serviços ora 
contratados dependerá da aceitação prévia e autorização por escrito da 
CONTRATANTE, observados os demais preceitos do presente Contrato. 

ARTIGO 5° - SERViÇOS EXTRAS 
--~--------------------------------~ 

5.1 Consideram-se serviços extras, aqueles cuja espécie, quantidades ou preços não 
estejam incluídos na Planilha de Preços, Anexo /, parte integrante deste Contrato. 

5.2 A CONTRATADA só executará serviços extras, mediante elaboração de Adenda 
Contratual, pactuada em comum acordo com a CONTRATANTE. 

ARTIGO 6° - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 São obrigações da CONTRATADA: 

6.1.1 O desenvolvimento e atualização constante de uma planilha eletrõnica de 
todos os desenhos e levantamentos topográficos produzidos e/ou em 
produção. Esta planilha deverá ser entregue para a CONTRATANTE sempre 
que solicitada; 

6.1.2 Os serviços a que se refere o presente contrato deverão ser executados de 
modo a se integrarem e/ou se adequarem aos demais necessidades da obra 
e à orientação da CONTRATANTE; 

6.1.3 A CONTRATADA deverá, durante o desenvolvimento dos serviços, e em 
todas as etapas, fornecer elementos, dados, desenhos e especificações para 
a CONTRATANTE, em tempo hábil para que esta possa efetuar a análise, 
verificações e comentários , bem como a integração com os projetos; 
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6.1.4 Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar alternativas para 
eventuais substituições ou alterações de especificações ou soluções 
adotadas; 

6.1.5 Quando solicitado, a CONTRATADA também deverá preparar relatórios 
contendo descrições, elementos, quantidades, planilhas e todos os 
elementos julgados necessários, pela CONTRATANTE, à sua plena 
compreensão; 

6.1.6 Os desenhos finais do levantamento topográfico serão executados pela 
CONTRATADA com programa apropriado, sendo entregues à 
CONTRATANTE em 2 (duas) vias impressas e 2 (duas) vias em meio digital, 
para reproduções, em formatos e escalas adequadas. 

6.1.7 A CONTRATADA deverá também, ao final dos serviços, entregar à 
CONTRATANTE, em meio eletrônico, os respectivos memoriais e 
especificações; 

6.1.8 A CONTRATADA deverá executar os serviços, objecto do presente contrato, 
usando a melhor técnica disponível de forma a garantir a sua perfeita 
execução e seguindo estritamente os métodos e padrões recomendados 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Normas Técnicas 
Angolanas vigentes, normas internacionais aplicáveis e as recomendações e 
instruções das concessionárias de serviços públicos e das autoridades 
locais; 

6.1.9 A CONTRATADA deverá, sempre que convocada pela CONTRATANTE, 
participar de reuniões e debates sobre o objecto do presente contrato, 
principalmente das reuniões de coordenação de projetos; 

6.1.10 Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos à 
CONTRATANTE de elementos ou dados que esta achar necessários, seja 
na frente de serviços ou por escrito; 

6.1.11 Caso a CONTRATADA verifique qualquer erro ou discrepância nos 
elementos ou dados fornecidos pela CONTRATANTE ou por terceiros, 
deverá comunicar, imediatamente, por escrito, à CONTRATANTE; 

6.1.12 Todos os desenhos, estudos, levantamentos e demais elementos técnicos 
entregues pela CONTRATADA, são de propriedade da CONTRATANTE, e 
não poderão ser utilizados para outros fins, nem postos ao alcance de 
terceiros, pela CONTRATADA, devendo os originais ser entregues à 
CONTRATANTE, quando esta solicitar; 

6.1.13 A CONTRATADA, para execuçâo dos serviços, deverá utilizar empregados 
devidamente treinados e habilitados, por ela contratados; 

6.1.14 A CONTRATADA se compromete a refazer ou corrigir às suas expensas, os 
serviços que tenham sido executados com erros ou imperfeições por sua 
culpa, no prazo que para tanto lhe seja determinado pela CONTRATANTE, 
sem que para tais fatos possam ser invocados pela CONTRATADA para 
justificar qualquer modificação dos prazos contratuais ;Administrar todos os 
materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços; 
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6.1.15 A CONTRATADA deverá fornecer todos os recursos necessanos à 
execução dos serviços constantes na Proposta Técnica e Comercial, Anexo 
11; 

6.1.16 A CONTRATADA deverá empregar tão-só, mão-de-obra qualificada, 
respondendo pelo rigoroso cumprimento das normas técnicas compatíveis 
com a natureza dos serviços prestados; 

6.1.17 Fornecer todas as ferramentas necessárias à execução dos serviços, 
inclusive Estação Total; 

6.1.18 Fornecer transporte aos seus funcionários, em veículos fechados e com 
assentos, para todo seu pessoal até o local onde serão realizados os 
serviços contratados, inclusive retorno para casa ou alojamento, conforme o 
caso; 

6.1.19 Fornecer EPl's (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformes, exigir e 
fiscalizar a utilização dos mesmos junto a seus colaboradores; 

6.1.20 Manter a CONTRATANTE informada acerca do andamento dos serviços 
contratados, remetendo-lhe com periodicidade semanal, caso necessário ou 
solicitado, relatórios descritivos das actividades desenvolvidas durante todo 
o tempo da prestação dos serviços; 

6.1.21 Suportar por sua conta e risco, todos os impostos, taxas e contribuições que 
porventura incidam ou venham a incidir sobre este Contrato, devendo 
efectuar os respectivos pagamentos com a prontidão exigida por lei; 

6.1.22 Acatar com responsabilidade, todas as ordens e instruções da 
CONTRATANTE, que concirnam com a execução dos serviços ora 
contratados; 

6.1.23 Não efectuar junto a instituições bancárias, nenhum tipo de desconto e 
jamais negociar títulos em nome da CONTRATANTE ou com base neste 
Contrato; 

6.1.24 Comunicar com a maior brevidade possível, toda e qualquer irregularidade 
ou deficiência que possa surgir durante a prestação dos serviços, 
independentemente de serem ou não da sua responsabilidade ; 

6.1.25 Não divulgar em hipóteses alguma, documentos, anotações, dados ou 
informações atinentes aos serviços prestados, a menos que venha a possuir 
autorização expressa por parte da CONTRATANTE nesse sentido; 

6.1.26 Interromper a pedido da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja 
sendo executado de acordo com as determinações legais e contratuais 
exigíveis, ou que, de algum modo, ameace a segurança de pessoas e bens 
de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros ; 

6.1.27 Efectuar mensalmente, o pagamento dos salários e remunerações devidas 
pela mão-de-obra empregada nos serviços, honrando, como não poderia 
deixar de ser, os respectivos encargos de natureza social, laboral e 
previdenciária, dando fiel cumprimento a tudo quanto o ordenamento jurídico 
angolano disponha nesta matéria; 
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6.1.28 Cumprir as normas relativas à higiene e segurança no trabalho, vigentes na 
República de Angola; 

6.1.29 Efectuar as suas expensas, todos os contratos de seguro necessários para 
cobrir os riscos de acidentes com seus colaboradores, inclusive perante 
terceiros, que possam advir da prestação dos serviços ora contratados. 
Ressalva-se que a inexistência de seguro não isenta a CONTRATADA de 
responder civil e criminalmente pelos danos causados . Cumpre ainda 
acrescentar que a CONTRATANTE não será em caso algum, solidária com 
a CONTRATADA; 

6.1.30 Exigir de seus funcionários o uso obrigatório do crachá de identificação 
fornecido pela CONTRATANTE, tanto dentro dos canteiros de obras como 
nas dependências da Empresa, sob pena de não o fazendo, terem os 
mesmos retirados do canteiro de obras; 

6.1 .31 Em caso de perda ou extravio dos crachás fornecidos pela CONTRATANTE 
a CONTRATADA pagará uma taxa administrativa de Kz 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos kwanzas) para emissão da segunda via. 

6.1.32 Além das obrigações estipuladas no item anterior, a CONTRATADA 
compromete-se a indenizar a CONTRATANTE por todos os danos que esta 
venha a sofrer em virtude do não cumprimento das obrigações emergentes 
deste Contrato e, bem assim, por todas as despesas previstas no Artigo 8°, 
caso venham a ocorrer. 

ARTIGO 7° - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
--------------------------~----~------------------------~ 

7.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

7.1.1 Remunerar a CONTRATADA pelos serviços executados, nas quantidades, 

preços e prazos pactuados; 

7.1.2 Comunicar imediatamente à CONTRATADA, por escrito, eventuais 
modificações no escopo deste Contrato, seja nas quantidades, preços ou • 
prazo; 

7.1.3 Fornecer alojamento e refeição para os funcionários da CONTRATADA 
alocados no Projeto JAMBA; 

7.1.4 Quaisquer outros fornecimentos, também a seu critério e não mencionados 
neste Contrato, poderão ser concedidos e descontados em medição ao valor 
proposto pela CONTRATANTE 

ARTIGO 8° - INEXISTÊNCIA DE VíNCULO JURíDICO lABORAL 

8.1 A celebração deste Contrato não cria qualquer vínculo jurídico-laboral entre as 
PARTES, pelo que a CONTRATANTE se isenta de pleno direito, a suportar 
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quaisquer encargos salariais, previdenciários, fiscais, sociais e ainda os relativos a 
seguros. 

8.2 De igual modo, a CONTRATADA deverá atender durante a vigência do presente 
instrumento, à legislação laboral e de segurança social em vigor na República de 
Angola, ficando ressalvado que todos os trabalhadores, empregados, funcionários, 
contratados, prestadores de serviços, mandatários, representantes, directores e 
todos quantos venham a relacionar-se, directa ou indirectamente, com a 
CONTRATADA - doravante denominada "Funcionários" -, não possuem qualquer 
vínculo, seja a que título for, mormente e de natureza laboral com a 
CONTRATANTE, comprometendo-se a CONTRATADA a suportar na íntegra, 
todos os encargos inerentes a eventuais exigências que estes Funcionários 
possam fazer, quer seja judicialmente ou extrajudicialmente, independentemente 
da configuração jurídica feita pelos seus autores. 

8.3 O facto de poderem vir a ser impetradas acções laborais contra a 
CONTRATANTE, seja em litisconsórcio com a CONTRATADA ou não, por 
Funcionários da CONTRATADA, implica no ressarcimento pela CONTRATADA, 
das despesas efectuadas pela CONTRATANTE com a sua defesa. 

8.4 As ações laborais mencionadas no item anterior não serão responsabilidades da 
CONTRATADA, somente quando for causada directamente pela CONTRATANTE 
ou por qualquer um de seus colaboradores. 

ARTIGO 9° - RESOLUÇÃO 

9.1 A CONTRATANTE estará legitimada a resolver imediatamente através de 
declaração escrita, o Contrato, sempre que a CONTRATADA sem estar para isso 
devidamente autorizada pela CONTRATANTE: 

9.1.1 I nterromper sem justa causa nem aviso prévio, a prestação dos serviços; 

9.1.2 Subcontratar total ou parcialmente, terceiros para a execução dos serviços a 
que está contratualmente vinculada, sem o consentimento prévio da 
CONTRATANTE; ou, 

9.1.3 Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a sua posição contratual. 

9.2 A CONTRATANTE poderá ainda reincidir o presente Contrato nos seguintes casos: 

9.2.1 Sempre que isso seja do seu interesse, sem necessidade de apresentar 
qualquer justificação, desde que o faça por escrito e com a antecedência 
mínima de 10 (dez) dias; 

9.2.2 Sempre que a CONTRATADA não cumprir ou cumprir de forma irregular 
qualquer Artigo deste Contrato, sendo que a CONTRATADA goza de igual 
prerrogativa em relação à CONTRATANTE; 

9.3 Resolvido o Contrato, a CONTRATANTE fará seus, a título gracioso, todos os 
documentos e materiais utilizados e/ou resultantes da prestação de serviços objecto 
do presente Contrato; 
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9.4 Em nenhuma das situações previstas nos itens anteriores, porém, será a 
CONTRATANTE obrigada a indenizar, reembolsar ou ressarcir a CONTRATADA 
pelos lucros cessantes e/ou expectativas jurídicas criadas em função do prazo de 
execução dos serviços mencionado na cláusula segunda; 

9.5 Observadas as disposições da Cláusula Nona, nenhuma Parte será penalizada na 
hipótese de caso fortuito ou força maior, de modo que cada Parte deverá assumir os 
prejulzos pessoais decorrentes deste evento. Como consequencia, a 
CONTRATANTE não estará obrigada ao pagamento dos serviços, ressalvados os 
devidamente realizados e não pagos, bem como a CONTRATADA não estará 
obrigada à prestação dos serviços. Em ambos os casos, portanto, não será 
considerado inadimplemento contratual a impossibilidade das Partes cumprir com 
as obrigações a que estão vinculadas, em resultado da ocorrência de circunstância 
fortuita ou de força maior. 

ARTIGO 10° - PERíODO E CONDiÇÕES DE VIGÊNCIA 

10.1 O presente Contrato tem vigência de aproximadamente 06 (seis) meses, com início 
em 21/0412013 , tendo seu término em 20/10/2013, sendo considerado prorrogado, 
desde que as PARTES concordem ou não se efetue formalmente, nenhum 
pronunciamento em contrário , com uma antecedência mínima de 10 (dez) dias, 
necessitando da elaboração de Adenda Contratual. 

10.2 Caso a CONTRATANTE tenha necessidade, poderá a seu critério , dar por 
encerrado o presente Contrato, a qualquer momento, desde que notifique a 
CONTRATADA com um antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

I ARTIGO 11° - GARANTIAS TÉCNICAS E DE FIEL CUMPRIMENTO DO CONTRATO 

11.1 Os serviços deverão ser sempre executados em observância à legislação e 
Normas Técnicas aplicáveis aos serviços, devendo ainda a CONTRATADA atar
se sempre às diretrizes e procedimentos da CONTRATANTE para o 
EMPREENDIMENTO; 

11.2 A CONTRATADA garante, após o encerramento do Contrato e de acordo com as 
condições estipuladas pela CONTRATANTE, a espécie e a qualidade dos 
serviços executados, obrigando-se a reparar, dentro do menor prazo possível , 
qualquer erro, dano e/ou defeito que os mesmos venham a apresentar ou que por 
ventura possam acarretar em função da sua aplicação; 

11.3 A reparação deverá ter início dentro de 02 (dois) dias úteis, contados a partir de 
notificação feita, por escrito, pela CONTRATANTE; 

11.4 Caso a CONTRATANTE possua instrumentos como cauções, cartas de fiança , 
etc. , a CONTRATANTE poderá utilizá-los, em parte ou num todo, para cobrir as 
despesas envolvidas unicamente com os serviços de execução dos reparos e/ou 
fornecimento das partes a serem repostas; 
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11.5 Nos termos desta garantia, a CONTRATADA assumirá a responsabilidade apenas 
pelos defeitos acima referidos, não assumindo portanto, quaisquer prejuízos 
advindos de desgaste normal, tratamento inadequado ou descuidado, efeitos 
químicos ou elétricos e ações de intempéries; 

11.6 Se existirem Garantias Técnicas específicas oferecidas pela CONTRATADA, 
estas devem ser aplicadas, desde que não incorra em prejuízos das garantias 
mencionadas nos itens anteriores. 

ARTIGO 12° - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
----------------------------------------~ 

12.1 Fica desde já estabelecido que nenhuma das PARTES será responsável perante a 
outra por quaisquer danos indirectos, lucros cessantes ou perdas de receitas. 

13.1 O presente Contrato reger-se-á exclusivamente pelo ordenamento jurídico angolano. 

ARTIGO 14° - ENCERRAMENTO 

14.1 Esse Contrato será dado como encerrado mediante a emissão do Boletim de 
Medição Final, que deverá ser assinado pelas PARTES, não possuindo qualquer 
tipo de pleito e/ou reclamação em face da outra PARTE. Com a assinatura do 
Boletim de Medição Final , as PARTES declaram definitivamente extinto este 
Contrato, sendo dada, reciprocamente, a mais plena, geral , rasa e irrevogável 
quitação, para nada mais exigirem uma da outra. 

ARTIGO 15° - COMPOSiÇÃO AMIGÁVEL DOS DIFERENDOS 

15.1 Todos os diferendos, disputas, impasses e/ou litígios decorrentes da interpretação 
ou execução do presente Contrato deverão ser resolvidos de forma amigável , 
através de tentativa de conciliação extrajudicial. 

ARTIGO 16° - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA E DO TRIBUNAL ARBITRAL 

16.1 Se não obstante as PARTES não alcançarem um entendimento num prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após o surgimento de tais diferendos, disputas, impasses e/ou 
litígios, poderá qualquer uma das PARTES submeter à resolução definitiva dos 
mesmos, a um Tribunal Arbitral que funcionará em Luanda, República de Angola , de 
acordo com as regras estabelecidas pela Câmara de Comércio Internacional; 

16.2 Os árbitros julgarão com base no direito positivo angolano e a língua empregue será 
a portuguesa; 

Página 11 
EXERGIA - OAECJ-ENG-002/13- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE TOPOGRAFIA 



16.3 As decisões proferidas pelos árbitros serão irrecorríveis. 

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma e com os mesmos efeitos legais, comprometendo-se as "PARTES" a 
atuarem com a boa-fé e a lisura exigidas por lei em atenção ao primado "pacta sunt 
servanda". 

Jamba, 21 de abril de 2013. 

PELA CONTRATANTE: 

NOME: NOME: 

CARGO: CARGO: 

PASSAPORTE N°.: PASSAPORTE N°.: 

PELA CONTRATADA: PELA CONTRATADA: 

NOME: NOME: 

CARGO: CARGO: 

CP/BI : CP/BI: 

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA: 

NOME : NOME: 

CARGO: CARGO: 

PASSAPORTE N°: CPF/BI: 
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Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

ODEBRECHT ANGOLA - PRO.IECTOS E SERViÇOS, LDA., pessoa coletiva de direito privado, com sede na 

Avenida Talatona, Via I s/n ~ Condomínio Belas Busi ness Park, Edf. Cabinda - 8º Andar, Luanda Sul, Luanda, 

República de Angola, com o NIF de pessoa coletiva 5 410 002 059, neste ato representada por seus 

procuradores melhor identificados in fine, com poderes para o ato, adiante designada abreviadamente por 

CONTRATANTE; 

E, de outro lado, 

A empresa EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA., com sede a Rua YN de novembro, 41 

conjunto 81/82/83 Centro - Santos/SP CEP 11010-151 com CNPJ sob O nO 10.627.364/0001-50 neste ato 

representada pelo Sr. José Emmanuel de Deus Camano Ramos, portador do Passaporte nQ
• CY 980717, com 

poderes para o acto, adiante nomeada apenas "CONTRATADA". 

CONTRATANTE e CONTRATADA, de ora em diante referidas, isoladamente, "Parte" ou, em conjunto, "Partes", 

resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços (adiante referido apenas como "CONTRATO"), 

que será regido pelas seguintes cláusulas e disposições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - TERMINOLOGIA E DEFINiÇÕES 

Neste CONTRATO, os termos e expressões abaixo indicados deverão ser interpretados na forma seguinte: 

Obra 

Engenharia 

(Eloi Camara) 

Qualidade 

(Eloi Camara) 

Produção 
(Eloi Camara) 

Estudo de Viabilidade da barragem de Caculo-Cabaça. 

Sector responsável pela engenharia da obra (projectos, especificações 

técnicas, acompanhamento e supervisão dos serviços, etc.). 

Sectar responsável pela área de qualidade da obra. 

Seclor responsável pela produção da obra (execução dos serviços 

inerentes ao Contrato Principal, ao qual a CONTRATADA ficará 

diretamente ligada. 
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Equipamentos 
(Eloi Camara) 

Contratação e Medição 
(Tiago Moreira) 

Financeiro e Contas a Pagar 
(Fernando Koch) 

Recursos Humanos 
(Eloi Camara) 

Sustentabílidade 
(Eloi Camara) 

Serviços Gerais 
(Eloi Camara) 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJECTO 

Sactor responsável pela supervisão e controle dos equipamentos da 

obra. 

Sector responsável pela contratação de terceiros, elaboração dos 

contra1os, medições e ordens de pagamentos mensais, para a 

aprovação das áreas responsáveis. 

Sector responsável pelo efectivo pagamento da CONTRATADA, após a 

aprovação da medição a da ardem de pagamento pelos sectores 

responsáveis. 

Sector responsável pela supervisão da mão-de-obra alocada pela 

CONTRATADA na obra. 

Sector responsável pela supervlsao e garantia do cumprimento das 

normas de Segurança do Trabalho pela CONTRATADA na obra. 

Sectar responsável pela administração de refeitório, alojamentos e 

transporte interno no canteiro de obras. 

02.1 Constitui objecto do presente CONTRATO, a "Realização de Campanha de Sondagens" para o Estudo 

de Viabilidade da barragem de Caculo-Cabaça, conforme descrito na proposta da CONTRATADA, parte 

integrante deste documento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - ANEXOS DO CONTRATO 

03.1 Os seguintes documentos integram o presente CONTRATO, como anexos: 

a. ANEXO 1- Proposta da CONTRATADA à CONTRATANTE; 

b. ANEXO" - Relação dos Documentos Necessários para a Prestação de Serviços; 

c. ANEXO 1Il - Especificações dos materiais a serem utilizados; 

03.2 Caso haja qualquer conflilo entre os Anexos e as Cláusulas do Presente CONTRATO, a ordem de 

prioridade na interpre1ação dos documentos será este CONTRATO, seguido de seus anexos. 
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CLÁUSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

04.1 Admitir e administrar, qualitativa e quantitativamente, com observância das disposições trabalhistas 

previstas na legislação angolana ou legislação correlata, mão-de-obra especializada, com nível e 

conhecimentos compatíveis para execução dos serviços. 

04.2 Executar os serviços objeto deste CONTRATO, de acordo com as instruções, e normas as técnicas da 

CONTRATANTE. 

04.3 Efectuar o pagamento mensal dos salários e remunerações devidos pela mão-de-obra empregada na 

prestação dos serviços, honrando com os respectivos encargos de natureza laboral, fiscal e 

previdenciária, dando cabal cumprimento a tudo quanto o ordenamento jurídico angolano disponha nesta 

matéria. 

04.4 Pagar todos os custos e despesas decorrentes de quaisquer reclamações trabalhistas, autos de 

infracção de qualquer natureza, acções crveis de natureza acidentária ou não, atinentes a seus 

trabalhadores ou trabalhadores de seus subcontratados. 

04.5 Designar, no ato da mobilização, um representante com poderes de supervisão e direcção, devidamente 

credenciado Junto à CONTRATANTE, o qual deverá permanecer no estaleiro de obras, para intervir em 

todas as questões relacionadas à cabal execução deste instrumento negociai, prestando qualquer 

esclarecimento que for solicitado pela CONTRATANTE 

04.6 Responsabilizar-se por todos e quaisquer actos, erros e omissões de seus dirigentes, representantes, 

trabalhadores e subcontratados, que concirnam à execução das obrigações decorrentes da celebração 

deste CONTRATO. 

04.7 Acatar, com solicitude, todas as observações, recomendações e instruções da CONTRATANTE que ti 
concirnam à execução dos serviços ora contratados, as quais, mesmo sendo aca1adas, não eximirão as 

obrigações e responsabilidades da CONTRATADA. 

04.8 Comparecer, às suas expensas, às reuniões solicitadas formal ou informalmente pela CONTRATANTE. 

04.9 Efectuar em benefício dos seus trabalhadores, o seguro contra os riscos resultantes de acidentes do 

trabalho e doenças profissionais, em cumprimento ao Decreto 53105, das Leis Angolanas. 

04.10 Abster-se de prestar quaisquer informações, a quem quer que seja, sobre a natureza ou andamento dos 

trabalhos contratados. 
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04.11 Abster-se de reproduzir por meio de fotografias, filmes, vídeos ou qualquer outro meio, partes ou fases 

da obra, bem como de prestar declarações ou entrevistas a qualquer órgão de imprensa, seja jornal, 

rádio, televisão, revistas, entre outros, salvo mediante prévia autorização por escrito da CONTRATANTE. 

04.12 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, bem como à entidade seguradora angolana, a ocorrência 

de quaisquer acidentes de trabalho, em cumprimento ao decreto 53/05, das Leis Angolanas. 

04.13 Arcar com todos os custos decorrentes do tratamento médico hospitalar de qualquer trabalhador da 

CONTRATANTE, que comprovadamente tenha sofrido algum tipo de acidente causado por imperfcia, 

imprudência ou descuido por parte da CONTRATADA ou de seus funcionários. 

04.14 Efectuar as suas expensas, todos os contratos de seguros para equipamentos necessários para cobrir 

riscos, inclusive perante terceiros, que possas advir dos serviços ora contratados, sendo que a 

inexistência de seguro não isenta a CONTRATADA de responder civil e/ou criminalmente pelos danos 

causados. Cumpre ainda acrescentar que a CONTRATANTE não será em caso algum, solidária com a 

CONTRATADA. 

04.15 Permitir que a CONTRATANTE realize a qualquer momento inspecções de segurança, higiene e 

medicina do trabalho nas frentes de serviços ou nos equipamentos sob responsabilidade da 

CONTRATADA, com o objectivo de avaliar as condições de trabalho e eficácia; 

04.16 Caso venha ocorrer algum acidente com colaboradores da CONTRATADA, a CONTRATANTE será 

responsável pelo atendimento de emergência até a estabilização do paciente, sendo que todos os custos 

inerentes a este apoio será repassado à CONTRATADA. 

04.16.1 - Após a estabilização do paciente a CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades 

sobre o funcionário. 

04.16.2 - A CONTRATADA será reponsâvel por todos os custos inerentes a qualquer passivo 

trabalhista, óbitos, translados de familiares, subsidias em função de afastamentos e perdas de membros, 

bem como, todos os ônus que possam ocorrer em função de algum acidente. 

04.17 Manter todas as frentes de serviços, limpa, organizada e desobstruída no final da jornada de trabalho, 

diariamente. 

04.18 Substituir a qualquer tempo, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todo e qualquer trabalhador 

que a CONTRATANTE considere de conduta profissional elou pessoal inadequada. 
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04.19 Fornecer e fiscalizar a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) por parte de seus 

trabalhadores, sendo que a não utilização dos mesmos acarretará na retirada do infractor do estaleiro da 

obra, entende-se uniforme como EPI obrigatório. 

04.20 Responsabilizar-se pela mobilização e desmobilização de todos seus funcionários, materiais e 

equipamentos de pequeno, médio e grande porte até o local das obras. 

04.21 Acatar com solicitude, todas as observaç6es, recomendações, ordens e instruções da CONTRATANTE, 

que concirnam à execução dos serviços ora contratados. 

04.22 Interromper a pedido da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo 

com as determinações legais e contratuais exigíveis, ou que, de algum modo, ameace a segurança de 

pessoas sob sua responsabilidade, inclusive de terceiros. 

04.23 A CONTRATADA compromete-se a efectuar o pagamento mensal de salários a seus funcionários no 

mesmo dia e hora em que a CONTRATANTE efectuar o pagamento a seus colaboradores. 

04.24 Cumprir rigorosamente o prazo estipulado na Cláusula Nona deste CONTRATO. 

04.25 Em conjunto com a CONTRATANTE elaborar um cronograma de atividades detalhado para 

acompanhamento, visando atingir o prazo previsto neste CONTRATO. 

04.26 Responsabilizar-se pela assistência médica de todos seus trabalhadores. 

04.27 Comunicar, com a maior brevidade possfvel, toda e qualquer irregularidade ou deficiência que possa 

surgir durante a prestação dos serviços, independentemente de serem ou não da sua responsabilidade. 

04.28 Transporte de seus trabalhadores, equipamentos, acessórios e materiais, até o local da obra, bem como 

até as frentes de serviços quando se der o início do expediente e retomo ao alojamento no término do 

mesmo. 

04.29 Apresentar de "imediato" para sua habilitação e/ou qualificação, cópias de todos os documentos 

constantes na relação do Anexo U, bem como os documentos para início das atividades, liberação dos 

pagamentos e encerramento das atividades, estes, sempre que solicitados e cada um a seu tempo. 

04.30 Toda a equipe da CONTRATADA deverá participar de um introdutório sobre Segurança, Saúde do 

Trabalho e Meio Ambiente, antes do infcio das atividades. 

04.31 A CONTRATADA deverá cumprir os prazos pactuados na proposta, tendo em vista as necessidades e 

urgência dos trabalhos por parte da CONTRATANTE. 
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04.32 Manter os equipamentos sempre em perfeitas condições de usos para evitar atrasos na execução dos 

serviços contratados. 

04.33 Responsabilizar-se pela manutenção tanto preventiva como corretiva dos equipamentos. 

04.34 Cumprir rigorosamente o horário de expediente determinado pela CONTRATANTE sendo de 07:00 as 

17:00 com uma hora: de almoço de segunda a sábado. 

04.35 Substituir de imediato os integrantes da equipe que por motivo qualquer venham a se ausentar do 

trabalho. 

04.36 A CONTRATADA se responsabiliza pelo transporte de seus colaboradores até as frentes de serviço 

quando se der início o expediente e o retorno ao alojamento no término do mesmo. 

04.37 Fornecer todos os equipamentos, materiais e acessórios necessários e suficientes para a boa execução 

dos serviços. 

04,38 Entregar as amostras das formações atravessadas pelas sondagens, deixando estas de ser pertenças da 

CONTRATADA após o final dos trabalhos. 

04.39 Entregar no fim de cada sondagem a respectiva folha de sondagem de furação, onde vão registrados a 

modalidade de perfuração, diâmetro, natureza dos terrenos atravessados, segundo indicação do 

sondador, ensaios e seus resultados. 

04.40 Entregar no final do trabalho os Log's de sondagens. 

04.41 Acondicionar as amostras em recipiente e local adequado. 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

05.1 Fornecer a Autorização para Início dos Trabalhos (AIT) à CONTRATADA para início dos trabalhos, 

objecto deste CONTRATO. 

05.2 Efectuar os pagamentos nos prazos e montantes conforme pactuado no presente CONTRATO. 

05.3 Acompanhar a execução dos serViços, aprovando e deliberando prazos e formas necessárias para que a 

CONTRATADA cumpra adequadamente as obrigações contratuais. 

05.4 Fornecer e/ou responder à CONTRATADA, em tempo hábil, todas as informações e/ou questões 

indispensáveis à execução dos serviços ora contratados. 

05.5 Credenciar perante a CONTRATADA um representante com plenos poderes para, directa oU 

indirectamente, fiscalizar, acompanhar e orientar na execução dos serviços ora contratados. 
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05.6 Fornecer (em seu alojamento em Cambambe) aos trabalhadores da CONTRATADA, 3 (três) refeições 

ao dia, bem como estada nas referidas acomodações durante a execução dos serviços objeto deste 

contrato, adotando-se os mesmos padrões e critérios utilizados pela CONTRATANTE para os seus 

trabalhadores. 

05.7 Fica a CONTRATANTE obrigada a entregar a CONTRATADA a Guia de Recolhimento, caso ocorra, 

referente à retenção dos impostos devidos, com periodicidade semestral ou após 2 (dois) meses do final 

da vigência do presente CONTRATO. 

05.8 Fornecer todos os projectos, normas ou instruções necessárias a execução dos serviços, bem como 

comunicar de imediato sobre possíveis alterações no escopo do presente CONTRATO. 

05.9 Obtenção de licença, autorizações e quaisquer taxas necessárias para execução dos trabalhos. 

05.10 Prestar serviços de topografia para a implantação das sondagens no terreno e levántamento topográfico 

das coordenadas e cotas das bocas das mesmas, caso se entenda necessário. 

05.11 A CONTRATANTE fornecerá a CONTRATADA a guarda dos equipamentos utilizando um militar das 

FAA (Forças Armadas Angolanas) a fim de garantir a segurança patrimonial. 

CLÁUSULA SEXTA -INCIDÊNCIAS FISCAIS 

06.1 Os tributos e contribuições que sejam devidas em decorrência, directa ou indirecta, do CONTRATO ou 

de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária. 

A CONTRATANTE, quando fonte detentora, descontará dos pagamentos que efectuar, os tributos a que 

esteja obrigada pela legislação vigente, ficando a CONTRATADA sem direito a qualquer reembolso. 

06.2 Conforme a Lei 7/97 (Lei das Empreitadas), fica a CONTRATADA isenta dos impostos mediante 

apresentação do ANIP. 

06.3 Qualquer alteração tributária resultante da majoração ou decréscimo de alíquotas existentes, criação, 

mudança, isenção ou extinção de tributo, influirá e ensejará em alteração dos valores proporcionalmente 

para ajustá-los às novas condições. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO 

07.1 Os serviços objeto do presente CONTRATO ficarão sujeitos a fiscalização permanente por parte da 

CONTRATANTE e/ou representante devidamente credenciado, ° que não exime a CONTRATADA das 

responsabilidades impostas pelo presente CONTRATO, nem das conseqüências legais e contratuais 

advindas do não cumprimento das suas obrigações. 
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07.2 A fiscalização terá os mais amplos poderes, inclusive, exigir da CONTRATADA a apresentação da 

documentação relativa à comprovação do adimplemento das obrigações trabalhistas, fiscais e 

previdenciárias, em relação a todos os trabalhadores cuja mão-de-obra esteja, de alguma forma, 

empregada na execução objecto do presente CONTRATO. 

07.3 No caso de inobservância pela CONTRATADA, quanto às eXlgenclas da fiscalização, terá a 

CONTRATANTE, além do direito de aplicação das sanções previstas no presente CONTRATO, também 

o de suspender a execução dos serviços contratados, e sustar o pagamento de quaisquer documentos 

de cobrança. 

07.4 A CONTRATADA obriga-se a fornecer a CONTRATANTE, todos os meios necessários à realização 

desta fiscalização. 

07.5 A omissão total ou parcial da físcalização, não poderá ser utilizada como justificativa da CONTRATADA 

para se eximir de quaisquer de suas obrigações. 

CLÁUSULA OITAVA - SUB FORNECEDORES 

08.1 Caso a CONTRATADA obtenha a autorização da CONTRATANTE, para a subcontratação de 

fornecedores, os fornecimentos por estes prestados estarão, obrigatoriamente, contemplados no valor 

global deste CONTRATO. 

08.2 Se por qualquer motivo, o subfomecedor não honrar com suas obrigações contratuais, a CONTRATADA 

será totalmente responsabilizada e estará sujeita à aplicação das penalidades previstas neste 

instrumento. 

08.3 A medição, pagamento e gerenciamento do subfornecedor, ficarão sob inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, que desde já isenta a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, ónus ou 

reclamações decorrentes. 

08.4 A CONTRATADA deverá exigir do subfornecedor e apresentar à CONTRATANTE, todos os documentos 

constantes no anexo li, antes de celebrar o respectivo subcontrato de fornecimento. 

CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA 

09.1 O CONTRA TOque ora se celebra, entra em vigor a partir de sua assinatura pelas "Partes" e produzirá 

seus efeitos pelo prazo de 02 (dois) meses, a partir da data de depósito da parcela do adiantamento 

cláusula 11.3, ou quando conclufdos os serviços mediante assinatura do "Termo de Rescisão e Quitação 
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Contratual", sem prejuízo de poder vir a ser prorrogado ou mesmo encerrado, através de celebração de 

adenda contratual assinada pelas "Partes". 

------------------------CLÁUSULA DÉCIMA - PREÇOS 

10.1 O valor total estimado do presente CONTRATO é de USO 81.099,72 (Oitenta e Um mil, Noventa e 

Nove Dólares e Setenta e Dois Centavos), com base nas quantidades estimadas e nos preços unitários 

constantes na tabela do Anexo I (Proposta da Contratada à Contratante). 

10.2 Não obslante a referida estimativa, as "Partes" reconhecem que poderá haver alterações no preço total e 

no prazo estimado do presente CONTRATO, de modo que, caso isto ocorra, as "Partes" celebrem uma 

adenda escrita e assinada em função desta alteração. 

10.3 Os preços definidos neste CONTRATO são estipulados em Dólares Americanos (USO) e permanecerão 

fixos e irreajustáveis durante toda a vigência do presente instrumento. 

10.4 O preço previsto na presente Cláusula inclui o total devido a CONTRATADA pela execução das 

obrigações do p~esente CONTRATO, compreendendo lodos os custos Com remuneração, lucros, 

encargos sociais, obrigações trabalhistas , seguros, administração, tributos, enfim tudo o que mais se faça 

necessário ao cumprimento do objecto deste CONTRATO, não cabendo à CONTRATADA qualquer 

reivindicação à CONTRATANTE, seja a que título for. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MEDiÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 A medição será elaborada com base não avanço dos serviços, devidamente aprovados por um 

representante da CONTRATANTE. 

11.2 Não serão medidos em hipótese alguma, para efeito de pagamentos, serviços que não estejam no 

escopo deste CONTRATO, serviços inacabados ou mesmo serviços que estejam com defeito de 

execuç~o e não aprovados e aceite pela CONTRATANTE. 

11 .3 Os pagamentos serão efectuados de acordo com a Proposta da CONTRATADA a CONTRATANTE, 

conforme abaixo: 

• 30% (trinta por cento) de adiantamento a adjudicação do contrato. 

• Conforme avanço dos serviços em medições mensais até a conclusão dos mesmos. 

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA L TOA 
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11.4 A CONTRATADA de posse do Boletim de Medição de Serviços (BMS) emi1irá uma factura e apresentará 

a mesma no estaleiro da CONTRATANTE em Luanda até 2 (dois) dias após o recebimento do Boletim 

de Medição. 

11.5 Após o recebimento das facturas e de todos os documentos exigidos no Anexo I!, a CONTRATANTE 

processará a mesma e efectuará o pagamento em Dólares Americanos até o dia 20 do mês subseqüente 

ao mês de fechamento da medição, através de transferência bancária, no banco e conta que constar no 

corpo da factura, entretanto, a conta deverá estar obrigatoriamente em nome da CONTRATADA. 

a. Caso a CONTRATADA não apresente os docurrientos exigidos de acordo com o Anexo 11, a 

CONTRATANTE poderá reter os pagamentos das medições em virtude dessas pendências, até que 

as mesmas sejam concluídas. 

11.6 Em qualquer tempo, verificada a existência de débito(s) tributários e/ou trabalhistas, por parte da 

CONTRATADA, junto aos órgãos governamentais Angolano, a CONTRATANTE fica autorizada a 

promover o respectivo pagamento, cujo montante será deduzido de qualquer factura ou crédito futuro, 

devido À CONTRATADA. 

11 .7 É vedado desde já, a CONTRATADA utilizar o presente CONTRATO, corilo garantia de transações 

bancárias e/ou financeiras de qualquer espécie, efectuar operações de desconto, negociar, repassar ou 

de qualquer forma ceder os créditos decorrentes da execução deste a instituições financeiras, empresas 

de "factoríng"ou terceiros, sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE. 

11.8 A CONTRATANTE terá o direito de descontar da(s) medição(ões), os valores correspondentes à 

penalidades decorrentes de incumprimento de obrigações contratuais. 

11.9 Poderão ser descontados, valores correspondentes a fornecimentos da CONTRATANTE a 

CONTRATADA, nos termos das Cláusulas Décima Segunda. 

11 .10 A factura com todas as informações devidas, correspondente à medição, deverá ser entregue no prazo e 

local estabelecidos, juntamente com cópia da medição fornecida pela CONTRATANTE e rubricada pela 

CONTRAT ADA. 

11.11 Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA poderá emitir contra a CONTRATANTE, factura de 

fornecimentos ou serviços que não cor respondam às medições eletivamente aprovadas pela 

CONTRATANTE. 

11 .12 A CONTRATANTE não liquidará qualquer débito quando a factura for emitida com valor di1erente 

daquele medido e aprovado por ela. 
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11 .13 A CONTRATANTE se reserva o direito de reter qualquer valor referente a reclamatórias trabalhistas, 

movidas por funcionários da CONTRATADA contra a CONTRATANTE ou contra ela mesma, durante a 

vigência do presente CONTRATO ou mesmo quando este já se encontrar encerrado, mas com crédito 

ainda em poder da CONTRATANTE. 

11 ,14 Após o encerramento dos serviços elou fornecimentos, será emitido o "Boletim de Medição de Serviços" 

pela CONTRAT ANTE. que será também considerado o "Boletim de Medição Final". 

11 .15 O pagamento da medição final ficará vinculado à celebração do Termo de Rescisão e Quitação 

Contratual, pelas "Partes", atestando que nenhuma "Parte" nada mais tem a receber uma da outra, dando 

mutuamente plena. rasa e irrevogável quitação quanto a todas as obrigações decorrentes do presente 

CONTRATO. 

11.16 Para todos os efeitos, portanto, fica estabelecido que, especificamente quanto à medição final, o prazo 

de pagamento da factura emitida pela CONTRATADA é exclusivamente condicionado à celebração do 

i'Termo de Rescisão e Quitação Contratual", e conforme item 11.5.a, não sendo observado, por 

conseguinte, a data pactuada no ítem 11 .5 desta Cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORNECIMENTOS À CONTRATADA 

12.1 A CONTRATANTE poderá fornecer materiais, caso necessário, produtos e serviços à CONTRATADA, 

ao preço acordado entre as partes na obra, com posterior desconto em medição. 

12.2 Os itens de fornecimento da CONTRATANTE à CONTRATADA deverão estar de acordo com as 

solicitações e com as negoCiações estabelecidas entre as "Partes". 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIA DO FIEL CUMPRIMENTO DO CONTRATO 

13.1 No caso de débitos ou danos causados pela CONTRATADA à CONTRATANTE, seus colaboradores ou 

a terceiros a serviço da mesma, estes serão descontados das medições somente a diferença entre o 

valor dos referidos débitos elou danos e o total das retenções. Caso os valores das retenções sejam 

insuficientes para cobrir os débitos elou danos, a CONTRATADA deverá pagar a diferença. 

13.2 Em qualquer hipótese, a devolução das retenções à CONTRATADA não serão acrescidas de juros elou 

correcção monetária. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIAS TÉCNICAS E DE QUALIDADE 
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14.1 A CONTRATADA deverá seguir os padrões de garantia e de qualidade da CONTRATANTE, bem como 

as normas, métodos, especificações técnicas adotadas pela mesma, de modo a assegurar a boa 

execução dos serviços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VíNCULO EMPREGATíCIO 
------------~ 

15.1 A celebraç.ão deste CONTRATO não cria qualquer vínculo jurídico-laboral entre as "Partes", pelo que a 

CONTRATANTE se exime de pleno direito, a suportar quaisquer encargos sarariais, previdenciários, 

fiscais, sociais e ainda os relativos a seguros. 

15.2 De igual modo, a CONTRATADA deverá atender durante a constância do presente instrumento negociai, 

à legislação laboral e de segurança em vigor na República de Angola, ficando ressalvado que todos os 

trabalhadores, prestadores de serviços, mandatários, representantes, directores e todos quantos venham 

a relacionar-se, directa ou indirectamente com a CONTRATADA, doravante denominados "funcionários", 

não possuem qualquer vínculo, seja a que título for, mormente de natureza laboral, com a 

CONTRATANTE, comprometendo-se a CONTRATADA a suportar, na íntegra, todos os encargos 

inerentes a eventuais exigências que estes funcionários possam fazer, quer judicial, quer 

extrajudicialmente, independentemente da configuração jurídica feita pelos seus autores. 

15.3 O facto de poderem vir a ser intentadas acções laborais contra a CONTRATANTE seja em litisconsórcio 

com a CONTRATADA ou não, por funcionários da CONTRATADA, implica o ressarcimento, pela 

CONTRATADA, de todas as despesas efectuadas pela CONTRATANTE com a sua defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - INADIMPlENTOS E PENALIDADES 

16.1 A CONTRATADA estará sujeita a multa de 0,5% (meio por cento) sob o valor do CONTRATO, por dia de 

atraso, desde que os motivos sejam comprovadamente de sua responsabilidade, não podendo este valor 

ultrapassar o valor máximo de 10% (dez por cento) do valor total do CONTRATO. 

16_2 A CONTRATANTE estará sujeita a multa contratual de 0,1% (um décimo por cento) acrescido de juros de 

mora de 2% (dois por cento) ao ano, pro rata, do valor da factura, em caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias, salvo se as causas destes atrasos não forem de sua responsabilidade, ou caso a CONTRATADA, 

deixe de cumprir alguma das Cláusulas deste CONTRATO. 

16_3 Caso qualquer das "Partes" tenha que recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe foi devido, a 

outra "Parte" ficará sujeita ao pagamento, além do débito principal, da correcção monetária, de pena 
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convencional de 10% (dez por cento) ao mês e das despesas de processo e honorários advocatícios 

fixados em 20% (vinte par cento) sobre o valor total da condenação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- EXTINÇÃO DO CONTRATO 

17.1 A CONTRATANTE está legitimada a resolver, através de declaração escrita, o CONTRATO sempre qU€ 

a CONTRATADA, sem estar para isso devidamente autorizada pela CONTRATANTE: 

a. Interromper, sem justa causa nem aviso prévio, a execução dos fornecimentos e serviços; 

b. Subcontratar, total ou parcialmente, terceiros para a prossecução das obrigações a que está 

contratualmente vinculada, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE; 

c. Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a sua posição contratual, sem o consentimento prévio e por 

escrito da CONTRATANTE; ou, 

d. Em virtude de incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA, se, a critério da CONTRATANTE, 

tais operações importarem em modificações de qualidade técnica, idoneidade profissional e financeira da 

CONTRATADA. 

17.2 As Partes poderão resolver o presente CONTRATO nos seguintes casos 

a. Sempre que isso seja do seu iriteresse, sem necessidade de apresentar qualquer justificação, desde 

que faça por escrito e com a antecedência mínima de 10 (dez) dias; 

b. Quando sobrevenha alguma circunstância fortuita ou de força maior, tal como comumente aceite e 

definida pelo ordenamento jurídico angolano, impeditiva da cabal execução do CONTRATO por prazo 

superior a 30 (trinta) dias, não sendo devido a nenhuma das Partes qualquer valor a título de 

indemnização em decorrência deste encerramento antecipado da relação contratual; 

c. Sempre que qualquer das Partes não cumpra (ou cumpra de forma irregular) quaisquer cláusulas 

deste CONTRATO; ou 

d. Mediante celebração de Distrato, mutuamente pactuado pelas Partes. 

17.3 Para efeitos da aliena "b" do número anterior, consideram-se circunstâncias fortuitas ou de força maior, 

principalmente, catástrofes naturais, epidemias, guerra, revoltas, requisições e suspensões dos serviços 

decretadas pelo Governo ou qualquer Çlntidade equiparada ao abrigo de medidas de emergência 

justificadas por graves motivos de ordem e saúde públicas, greves ou distúrbios que afectem a execução 

dos fornecimentos e serviços objecto deste CONTRATO, ou! ainda, novas regulamentações oficiais 

impeditivas da execução normal das obrigações contratuais. 
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17.3.1 A Parte afectada por circunstâncias fortuitas ou de força maior deverá informar a outra Parte das 

circunstâncias que a justificam no prazo máximo de 3 (três) dias a contar do conhecimento da ocorrência. 

17.3.2 A Parte que invocar a situação de circunstâncias fortuitas ou de força maior deverá adoptar todas as 

medidas razoavelmente exigíveis para minorar os respectivos efeitos. 

17.4 Resolvido o CONTRATO, a CONTRATANTE fará seus, a título gracioso, todos os documentos e 

materiais utilizados e/ou resultantes da execução dos fornecimentos e serviços objecto do presente 

CONTRATO. 

17.5 Em qualquer hipótese de resolução contratual, a CONTRATANTE reterá qualquer pagamento devido à 

CONTRATADA, até que sejam apuradas as eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, à 

CONTRATANTE, para efeito de ressarcimento à CONTRATANTE. 

17.6 Em nenhuma das situações previstas nos números anteriores, porém, serão as Partes obrigadas a 

indemnizar, reembolsar ou ressarcir a outra Parte pelos eventuais lucros cessantes e/ou perdas 

indirectas, sofridas em função da realização do objecto deste CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DISPOSiÇÕES GERAIS 

18.1 O CONTRATO ora celebrado não é contrato de mandato, pelo que não habilitará, seja em que 

circunstâncias for, a CONTRATADA a praticar um ou mais actos jurídicos por conta ou em nome da 

CONTRAT ANTE, salvo se para tal estiver munida da competente procuração. 

18.2 Os simples actos de tolerãncia de qualquer Parte, relacionados com o incumprimento de qualquer 

obrigação contralual da outra Parte, não implicarão, de forma alguma, a novação deste CONTRATO nem 

a renúncia a quaisquer direitos ou pretensões que o CONTRATO confira à Parte que assim proceder. 

18.3 Este CONTRATO representa a vontade final das Partes, prevalecendo em relação a todo e qualquer 

ajuste. tratativa ou documento anterior, sendo integrado, ainda, pelos Anexos descritos na Cláusula 

Terceira, todos devidamente rubricados pelas Partes. 

18.4 Qualquer correspondência (cartas, medições, Facturas, etc.), deverá ser encaminhada para o endereço 

da CONTRATANTE, no estaleiro em Luanda, República de Angola. 

18.5 Este CONTRATO será administrado e interpretado de acordo com o Direito vigente na República de 

Angola. 

18.6 Eventuais alterações a este CONTRATO só produzirão efeitos jurídicos quando efecluadas por 

documento escrito e assinado por ambas as Partes. 
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cLAUSULA DÉCIMA NONA - FORO 
- ....., 

19.1 Todos os impasses, questões controvertidas, diferendos, disputas ou litígios decorrentes da interpretação 
e aplicação das cláusulas deste CONTRATO serão resolvidos, de forma amigável, entre as Partes. 

19.2 Gorada a tentativa de resolução amigável sem que as Partes tenham conseguido alcançar o desejável 
consenso, deverá a questão controvertida ser dirimida, em definitivo, pelo Tribunal Provincial de Luanda, 
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Depois de lido pelas Partes e por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também assinam. e 

\ 
ONTR~ TANTE: 

PELA CONTRATADA: 

NOME: JOSÉ EMMANUE 

CARGO: DIRETOR A 

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 

Luanda, 24 de Março de 2012. 

NOME~ Ü~~A~RA MOREIRA 

CARGctGERENTE COMERCIAL 

PASSAPORTE NQ: CZ-348445 
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ANEXO I 
PROPOSTA DA CONTRATADA À CONTRATANTE 
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ANEXO II 
RELAÇÃO OO(S) DOCUMENTO(S) NECESSÁRIO(S) PARA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS 
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ANEXO 111 
ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 
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TERMO ADITIVO CONTRATUAL Desvio do Rio - AHE Louco 

Contrato na: 

CAMPANHA DE SONDAGENS CNDRL-014-13 

TERMO ADITIVO N° 001 AO CONTRATO N° CNORL-014-13 

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida 

Talatona, Via I s/n°, Condomínio Belas Business Park, Edf, Cabinda - 8° Andar, Luanda Sul, Luanda, 

República de Angola, com o NIF de pessoa colectiva n°- 5 410000811, neste acto legitimamente 

representada por seus procuradores melhor identificados in fine, com poderes para o acto, adionte 

nomeada apenas "CONTRATANTE", 

E, do outro lodo, 

A empresa EXERGIA BRASIL, PROJECTOS DE ENGENHARIA, LOA.; sociedade limitada, com sede na rua 

XV de NovembroA 1. conjunto 81/82/83, Centro, Santos, São Paulo, CEP 11010-15 L Brasil. com CNP J 

sob o numero 10.627.364/0001-50 e EXERG1A ANGOLA, LDA .. com sede na rua Engenheiro Roma 

Machado, n06 - 2° andar, Província do Huambo, Republica de Angola, inscrita sobre o n° de 

contribuinte 5 121 018 797, neste a·to legjiimamente representadas por José Emmanuel de Deus 

Camano Ramos e José Mário de Madureira Correia, com poderes para o acto, doravante 

denominadas, simplesmente "EXERGIA" ou "CONTRATADA"; 

CONTRATADA e CONTRATANTE, também designadas, individualmente, como Porte e, em conjunto 

como Partes, acordam celebrar este Primeiro Termo Aditivo ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONTRATO DE "Realização de Campanhas de Sondagem" CNDRL-014-13, doravonte designado 

"Primeiro Termo Aditivo". de acordo com as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO 

01.1 As Partes acordam alterar o Prazo do "Realização de Campanhas de Sondagens" CNDRL-014-

13, que é de 5 (cinco) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 

o 1.2 Por força da disposição acima, O CLÁUSULA NONA do CONTRATO "Realização de Componhas 

de Sondagens" CNDRL~014-13, passará a vigorar com a seguinte redação: 

EXERGlA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA, LDA. 



01.2.1 

TERMO ADITIVO CONTRATUAL Desvio do Rio - AHE louca 

Contrato nO: 
CAMPANHA DE SONDAGENS CNDRl-014-13 

o CONTRATO terá a duraçõo de 257 (duzentos e clnquenta e sete) dlos, a contar a 

partir da data da sua assinatura, podendo apenas ser prorrogado mediante a 

assinatura do aditivo correspondente. A CONTRATADA não poderá alegar o término 

do prazo de execução contratual para deixar de sanar quaisquer vícios ou defeitos 

nos serviços contratados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS 

02.1 - As Partes acordam em alterar CLAUSULA DÉCIMA do presente CONTRATO de "Realização de 

Campanhas de Sondogens" CNDRL-014-13, passando de AKZ 35.190.586,00 (trinta e cinco 

milhões. cento e noventa mil, quinhentos e oitenta e seis Kwanzas) pora AKZ 40.490.586,00 

(quarenta milhões. quatrocent.os e noventa mil. quinhentos e oitento e seis Kwanzas). 

02.2 - Por farça da disposição acima, a CLÁUSULA DÉCIMA do CONTRATO de "Realização de 

Campanhas de Sondagens" CNDRL-Q 14-13. passará a vigorar com a seguinte redação: 

ITEM 

'.a 

2.a 

" 
3.' 
3.' 

3.2 

33 

34 

3.5 

" 
U 

... 
4 " 

~.2 

<3 .. 
... 
51 

"O valor fofal estimado do presente CONTRATO é AKZ 40.490.586.00 (quarenta milhões, 

quatrocentos e noventa mil. quinhentos e oitenta e seis Kwan:z:as). com base nas quantidades 

estimados e nos preços unitários constantes na tabela abaixo:" 

PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 
CNOA\..O, ... ll AOfTlVO 001 

DESCRlÇÀO UNO 
P Í*w iAKZl I QUANT. VALOR.~ QU,-,HT. PRe.ÇO,A~ VALOR (Ml) 

UOBILIZAçAO I 3 .1G6.ooo,oo 

MaI:lU~60 do ",,~.r~to 11 eqUipa p.an! 11 abro 11 ~rn"".I!.::::flÇto. If'ClllayáO o" IIqulFI""enbló. 
~'O , 55:! 600,00 J lC6 000,00 

I1IIIcall~dO C::o MJ.a'~ ~'" ,::.!lU', racof.M ck Al'nO~1.fG~ • oplo. .... ':!!.Ónamllnl0 de mo.ton9'~ 
1 6526\:10,00 

MUOANÇA DE SONDA E POSICIONANENTO ''''000,00 

Pe:'óu:::\(lO.mon~ do .:1D1":do em e.a:,Q rullJ.. "'" H,OO 100CQ,CO 26G.roo,OO 10.000,00 

SOHDAOEJ:S E ENSAIOS Df PERUEAflI UD .... OE 21,712.1JOO,oo S~OO,OOO,.DO 

Furru;4.0 om:;o1o::; otocho .11.radl1com~uOlOoT~plgd." 101 mm """ 21 oco,ao $0.00 22000,<» 1. 100.000.00 

Fumç.lICI .m roçhoa cc=m lImO~trador duplo. do. eG mm '" 21.000.00 200,00 21 .000,00 42CO tXIO,OD 

Furoç..too om rocha com ama::t;odat 6.#0 do 7& mm 1,020,00 10.3$0.00 107.17.000.00 19360.00 

FUfa;-60 em mlllano.J:; orD::!la fO:: da ollll'lOdo rll:;U,Ilv.c.a '" 28 S-G4.00 2B . .5~OO 
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I,lablt:za;.6aoO dG~ObJIUÇÓO <:0 o~p.o"...ntg li p".:.:::o.aI, IIc"mA d~ 10""'10<:::" o P'<$wa.:;6a do. 
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Mobit,ur,.-Ag o do.:vr.obl"utÇeo do aqu'pama nto pala (\60 com ar.$(\,O.) orRIO 00 o 12:\) m un<I 2.00 411 .723,00 !In 4-4&.00 .t:ll ,7,n,OO 

E~~Ga ao ~aq., ekD 11 potoM:ct>dedes enlnl fiO. 120 m "'" 20,00 1I0 .2W,OO 1,76411;0.00 BO.207,OO 

0.0 dG ,mOb:IízOÇ60 d. O<fJpo d. aruaiD: c::am dll .~~o B HO qua n&D :lcjD rO:'poI'U....oJ<aodo 0'. 
130011",0-0 Exetg,a. 

1J9.C!:Iw.CO 

II.!OBlUZAÇÀO 
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SUBTOTAL (AI(2) 35.190.5BO,(]Q 5.3DO,COO,OO 

TOTAL (AJ<Z) 40AOO.586,00 
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TERMO ADITIVO CONTRATUAL Desvio do RIo - MIE laúca 

Contrato n": 
CAMPANHA DE SONDAGENS CNDRL-014-13 

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSiÇÕES GERAIS 

03.1 - Todos os lermos e condições do CONTRATO de "Realização de Campanhas de Sondagens" 

CNDRL-014-13, que nõo tenham sido modificados expressamente pelo Primeiro Termo Aditivo, 

permanecem inalterados e vigentes. 

E por estarem jvstas e acordadas, as Partes firmam este Primeiro Termo Aditivo em 02 (dois) vias de 

igual teor e forma. 

NOME:~AR'CU FÁB 

CARG~IRETO 
PASSAPOR'fUlP:' YB 248236 \ 

J 
PELA CONTRATADA: 

, iK f1u",~ 
OM~ JosÉ EMMANUEt DE DEUS CAMANO RAMOS 

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO 

PASSAPORTE N°: CY 980717 

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA, LDA. 

Laúca - Kwanza Norte, 31 de Maio de 2013. 

Not E: TIAGO DE ANDRADE OLIVEIRA MOREIRA 

CARGO: GERENTE COMERCIAL 

PASSAPORTE N°; YB 370321 
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TERMO ADITIVO CONTRATUAL Desvio do Rio - AHE laúca 

Contrato nO: 

CAMPANHA DE SONDAGENS CNDRL-014-13 

TERMO ADITIVO W 002 AO CONTRATO N° CNDRL-014-13 

A CONSTRUTORA NORBERTO ObEBRECHT S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida 

Talatona. Via I s/n°, Condomínio Belas Buslness Park, Edf. Cabinda - 8° Andar, Luanda Sul, Luanda, 

República de Angola. com o NIF de pessoa colectiva n° 5 410 000 811. neste acto legitimamente 

representada por seus procuracjores melhor identificados in fine, com poderes para o acto. adiante 

nomeada apenas "CONTRATANTE", 

E, do outro lado, 

A empresa EXERGIA BRASil, PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA. , sociedade limitada. com sede na rua 

XV de Novembro,41 , conjunto 81/82/83. Centro. Santos, São Paulo, CEP 11010-151, Brasil, com CNPJ 

sob o número 10.627.364/0001 -50 e EXERGIA ANGOLA, LDA., com sede na rua Engenheiro Roma 

Machado, n06 - 2° andar, Província do Huambo, Republica de Angola, inscrito sobre o n° de 

contribuinte 5 121 018 797, neste alo legitimamente representadas por José EmmaniJel de Deus 

Camano Ramos e José Mário de Madureira Correia, com poderes pàra o acto, doravante 

denominadas, simplesmente "EXERGIA" ou "CONTRATADA"; 

CONTRATADA e CONTRATANTE, também designados, individualmente, como Parte e, em conjunto 

como Partes, acordam celebrar este Segundo Termo Adiiívo ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONTRATO DE "Realização de Campanhas de Sondagens" CNDRL-014-13. dorovante designado 

"Segundo Termo Aditivo". de acardo com as seguintes clóusulas e condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS 

02.1 - As Portes acorda m em alterar CLAUSULA DÉCIMA do presente CONTRA TO de "Realização de 

Campanhas de Sondagens " CNDRL-014-1 3 já alterado em funç ão da Primeiro Termo AdiHvo, 

passando de AKZ 40.490.586,00 (quarenta milhões, quatrocentos e noventa mil, quinhentos e 

oitenta e seis Kwanzas) para AKZ 40.740.586,00 (quarenta milhões, setecentos e quarenta 11, 

.-____ q_U_in_h_e_n_t_o_s_ê_o_i_te_n_to __ e_s_e_is __ Kw __ o_n_za_S_)_. ______________________________ "LA~~-/--__ ~ Q. 
EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA, LDA. r 



TERMO ADITIVO CONTRATUAL Desvio do Rio - AHE Laúca 

Contrato nO: 
CAMPANHA DE SONDAGENS CNDRL·014-f3 

02.2 - Por força da disposição acima, o CLÁUSULA DÉCIMA do CONTRATO de "Realização de 

Campanhas de Sondagens" CNDRL-014-13, passará a vigorar com a seguinte redação: 

,r ... 

.. , 
,., 
10 

... 

" 

>.S 

<' 

" 
., 

"O valor total estimado do presente CONTRATO é AKZ 40.740.586,00 (quarenta milhões, 

setecentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta e seis Kwanzas), com base nos quantidades 

esh"madas e nos preços unitários constantes na tabelo abaixo:" 

PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 
CHOR1.41.» lanVOOol NJIlIVOOO:t: 

ce3~Ç"ÃO """ OIW<T. Pl<EÇ0(NC2J VAlORCAKZl 0UNfl. PREÇO~ VALOAtAK23; W.lHT. PRfI;O"(N(Zl Y,t,LOft(.-J(2) 

\UOOlUZAÇ}.O J ,l!1)MGo.OO 

J.!oolIl~la~~lfIuno "OoaIPJoor1IatUQatb~~ .. ~4e~~. 
155J~.OO J . lt»ooo...oa 1 s~50100 1 .,~!CO.!m 

;RII>IluçA<lÕlI~.,.."",· ... . IhI.~u..,","~G~~dIo~I)II.'" 

UliOA'CÇA DE 5CI .. DA li! posIOOl4 ..... 000 ZDCI.~.OO 

PDl~d:JtOfdl"""e.b::lflUI:I ... ".DO IlIooa.OO lOI.ooo.oo IDalO.oa IPOOOP) 

5OHDAGot:IIE fHSAlC" O( POUiIEAQlUO .. ,U' JU't.OOIl,~ OtIO-ODt',DCI no..ooa,li'I 

~QlllUIIcI6.OQChlllÍI~I ,::o.,_~~4adaIQlfI\('\. naoo.oo "'~ 7llXlO,CO I rCIJOOO,CO lltDJ.OO 

~_rtEh:o~_~clf'b o.OIIIW!1 oi ..... 11000,00 t-,(I),OCl',CO "0=0 
~_I'tItI"~oom.-ot1/:Wtlo "'.ll1f1'lt11 .. I~ 731 oc:o..oo lo.J60.00 18J!(I,OO 

f-~ot'lNIInrU. ~ •• aIe\o:J.I,...,.,Qa .. ~I! 00-1..00 "' ...... 18.~,OO 

r="~~drrbpGlUOllG'-~.!;o .. cs.~, t;MI SFCt""lfOlOde 

"''''' 1S.000.00 IliIl~.oo:t..OO 7$OOJ.OO 2'jcoo.~ 

c:a1 ..... ~p;r.:IafII(ot •• ll::IW;MCQIIl~"'otT.)OQro.-aqIO lr-l_ 1m,OO l.mOO ,.""" 
C.1l_.~pr.I~"'uLqIc&ól.CDII.""'OIO.I4of~Qonl_cucgn .... \DdQI 

"" ,~.(iO c""'., 100.00 ,.,.'" Z!O.OOC.CXI 
du~o»Mmm. 

EH'~ c.ow: DlLATc-t'T"RO lJlm 10.1'21.11611.00 

\lIIb~~dMm')bb~ck>WQ.l.px:"OI'l.'Gpc-.K4II,~3q~rr.~Ot"Ç(~...-toÇ'~ÓC) ,.., r.~ooo.oo r~ooo,(Q 7SOO000..CO 7!OJOOl.OO -,-
~t:oq:-.;.4<l.~do~Q~LmaMf'''''IJIIOIe<!\!.CIO'''1Q''TI 1_~ '!l.m.oo W.I4a:,OO .(11-71l.C(1 ~ ,,7nOO 

;e.s"'-<><?aMQI\UIbt~.1I~ M .. 6t) .. aOtn. ... ro .. 15ll~)1.oo 1.1&4,I~o.OO C3.1Il1 .00 et201.DD 

()ftd4ImCJI)!JI~...w.u~U(I.ct._;nIIIc;andl\;llá"l>lrlroIIH1l~o/lol~rt .. ~iIotlI~ â:I .. I .»*.00 t3i1.QOI),OO QP.C$),OO 
El<OtU~ 

IUOOILLVoÇÁO 

;M-.'ftD.!Ir!o~f'i=9"D"".~~4~1Jo""~IUlEl~ 22.3$(1,00 n.l-Id,.a3 11'.400 

SUSTOT AL jAKZ) J5.19Q.l1ao.oo 5.300.000,00 250.000,00 

TOTAL jAKZ) 4O.1<C0.518,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSiÇÕES GERAIS 

03.1 - Todos os termos e condições do CONTRATO de "Realização de Campanhas de Sondagens" 

CNDRL-014-13, que não tenham sido modificados expressamente pelo Segundo Termo Aditivo, 

permanecem inalterados e vigentes. 

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA, LDA. 
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, 

TERMO ADITIVO CONTRATUAL Desvio do Rio - AHE Laúca 
Contrato nO: 

CAMPANHA DE SONDAGENS CNDRL-014-13 

E por estorem justas e acordadas. as Partes firmam este Segundo Termo Aditivo em 02 (dois) vias de 

igual teor e forma. 

PELA CONTRATADA: 

OMe: JosÉ EMMANUEL DE DEUS CAMANO RAMOS 

ICARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO 

PASSAPORTE NQ: CY 980717 

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA, LDA 

Loúco - Kwonzo Norte. 28 de Junho de 2013. 

N ME: TIAGO DE ANDRADE OLIVEIRA MOREIRA 

CARGO: GERENTE COMERCIAL 

PASSAPORTE N°: YB 370321 

NOME: J~S\REN~TO ORBOREMA 

PASSAPOR\:f FD 530420 

Pagino 3 de 3 



TERMO ADITIVO CONTRATUAL AH Laúca 
Contrato nO; 

PRESTAÇAo DE SERViÇOS DE CAMPANHA DE SONDAGENS OELAC-069-14 

10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° OELAC-069-14 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

ODEBRECHT ANGOLA CONSTRUÇÃO E PROJECTOS DE ENERGIA, lO A, pessoa coletiva de direito privado, 

com sede na Avenida Talatona, Via I s/n°, Condomínio Belas Business Pari<, Edf. Cabinda - 8° Andar, 

Luanda Sul, Luanda, República de Angola, com o NIF de pessoa coletiva 5 417 142 190, neste ato 

representada por seus procuradores melhor identificados in fine, com poderes para o ato, adiante 

designada abreviadamente por "CONTRATANTE" . 

E, de outro lado, 

EXERGIA ANGOLA, lDA., com sede na rua Engenheiro Roma Machado, n06 - 2° andar, Província do 

Huambo, Republica de Angola, inscrita sobre o n° de contribuinte 5 121 018 797, neste ato 

legitimamente representadas por José Emmanuel de Deus Cama no Ramos e José Mário de 

Madureira Correia, com poderes para o acto, doravante denominadas, simplesmente "EXERGIA" ou 

"CONTRATADA". 

CONTRATADA e CONTRATANTE, também designadas, individualmente, como Parte e, em conjunto 

como Partes, acordam celebrar este Primeiro Termo Aditivo ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONTRATO DE "Prestação de Serviços de Campanha de Sondagens" OELAC-069-14, doravante 

designado "Primeiro Termo Aditivo", de acordo com as seguintes clóusulas e condições. 

cLÁUSULA PRIMEIRA - VIG~NCIA 

01.1 As Partes acordam alterar a CLAÚSULA DÉCIMA do presente CONTRATO de "Prestação de 

Serviços de Campanha de Sondagens" OELAC-069-14, que é de 06 (seis) meses, contados a 

partir da assinatura do contrato. 

01.2 Por força da disposição acima, CLÁUSULA DÉCIMA do CONTRATO de "Prestação de Serviços 

de Campanha de Sondagens" OELAC-069-14, passaró a vigorar com a seguinte redação : 

,------------,.---,.--F---~ 
EXERGIA ANGOLA. LDA. 

/Í 



TERMO ADITIVO CONTRATUAL AH laúca 
Contrato nO: 

PRESTAÇAO DE SERViÇOS DE CAMPANHA DE SONDAGENS OELAC-069-14 

o CONTRATO terá a duração de 11 (onze) meses, a contar a partir da data de 

assinatura do CONTRATO OELAC-Oó9-14, podendo apenas ser prorrogado mediante o 

assinatura do aditivo correspondente. A CONTRATADA não poderá alegar o término do prazo. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS 

02 .1 As Partes acordam em alterar o CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA do presente CONTRATO de 

"Prestação de Serviços de Campanha de Sondagens" OELAC-069-14, passando de AKZ 

108.101.761.00 (cento e oito milhões, cento e um mil. setecentos e sessenta e um Kwanzas), para 

AKZ 60.394.437,50 (sessenta milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e 

sete Kwanzas e cinquenta cêntimos). 

02.2 Por forço da disposição acima. o CLÁUSULA DÉCiMA PRIMEIRA do CONTRATO de "Prestação de 

Serviços de Campanha de Sondagens" OELAC-069-14, passará a vigorar com a seguinte 

redação: 

"O valor total estimado do presente CONTRATO é AKZ 60.394.437.50 (sessenta milhões, trezentos 

e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete Kwanzas e cinquenta cêntimos) , com base 

nos quantidades estimados e nos preços unitários constantes no tabelo abaixo: " 

_ __ ____ _ . _ _ _ ____ ~U_~_D~O _D~f'':I~ços E aU_ANT~D_A~~.S _E~.:r.IMA~.~ _____ _ 
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TERMO ADITIVO CONTRATUAL AH Laúca 
Contrato nO: 

PRESTAÇAO DE SERViÇOS DE CAMPANHA DE SONDAGENS OElAC-069-14 

cLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSiÇÕES GERAIS 

03.1 Todos os termos e condições do CONTRATO de "Prestação de Serviços de Campanha de 

Sondagens" OELAC-G69-14. que não tenham sido modificados expressamente pelo Primeiro 

Termo Aditivo. permanecem inalterados e vigentes. 

E por estarem justas e acordadas. as Partes firmam este Primeiro Termo Aditivo em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma. 

PELA CONTRATADA: 

{/lOd/ L~ " ~Á1ILIu dÚP'l 
fOM~IJOSÉ EMMANUEL DE DEUS CAMARO RAMOS 

/CARGO: AOIRETOR 

PASSAPORTE N°: FF750204 

t EXERGIA ANGOLA, LDA. 

Laúca. 27 de Novembro de 2014. 

N ME: TIAGO DE ANDRADE OLIVEIRA MOREIRA 

CARGO: GERENTE COMERCIAL 

PASSAPORTE w: YB 370321 

NOME: J 

P ASSAPOR N° FD 530420 

Pógino 3 de 3 
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TERMO ADITIVO CONTRATUAL AH Laúca 
Contrato nO: 

ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO OELAC-025-13 

TERMO ADITIVO N° 002 AO CONTRATO W OELAC-025-13 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

ODEBRECHT ANGOLA CONSTRUÇÃO E PROJECTOS DE ENERGIA, LDA, pessoa coletiva de direito privado, 

com sede na Avenida Pedro de Castro Van-Dúnen Loy s/n, CS 02, Bairro Luanda Sul. Luanda, 

República de Angola, com o NIF de pessoa coletiva 5 417 142 190, neste ato representada por seus 

procuradores melhor identificados in fine, com poderes para o ato, adiante designada 

abreviadamente por CONTRATANTE; 

E, de outro lado, 

EXERGIA BRASIL. PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA., sociedade limitada, com sede na rua XV de 

Novembro.41, conjunto 81/82/83, Centro, Santos, São Paulo, CEP 11010-151. Brasil. com CNPJ sob o 

número 10.627.364/0001-50 e EXERGIA ANGOLA, LDA" com sede na rua Engenheiro Roma Machado, 

n06 - 2° andar, Província do Huambo, Republica de Angola, inscrita sobre o n° de contribuinte 5 12 J 

018 797, neste ato legitimamente representadas por José Emmanuel de Deus Camaro Ramos e José 

Mário de Madureira Correia, com poderes para o acto, doravante denominadas, simplesmente 

"EXERGIA" ou "CONTRATADA"; 

CONTRATADA e CONTRATANTE, também designadas, individualmente, como Parte e, em conjunto 

como Partes, acordam celebrar este Segundo Termo Aditivo ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONTRATO DE "Acompanhamento Topográfico" OELAC-025-13, doravante designado "Segundo 

Termo Aditivo", de acordo com as seguintes cláusulas e cond ições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO 

o 1.1 As Partes acordam alterar o Prazo da "Acompanhamento Topográfico" OELAC-025-13, já 

alterado em função do Primeiro Termo Aditivo, que é de 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato . 

EXERGIA BRASIL Página 1 de 3 



TERMO ADITIVO CONTRATUAL AH Laúca 
Contrato nO: 

ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO OELAC-025-13 

01.2 Por força da disposição acima, a CLÁUSULA NONA do CONTRATO "Acompanhamento 

Topográfico" OELAC-025-13, passará a vigorar com a seguinte redação: 

01.2.1 O CONTRATO terá a duração de 18 (dezoito) meses, a contar a partir da data da 

assinatura do contrato OELAC-025-13, podendo apenas ser prorrogado mediante a 

assinatura do aditivo correspondente. A CONTRATADA não poderá alegar o término do 

prazo de execução contratual para deixar de sanar quaisquer vícios ou defeitos nos 

serviços contratados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS 

02.1 - As Partes acordam em alterar CLAUSULA DÉCIMA do presente CONTRATO de 

"Acompanhamento Topográfico" OELAC-025-13, já alterado em função do Segundo Termo 

Aditivo, passando de AKZ 47.670.620,90 (quarenta e sete milhões, seiscentos e setenta miL 

seiscentos e vinte Kwanzas e noventa cêntimos) para AKZ 65.054.432,30 (sessenta e cinco 

milhões, clnquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois Kwanzas e trinta cêntimos). 

02.2 - Por força da disposição acima, a CLÁUSULA DÉCIMA do CONTRATO de "Acompanhamento 

Topográfico" OELAC-025-13, passará a vigorar com a seguinte redação: 

o valor total estimado do presente CONTRATO é AKZ 65.054.432,30 (sessenta e cinco milhões, 

cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois Kwanzas e trinta cêntimos), com base nas 

quantidades estimadas e nos preços unitários constantes na tabela abaixo:" 

QUADRO DE PREÇOS E QUANTIDADES ESTIMADAS 
: - --- -- -- - - --~-----.j[1~-~"~ -- -- -AOIl~VO"'·~1 - - - ----- ;;~~~)'~IJ'~---

mMj 'J('-'.~~.A(1 ' .... D' .- PIU'r,.n VALOR' ~ -.. ;~~- - • wAlOp· - PRIÇU - \,AtOIll 
\JUAN T ou ... "" '~'J""'~ 

EQUlPAA · UM TtCHICO DE TOPOGRNIA ClR1lfICAQO 

EXPATRIADO, ACOMPANHADO DE UM CONJUNTO DE GPS DI' 

'1"'1) IA!<l1 IA!<l1 I.\IIZ1, IAI(]I, I UI, 

1 PRECISA0, MODELO GS1S UlCA. ESTAÇJo TOTAl. MODELO T509 3" M[s 6,00 l.722.720.00 10336320,00 6,00 1.722.720.00 10336.320,00 6.00 1 .722.720.00 10336320.00 
RlOOO E UMA IIIAlURA. EM IlORÁRlO DIURNO, PERfDOO 

COMPREENDIDO ENTRE 07:30hrs ÀS 17:3Ohrs. COM UMA PAUSA 

PARA AlMOÇO DE 01 :OOhr. 

EQUIPA B . UM TtcNICO DE TOPOGRAfIA CERTIfiCADO 

EXPATRIAOO, ACOMPANHADO DE UM CONJUNTO DE GPS Df 

2 PRECISA0. MODELO GSlS lElCA. ESTAÇJo TOTAl. MOOElD T509 3" MEs 7 2 363 00 
R1000 E UMA IIIAlURA. EM HORÁRIO DIURNO, PERloDO 6,00 1. 22.7 0,00 10.3 lO. 

COMPRlENDIOO ENTRE OBOhrs ÀS 11:3011rs, COM UMA PAUSA 

PARA AlMOÇO DE 01:OOhr. 

3 HORAS EXTRAS EM PERloDO Sl:MANAL HORA 540.00 13.050.91 7.047.491.40 

4 HORAS EXTRAS SÁBADO HORA 260.00 13.050,91 3.393 .236.60 130,00 13.QSO,91 1.696.618,30 540,00 13.050,91 7.047.491,40 

5 HORAS EXmAS DOMINGOS E fERIADOS HORA 260,00 17.401,21 4.524314.60 

SUIITOTAL (Ala) 35.637.651.60 

TOTAL(AK2} 

EXERGIA BRASIL 

11.012.931,30 17.3IJ.811,40 

65.0540432.30 
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TERMO ADITIVO CONTRATUAL AH Laúca 
Contrato nO: 

ACOMPANHAMENTO TOPOGRÃFICO OELAC-025-13 

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSiÇÕES GERAIS 

03.1 - Todos os termos e condições do CONTRATO de "Acompanhamento Topográfico" OELAC-025-

13, que não tenham sido modificados expressamente pelo Segundo Termo Aditivo, 

permanecem inalterados e vigentes. 

E por estarem justas e acordadas, as Partes firmam este Segundo Termo Aditivo em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma. 

;:~.C1;Ei~~ ~i 
I NOMFt; JosÉ EMMANUEL DE DEUS CAMARO RAMos 

CARGO: DIRETOR 

PASSAPORTE No: FF750204 

I EXERGIA BRASIL 

Laúca - Kwanza Norte, 08 de Setembro de 2014. 

/'J / 6Ú ~ 
NaM0riGo DE ANDRADE OUVEIRA MOREIRA 

CAtGO: GERENTE COMERCIAL 
PASSAPORTE N°: YB 370321 

NOME: JoS Re ORáOREMA 

PASSAPO~ ~o FO 53'0420 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 

ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO 

AH LAÚCA 

Contrato nO 
OELAC-025-13 

ODEBRECHT ANGOLA CONSTRUÇÃO E PROJECTOS DE ENERGIA, LDA, pessoa coletiva de direito privado, com 

sede na Avenida Pedro de Castro Van-Dúnen Loy s/n, CS 02, Bairro Luanda Sul, Luanda, República de Angola, com 

o NIF de pessoa coletiva 5 417 142 190, neste ato representada por seus procuradores melhor identificados in 

fine, com poderes para o ato, adiante designada abreviadamente por CONTRATANTE; 

E, de outro lado, 

A empresa EXERGIA BRASIL, PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA, sociedade limitada, com sede na rua XV 

de Novembro,41, conjunto 81/82/83, Centro, Santos, São Paulo, CEP 11010-151, Brasil, com CNPJ sob o 

número 10.627.364/0001-50 e EXERGIA ANGOLA, LDA, com sede na rua Engenheiro Roma Machado, n06 - 2° 

andar, Provinda do Huambo, Republica de Angola, inscrita sobre o nO de contribuinte 5 121 018 797, neste ato 

legitimamente representadas por José Emmanuel de Deus Camano Ramos e José Mário de Madureira Correia, 

com poderes para o aeto, doravante denominadas, simplesmente "EXERGIA" ou ·CONTRATADA". 

CONTRATANTE e CONTRATADA, de agora em diante referidas, isoladamente, "Parte" ou, em conjunto, "Partes", 

resolvem celebrar o presente CONTRATO de Prestação de Serviços (adiante referido apenas como "CONTRATO"), 

que será regido pelas seguintes cláusulas e disposições: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - TERMINOLOGIA E DEFINiÇÕES 

Neste CONTRATO, os termos e expressões abaixo indicados deverão ser interpretados na forma seguinte : 

Obra 

Engenharia 

(Paulo Kenzo) 

Qualidade 

(Paulo Kenzo) 

I EXERGIA BRASIL 

Execução das Obras Civis para a Implantação do Aproveitamento 

Hidroelétrico de Laúca. 

Sector responsável pela engenharia da obra (projectos, especificações 

técnicas, acompanhamento e supervisão dos serviços, outros), 

Sector responsável pela área de qualidade da obra. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRA TO AHLAÚCA 

ACOMPANHAMENTO TOPOG"RÁFICO 
Contrato nO 

OELAC-025-13 

Produção 

(José Avila) 

Equipamentos 

(Jorge Uemura) 

Contratação e Medição 

(Tiago Moreira) 

Financeiro e Contas a Pagar 

(Sergio Zorzi) 

Recursos Humanos 

(Sergio Zorzi) 

Segurança do Trabalho 

(Francisco 5awaguthi) 

Medicina do Trabalho 

(Francisco Sawaguthi) 

Serviços Gerais 

(Sergio Zorzi) 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBJECTO 

5ector responsável pela produção da obra (execução dos serviços 

inerentes ao CONTRATO principal, ao qual a CONTRATADA ficará 

diretamente ligada). 

Sector responsável pela supervisão e controle dos equipamentos da 

obra. 

Sector responsável pela contratação de terceiros, elaboração dos 

contratos, medições e ordens de pagamentos mensais, para a 

aprovação das áreas responsáveis. 

Sector responsável pelo efetivo pagamento da CONTRATADA, após a 

aprovação da medição e da ordem de pagamento pelos sectores 

responsáveis . 

Sector responsável pela supervisão da mão-de-obra alocada pela 

CONTRATADA na obra. 

Sector responsável pela supervisão e garantia do cumprimento das 

normas de Sustentabílidade pela CONTRATADA na obra. 

Sector responsável pela supervisão e garantia do cumprimento das 

normas de Medicina do Trabalho pela CONTRATADA na obra. 

Sector responsável pela administração de refeitório, alojamentos e 

transporte interno no canteiro de obras. 

02.1 O presente CONTRATO tem como objeto a prestação de serviços, pela CONTRATADA, de 

Acompanhamento Topográfico de todas as intervenções necessárias para execução dos trabalhos 

pretendidos, seguindo os elementos de preparação topográfica do Coordenador da CONTRATANTE. A 

CONTRATADA efetuará os serviços do presente CONTRATO utilizando os equipamentos de sua 

propriedade, a saber por equipe: 

a) 01 (um) GPS de precisão, modelo GS15 Leica; 

b) 01 (uma) Estação Total, modelo T509 R1000 3" Leica; e 

c) 01 (uma) viatura. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRA TO AH LAÚCA 

ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO Contrato nO 
OELAC-025-13 

cLÁUSULA TERCEIRA - ANEXOS DO CONTRATO 

03.1 Os seguintes documentos integram o presente CONTRATO, como anexos: 

a. ANEXO I - Proposta da CONTRATADA à CONTRATANTE; 

b. ANEXO 11 - Protocolo de Normas e Procedimentos Administrativos da Obra e Directrizes Básicas de 

Segurança da Obra; 

c. ANEXO 111 - Relação dos Documentos Necessários para a Prestação de conforme objeto do 

CONTRATO; 

d. ANEXO IV - Quadro de programa e mobilização de equipamentos. 

03.2 Caso haja qualquer conflito entre os Anexos e as Cláusulas do Presente CONTRATO, a ordem de 

prioridade na interpretação dos documentos será este CONTRATO, seguido de seus anexos. 

cLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

04.1 Admitir e administrar, qualitativa e quantitativamente, com observância das disposições trabalhistas 

previstas na legislação angolana ou legislação correlata, mão-de-obra especializada, com nível e 

conhecimentos compatíveis para execução dos serviços. 

04.2 Executar os serviços objeto deste CONTRATO, de acordo com as ínstruções, normas e as técnicas da 

04.3 

CONTRATANTE. 

Efectuar o pagamento mensal dos salários e remunerações devidos pela mão-de-obra empregada na 

prestação dos serviços, honrando com os respectivos encargos de natureza laboral, fiscal e 

previdenciária, dando cabal cumprimento a tudo quanto o ordenamento jurídico angolano disponha 

nesta matéria. 

04.4 Pagar todos os custos e despesas decorrentes de quaisquer reclamações trabalhistas, autos de infração 

de qualquer natureza, ações cíveis de natureza acidentária ou não, atinentes a seus trabalhadores ou 

trabalhadores de seus subcontratados. 

04.5 Cumprir normas relativas à higiene e segurança no trabalho, vigentes na República de Angola, as 

Directrizes de Segurança do Trabalho, bem como as normas e procedimentos administrativos praticados 

dentro do estaleiro (Anexo 11). 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 

ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO 

AH LAÚCA 

Contrato nO 
OELAC-025-13 

04.6 Designar, no acto da mobilização, um representante com poderes de supervisão e direção, devidamente 

credenciado junto à CONTRATANTE, o qual deverá permanecer no estaleiro de obras, para intervir em 

todas as questões relacionadas à cabal execução deste instrumento negociai, prestando qualquer 

esclarecimento que for solicitado pela CONTRATANTE. 

04.7 Responsabilizar-se por todos e quaisquer actos, erros e omissões de seus dirigentes, representantes, 

trabalhadores e subcontratados, que concirnam à execução das obrigações decorrentes da celebração 

deste CONTRATO. 

04.8 Acatar, com solícitude, todas as observações, recomendações e instruções da CONTRATANTE que 

concirnam à execução dos serviços ora contratados, as quais, mesmo sendo acatadas, não eximirão as 

obrigações e responsabilidades da CONTRATADA. 

04.9 Comparecer, às suas expensas, às reuniões solicitadas formal ou informalmente pela CONTRATANTE. 

04.10 Efectuar, em benefício dos seus trabalhadores, o seguro contra os riscos resultantes de acidentes do 

trabalho e doenças profissionais, em cumprimento ao Decreto 53/05, das Leis Angolanas. 

04.11 Abster-se de prestar quaisquer informações, a quem quer que seja, sobre a natureza ou andamento dos 

trabalhos contratados. 

04.12 Abster-se de reproduzir por meio de fotografias, filmes, vfdeos ou qualquer outro meio, partes ou fases 

da obra, bem como de prestar declarações ou entrevistas a qualquer órgão de imprensa, seja Jornal, 

rádio, televisão, revistas, entre outros, salvo mediante prévia autorização por escrito da CONTRATANTE. 

04.13 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, bem como à entidade seguradora angolana, a ocorrência 

de quaisquer acidentes de trabalho, em cumprimento ao decreto 53/05, das Leis Angolanas. 

04.14 Arcar com todos os custos decorrentes do tratamento médico hospitalar de qualquer trabalhador da 

CONTRATANTE, que comprovadamente tenha sofrido algum tipo de acidente causado por imperícia, 

imprudência ou descuido por parte da CONTRATADA ou de seus funcionários. 

04.15 Efectuar as suas expensas, todos os contratos de seguros para equipamentos necessários para cobrir 

riscos, inclusive perante terceiros, que possas advir dos serviços ora contratados, sendo que a 

inexistência de seguro não isenta a CONTRATADA de responder civil e/ou criminalmente pelos danos 

causados. Cumpre ainda acrescentar que a CONTRATANTE não será em caso algum, solidária com a 

CONTRATADA. 

04.16 Permitir que a CONTRATANTE realize a qualquer momento inspeções de segurança, higiene e medicina 

do trabalho nas frentes de serviços ou nos equipamentos sob responsabilidade da CONTRATADA, com o 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 

ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO 

AHLAÚCA 

Contrato nO 
OELAC-025-13 

objetivo de avaliar as condições de trabalho e eficácia do Programa de Segurança, Higiene e Medicina do 

Trabalho implantado na obra. 

04.17 Caso venha ocorrer algum acidente com colaboradores da CONTRATADA, a CONTRATANTE será 

responsável pelo atendimento de emergência até a estabilização do paciente, sendo que todos os custos 

inerentes a este apoio será repassado à CONTRATADA. 

04.17.1 Após a estabilização do paciente a CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades 

sobre o funcionário 

04.17.2 A CONTRATADA será reponsável por todos os custos inerentes a qualquer passivo trabalhista, 

óbitos, translados de familiares, subsídios em função de afastamentos e perdas de membros, 

bem como, todos os ônus que possam ocorrer em função de algum acidente. 

04.18 Manter todas as frentes de serviços, limpas, organizadas e desobstruídas no final da jornada de trabalho, 

diariamente. 

04.19 Substituir a qualquer tempo, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todo e qualquer 

trabalhador que a CONTRATANTE considere de conduta profissional e/ou pessoal inadequada. 

04.20 Fornecer e fiscalizar a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) por parte de seus 

trabalhadores, sendo que a não utilização dos mesmos acarretará na retirada do infrator do estaleiro da 

obra, entende-se uniforme como EPI obrigatório. 

04.21 Responsabilizar-se pela mobilização e desmobilização de todos seus funcionários, materiais e 

equipamentos de pequeno, médio e grande porte até o local das obras. 

04.22 Acatar com solicitude, todas as observações, recomendações, ordens e instruções da CONTRATANTE, 

que concirnam à execução dos serviços ora contratados. 

04.23 Interromper a pedido da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo 

com as determinações legais e contratuais exigíveis, ou que, de algum modo, ameace a segurança de 

pessoas sob sua responsabilidade, inclusive de terceiros. 

04.24 A CONTRATADA compromete-se a efectuar o pagamento mensal de salários a seus funcionários no 

mesmo dia e hora em que a CONTRATANTE efectuar o pagamento a seus colaboradores. 

04.25 Cumprir rigorosamente o prazo estipulado na Cláusula Nona deste CONTRATO. 

04.26 Em conjunto com a CONTRATANTE elaborar um cronograma de atividades detalhado para 

acompanhamento, visando atingir o prazo previsto neste CONTRATO. 

04.27 Responsabilizar-se pela assistência médica de todos seus trabalhadores. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 

ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO 

AH LAÚCA 

Contrato n° 
OELAC-025-13 

04.28 Comunicar, com a maior brevidade possível, toda e qualquer irregularidade ou deficiência que possa 

surgir durante a prestação dos serviços, independentemente de serem ou não da sua responsabilidade. 

04.29 Apresentar de "imediato" para sua habilitação e/ou qualificação, cópias de todos os documentos 

constantes na relação do Anexo /li, bem como os documentos para início das atividades, liberação dos 

pagamentos e encerramento das atividades, estes, sempre que solicitados e cada um a seu tempo. 

04.30 Toda a equipe da CONTRATADA deverá participar de um introdutório sobre Segurança, Saúde do 

Trabalho e Meio Ambiente, antes do início das atividades. 

04.31 Manter os equipamentos sempre em perfeitas condições de uso para evitar atrasos na execução dos 

serviços contratados. 

04.32 Responsabilizar-se pela manutenção tanto preventiva como corretiva dos equipamentos. 

04.33 Cumprir rigorosamente o horário de expediente determinado pela CONTRATANTE. 

cLAUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

05.1 Efectuar os pagamentos nos prazos e montantes conforme pactuado no presente CONTRATO. 

05.2 Acompanhar a execução dos serviços, aprovando e deliberando prazos e formas necessárias para que a 

CONTRATADA cumpra adequadamente as obrigações contratuais. 

05.3 Fornecer e/ou responder à CONTRATADA, em tempo hábil, todas as informações e/ou questões 

indispensáveis à execução dos serviços ora contratados. 

05.4 Credenciar perante a CONTRATADA um representante com plenos poderes para, direta ou 

indiretamente, fiscalizar, acompanhar e orientar na execução dos serviços ora contratados. 

05.5 Fornecer todos os projectos, normas ou instruções necessárias a execução dos serviços, bem como 

comunicar de imediato sobre possíveis alterações no escopo do presente CONTRATO. 

05.6 Fica a CONTRATANTE obrigada a entregar a CONTRATADA a Guia de Recolhimento, caso ocorra, 

referente à retenção dos impostos devidos, com periodicidade semestral ou após 02 (dois) meses do 

final da vigência do presente CONTRATO. 

05.7 Fornecer Alojamento e Alimentação aos colaboradores dentro dos padrões dos funcionários da 

CONTRATANTE. 

05.8 Combustível Gasóleo para a viatura da CONTRATADA, para serviços realizados no estaleiro. 
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AH LAÚCA 

Contrato nO 
OELAC-025-13 

06.1 Os tributos e contribuições (incluindo, mas não se limitando, o Imposto de Selo) que sejam devidas em 

decorrência, direta ou indireta, do CONTRATO ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 

do contribuinte assim definido na norma tributária. A CONTRATANTE, quando fonte detentora, 

descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, 

ficando a CONTRATADA sem direito a qualquer reembolso. 

06.2 Conforme a lei 7/97 (lei das Empreitadas), fica a CONTRATANTE obrigada a reter de cada factura da 

CONTRATADA 5,25% do total desta. 

06.3 Qualquer alteração tributária resultante da majoração ou decréscimo de alíquotas existentes, criação, 

mudança, isenção ou extinção de tributo, influirá e ensejará em alteração dos valores 

proporcionalmente para ajustá-los às novas condições. 

cLÁUSULA StTlMA - FISCALIZAÇÃO 

07.1 Os serviços objeto do presente CONTRATO ficarão sujeitos à fiscalização permanente por parte da 

CONTRATANTE e/ou representante devidamente credenciado, o que não exime a CONTRATADA das 

responsabilidades impostas pelo presente CONTRATO, nem das conseqüências legais e contratuais 

advindas do não cumprimento das suas obrigações. 

07.2 A fiscalização terá os mais amplos poderes, inclusive, exigir da CONTRATADA a apresentação da 

documentação relativa à comprovação do adimplemento das obrigações trabalhistas, fiscais e 

previdenciárias, em relação a todos os trabalhadores cuja mão-de-obra esteja, de alguma forma, 

empregada na execução objecto do presente CONTRATO. 

07.3 No caso de inobservância pela CONTRATADA, quanto às exigências da fiscalização, terá a 

CONTRATANTE, além do direito de aplicação das sanções previstas no presente CONTRATO, também o 

de suspender a execução dos serviços contratados, e sustar o pagamento de quaisquer documentos de 

cobrança . 

07.4 A CONTRATADA obriga-se a fornecer a CONTRATANTE, todos os meios necessários à realização desta 

fiscalização. 

07.5 A omissão total ou parcial da fisr.;alização, não poderá ser utilizada como justificativa da CONTRATADA 

para se eximir de quaisquer de suas obrigações. 
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08.1 Caso a CONTRATADA obtenha a autorização da CONTRATANTE, para a subcontratação de fornecedores, 

os fornecimentos por estes prestados estarão, obrigatoriamente, contemplados no valor global deste 

CONTRATO. 

08.2 Se por qualquer motivo, o subfornecedor não honrar com suas obrigações contratuais, a CONTRATADA 

será totalmente responsabilizada e estará sujeita à aplicação das penalidades previstas neste 

instrumento. 

08.3 A medição, pagamento e gerenciamento do subfornecedor, ficarão sob inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, que desde já isenta a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, ônus ou reclamações 

decorrentes. 

08.4 A CONTRATADA deverá exigir do subfomecedor e apresentar à CONTRATANTE, todos os documentos 

constantes no anexo 111, antes de celebrar o respectivo subcontrato de fornecimento. 

cLÁUSULA NONA - VIG~NCIA 

09.1 O CONTRATO que ora se celebra, entra em vigor a partir de sua assinatura pelas "Partes", e produzirá 

seus efeitos por prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado ou mesmo encerrado a 

critério de ambas as partes, mediante Aditivo Contratual. 

cLÁUSULA DÉCIMA - PREÇOS 

10.1 O valor total estimado do presente CONTRATO é de AKZ 35.637.682,60 (Trinta e Cinco Milhões, 

Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Kwanzas e Sessenta Cêntimos). Que 

compreende os seguintes serviços: 
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QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 

rrBII --- ... QUUtr.. 

Equipe A - Um Técnico de Topografia certificado 
Expatriado, acompanhado de um conjunto de GPS de 

1 
precisão, modelo GS15 Leica, Estação Total, modelo 
TS09 3" R1000 e uma viatura, em horário diurno, periodo 

mês 6 1.722.720,00 10.336.320,00 

compreendido entre 07:30hs às 17:30hs, com uma 
pausa para almoço de 01:00 hora. 

Equipe B - Um Técnico de Topografia certificado 
Expatriado, acompanhado de um conjunto de GPS de 

2 
precisão, modelo GS1S Leica, Estação Total, modelo 

mês 6 1. 722.720,00 10.336.320,00 TS09 3" RIOOO e uma viatura, em horário diurno. período 
compreendido entre 07:30hs às 17:30hs. com uma 
pausa para almoço de 01:00 hora. 

3 Horas extras em periodo semanal hs S40 13.050.91 7.047.491.40 

4 Horas extras Sábado hs 260 13.050.91 3.393.236.60 

5 Horas extras Domingos e Feriados hs 260 17.401,21 4.524.314,60 

VALOR TOTAL DO CONTRATO lUZ) 35.81.882,&0 

10.2 Não obstante a referida estimativa, as "Partes" reconhecem que poderá haver alterações no preço total 

e no prazo estimado do presente CONTRATO, de modo que, caso isto ocorra, as "Partes" celebrem uma 

adenda escrita e assinada em função desta alteração. 

cLÁUSULA Dt:CIMA PRIMEIRA - MEDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 A medição dos serviços será elaborada mensalmente com base no "Quadro de Quantidades e Preços" da 

Cláusula Décima correspondente ao período entre os dias 21 e o dia 20 de cada mês. devidamente 

aprovados por um representante da CONTRATANTE. 

11.2 Não serão medidos em hipótese alguma, para efeito de pagamentos, serviços que não estejam no 

escopo deste CONTRATO, serviços inacabados ou mesmo serviços que estejam com defeito de execução 

e não aprovados e aceite pela CONTRATANTE. 

11.3 A CONTRATADA de posse do Boletim de Medição de Serviços (BM's) emitirá uma factura e apresentará a 

mesma no sector comercial da CONTRATANTE, no canteiro de obras das Obras Civis para a Implantação 
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do Aproveitamento Hidroelétrico de laúca, até 02 (dois) dias após o recebimento do Boletim de 

Medição. 

11.4 Após o recebimento das facturas e de todos os documentos exigidos no Anexo 111, a CONTRATANTE 

processará a mesma e efectuará o pagamento em Kwanzas até o dia 20 do mês subseqüente ao mês de 

fechamento da medição, através de transferência bancária, no banco e conta que constar no corpo da 

factura, entretanto, a conta deverá estar obrigatoriamente em nome da CONTRATADA. 

11.4.1 Caso a CONTRATADA não apresente os documentos exigidos de acordo com o Anexo 111, a 

CONTRATANTE poderá reter os pagamentos das medições em virtude dessas pendências, até 

que as mesmas sejam concluídas. 

11.5 Em qualquer tempo, verificada a existência de débito(s) tributários e/ou trabalhistas, por parte da 

CONTRATADA, junto aos órgãos governamentais Angolanos, a CONTRATANTE fica autorizada a 

promover o respectivo pagamento, cujo montante será deduzido de qualquer factura ou crédito futuro, 

devido à CONTRATADA. 

11.6 É vedado desde já a CONTRATADA utilizar o presente CONTRATO como garantia de transações bancárias 

e/ou financeiras de qualquer espécie, efetuar operações de desconto, negociar, repassar ou de qualquer 

forma ceder os créditos decorrentes da execução deste as instituições financeiras, empresas de 

"factoring" ou terceiros, sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE. 

11.7 A CONTRATANTE terá o direito de descontar daIs) medição(ões), os valores correspondentes à 

penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações contratuais . 

11.8 Poderão ser descontados, valores correspondentes a fornecimentos da CONTRATANTE a CONTRATADA, 

nos termos das Cláusulas Décima Segunda. 

11.9 A factura com todas as informações devidas, correspondente à medição, deverá ser entregue no prazo e 

local estabelecidos, juntamente com cópia da medição fornecida pela CONTRATANTE e rubricada pela 

CONTRATADA. 

11.10 Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA poderá emitir contra a CONTRATANTE, factura de 

fornecimentos ou serviços que não correspondam às medições efetivamente aprovadas pela 

CONTRATANTE. 

11.11 A CONTRATANTE não liquidará qualquer débito quando a factura for emitida com valor diferente 

daquele medido e aprovado por ela. 
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11.12 A CONTRATANTE se reserva o direito de reter qualquer valor referente a reclamatórias trabalhistas, 

movidas por funcionários da CONTRATADA contra a CONTRATANTE ou contra ela mesma, durante a 

vigência do presente CONTRATO ou mesmo quando este já se encontrar encerrado, mas com crédito 

ainda em poder da CONTRATANTE. 

11.13 Após o encerramento dos serviços e/ou fornecimentos, será emitido o "Boletim de Medição de Serviços" 

pela CONTRATANTE, que será também considerado o "Boletim de Medição Final". 

11.14 O pagamento da medição final ficará vinculado à celebração do Termo de Rescisão e Quitação 

Contratual, pelas "Partes", atestando que nenhuma "Parte" nada mais tem a receber uma da outra, 

dando mutuamente plena, rasa e irrevogável quitação quanto a todas as obrigações decorrentes do 

presente CONTRATO. 

11.15 Para todos os efeitos, port.anto, fica estabelecido que, especificamente quanto à medição final, o prazo 

de pagamento da factura emitida pela CONTRATADA é exclusivamente condicionado à celebração do 

"Termo de Rescisão e Quitação Contratual", e conforme item 11.6.a, não sendo observado, por 

conseguinte, a data pactuada no item 11.6 desta Cláusula. 

11.16 A CONTRATADA deverá fazer constar no corpo da "Fatura" o número do Contrato, o número do Boletim 

de Medição e os dados bancários, para que a CONTRATANTE efetue o depósito relativo a valor devido, 

fazendo ainda constar as seguintes informações: 

(i) Denominação social completa da CONTRATANTE "(Odebrecht Angola Construções e Projecto de 

Energia Lda)"; 

(il) Indicação do Número de Inscrição Fiscal (NIF) da empresa da CONTRATANTE "(5417142190)"; 

" 

(iH) Indicação do endereço oficial completo da CONTRATANTE "(Avenida Pedro de Castro Van-Dúnen • 

Loy s/n, CS 02, Bairro Luanda Sul, Luanda, República de Angola)"; 

(iv) Razão social e endereço completo da CONTRATADA; 

(v) Descrição exaustiva dos serviços prestados "(Pagamento referente à Medição do Contrato de 

"Acompanhamento do Topográfico" sob o nº OELAC-025/13 Conforme Cláusula Décima Primeira 

das Obras Civis para a Implantação do Aproveitamento Hidroelétrico de laúca); 

(vi) Percentual de Imposto retido "(5.25%)"; 

(vii) Dados bancários completos da CONTRATADA sendo o favorecido a CONTRATADA. 
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12.1 A CONTRATANTE poderá fornecer materiais, caso necessário, produtos e serviços à CONTRATADA, ao 

preço acordado entre as partes na obra, com posterior desconto em medição. 

12.2 Os itens de fornecimento da CONTRATANTE à CONTRATADA deverão estar de acordo com as 

solicitações e com as negociações estabelecidas entre as "Partes". 

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIA DO FIEL CUMPRIMENTO DO CONTRATO 

13.1 No caso de débitos ou danos causados pela CONTRATADA à CONTRATANTE, seus colaboradores ou a 

terceiros a serviço da mesma, estes serão descontados das medições somente a diferença entre o valor 

dos referidos débitos e/ou danos e o total das retenções. Caso os valores das retenções sejam 

insuficientes para cobrir os débitos e/ou danos, a CONTRATADA deverá pagar a diferença. 

13.2 Em qualquer hipótese, a devolução das retenções à CONTRATADA não serão acrescidas de juros e/ou 

correcção monetária. 

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIAS TÉCNICAS E DE QUALIDADE 

14.1 A CONTRATADA deverá seguir os padrões de garantia e de qualidade da CONTRATANTE, bem como as 

normas, métodos, especificações técnicas adotadas pela mesma, de modo a assegurar a boa execução 

dos serviços contratados. 

cLAUSULA DÉCIMA QUINTA - VfNCULO EMPREGATrCIO 

15.1 A celebração deste CONTRATO não cria qualquer vínculo jurfdico-Iaboral entre as "Partes", pelo que a 

CONTRATANTE se exime de pleno direito, a suportar quaisquer encargos salariais, previdenciários, 

fiscais, sociais e ainda os relativos a seguros. 

15.2 De igual modo, a CONTRATADA deverá atender durante a constância do presente instrumento negociai, 

à legislação laboral e de segurança em vigor na República de Angola, ficando ressalvado que todos os 

trabalhadores, prestadores de serviços, mandatários, representantes, diretores e todos quantos venham 

a relacionar-se, direta ou indiretamente com a CONTRATADA, doravante denominados "funcionários", 
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não possuem qualquer vínculo, seja a que título for, mormente de natureza laboral, com a 

CONTRATANTE, comprometendo-se a CONTRATADA a suportar, na íntegra, todos os encargos inerentes 

a eventuais exigências que estes funcionários possam fazer, quer judicial, quer extrajudicialmente, 

independentemente da configuração jurídica feita pelos seus autores. 

15.3 O facto de poderem vir a ser intentadas ações laborais contra a CONTRATANTE seja em litisconsórcio 

com a CONTRATADA ou não, por funcionários da CONTRATADA, implica o ressarcimento, pela 

CONTRATADA, de todas as despesas efetuadas pela CONTRATANTE com a sua defesa. 

cLAUSULA DÉCIMA SEXTA -INADIMPLENTOS E PENALIDADES 

16.1 A CONTRATADA estará sujeita a multa de 0,5% (meio por cento) sob o valor do CONTRATO, por dia de 

atraso, desde que os motivos sejam comprovadamente de sua responsabilidade, não podendo este valor 

ultrapassar o valor máximo de 10% (dez por cento) do valor total do CONTRATO. 

16.2 A CONTRATANTE estará sujeita a multa contratual de 0,1% (um décimo por cento) acrescido de juros de 

mora de 2% (dois por cento) ao ano, pro rata, do valor da factura, em caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias, salvo se as causas destes atrasos não forem de sua responsabilidade, ou caso a 

CON'rRATADA, deixe de cumprir alguma das Cláusulas deste CONTRATO. 

16.3 Caso qualquer das "Partes" tenha que recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe foi devido, a 

outra "Parte" ficará sujeita ao pagamento, além do débito principal, da correcção monetária, de pena 

convencional de 10% (dez por cento) ao mês e das despesas de processo e honorários advocatícios 

fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação. 

cLÁUSULA D~CIMA SÉTIMA - EXTINÇÃO DO CONTRATO 

17.1 A CONTRATANTE está legitimada a resolver, através de declaração escrita, o CONTRATO sempre que a 

CONTRATADA, sem estar para isso devidamente autorizada pela CONTRATANTE: 

a. Interromper, sem justa causa nem aviso prévio, a execução dos fornecimentos e serviços; 

b. Subcontratar, total ou parcialmente, terceiros para a prossecução das obrigações a que está 

contratualmente vinculada, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE; 
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c. Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a sua posição contratual, sem o consentimento prévio e por 

escrito da CONTRATANTE; ou, 

d. Em virtude de incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA, se, a critério da CONTRATANTE, tais 

operações importarem em modificações de qualidade técnica, idoneidade profissional e financeira da 

CONTRATADA. 

e. Sempre que isso seja do seu interesse, sem necessidade de apresentar qualquer justificação, desde 

que faça por escrito e com a antecedência mínima de 10 (dez) dias; 

f. Não alcance as produções necessárias pela contratante por 2 meses seguidos. 

17.2 As Partes poderão resolver o presente CONTRATO nos seguintes casos 

a. Quando sobrevenha alguma circunstância fortuita ou de força maior, tal como comumente aceite e 

definida pelo ordenamento juridico angolano, impeditiva da cabal execução do CONTRATO por prazo 

superior a 30 (trinta) dias, não sendo devido a nenhuma das Partes qualquer valor a título de 

indemnização em decorrência deste encerramento antecipado da relação contratual; 

b. Sempre que qualquer das Partes não cumpra (ou cumpra de forma irregular) quaisquer cláusulas 

deste CONTRATO; ou 

c. Mediante celebração de Distrato, mutuamente pactuado pelas Partes. 

17.3 Para efeitos da alíena "a" do número anterior, consideram-se circunstâncias fortuitas ou de força maior, 

principalmente, catástrofes naturais, epidemias, guerra, revoltas, requisições e suspensões dos serviços 

decretadas pelo Governo ou qualquer entidade equiparada ao abrigo de medidas de emergência 

justificadas por graves motivos de ordem e saúde públicas, greves ou distúrbios que afectem a execução 

dos fornecimentos e serviços objecto deste CONTRATO, ou, ainda, novas regulamentações oficiais 

impeditivas da execução normal das obrigações contratuais. 

17.3.1 A Parte afectada por circunstâncias fortuitas ou de força maior deverá informar a outra Parte das 

circunstâncias que a justificam no prazo máximo de 3 (três) dias a contar do conhecimento da 

ocorrência. 

17.3.2 A Parte que invocar a situação de circunstâncias fortuitas ou de força maior deverá adaptar 

todas as medidas razoavelmente exigíveis para minorar os respectivos efeitos. 

17.4 Resolvido o CONTRATO, a CONTRATANTE fará seus, a título gracioso, todos os documentos e materiais 

utilizados e/ou resultantes da execução dos fornecimentos e serviços objecto do presente CONTRATO. 
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17.5 Em qualquer hipótese de resolução contratual, a CONTRATANTE reterá qualquer pagamento devido à 

CONTRATADA, até que sejam apuradas as eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, à 

CONTRATANTE, para efeito de ressarcimento à CONTRATANTE. 

17.6 Em nenhuma das situações previstas nos números anteriores, porém, serão as Partes obrigadas a 

indemnizar, reembolsar ou ressarcir a outra Parte pelos eventuais lucros cessantes e/ou perdas 

indirectas, sofridas em função da realização do objecto deste CONTRATO. 

cLAUSULA DÉCMA OITAVA - DISPOSiÇÕES GERAIS 

18.1 O CONTRATO ora celebrado não é CONTRATO de mandato, pelo que não habilitará, seja em que 

circunstâncias for, a CONTRATADA a praticar um ou mais actos jurídicos por conta ou em nome da 

CONTRATANTE, salvo se para tal estiver munida da competente procuração. 

18.2 Os simples actos de tolerância de qualquer Parte, relacionados com o incumprimento de qualquer 

obrigação contratual da outra Parte, não implicarão, de forma alguma, a novação deste CONTRATO nem 

a renúncia a quaisquer direitos ou pretensões que o CONTRATO confira à Parte que assim proceder. 

18.3 Este CONTRATO representa a vontade final das Partes, prevalecendo em relação a todo e qualquer 

ajuste, tratativa ou documento anterior, sendo integrado, ainda, pelos Anexos descritos na Cláusula 

Terceira, todos devidamente rubricados pelas Partes . 

18.4 Qualquer correspondência (cartas, medições, Facturas, etc.), deverá ser encaminhada para o endereço 

da CONTRATANTE, no estaleiro da obra, localizado Laúca, Província do Kwanza Norte, República de 

Angola . 

18.5 Este CONTRATO será administrado e interpretado de acordo com o Direito vigente na República de 

Angola. 

18.6 Eventuais alterações a este CONTRATO s6 produzirão efeitos jurídicos quando efectuadas por 

documento escrito e assinado por ambas as Partes. 

cLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO 

19.1 Todos os impasses, questões controvertidas, diferendos, disputas ou litígios decorrentes da 

interpretação e ap;icação das cláusulas deste CONTRATO serão resolvidos, de forma amigável, entre as 
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19.2 Gorada a tentativa de resolução amigável sem que as Partes tenham conseguido alcançar o desejável 

consenso, deverá a questão controvertida ser dirimida, em definitivo, pelo Tribunal Provincial de Luanda, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.3 Depois de lido pelas Partes e por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também assinam. 

PELA CONTRATADA: 

NOME: Jos~ EMMANUEL DE DEUS C 

CARGO: DIRETOR 

[ EXERGIA BRASIL 

Laúca - Kwanza Norte, 10 de Outubro de 2013. 

rv/ ~6~ 
NOME:~O DE ANDRADE OLIVEIRA MOREIRA 

CARGd: GERENTE COMERCIAL 

PASSAPORTE N9: CZ-348445 

~~ 
NOME: Jos~ RrNAr MARCElO BORBOREMA 

PASSAPORTE N~30420 
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PR-MO-013-019 v2.0 

Date: 
Page: 

2013/08/20 
6 de 6 

Prestação de Serviços Topografia 

CLIENTE: Odebrecht, Engenharia e Construção 

DESIGNAÇÃO DO TRABALHO: APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO LÁuCA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 

I MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO ESTIMADAS E LISTA DE PRE~OS UNITÁRIOS 

ITEM DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UNID. QUANT. PREÇO TOTAL (AKZ) 

UNITÁRIO 
(AKZ) 

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE TOPOGRAFI 

1 
ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO 

COM DURAÇÃO DE 6 MESES 

"1.1 Deslocação de um Técnico de Topografia Mês 6.00 1,722,720.00 10,336,320.00 

certificado Expatriado e I Auxiliar 

Topografia certificado, acompanhado de 1 

Conjunto GPS de precisão, modelo GSI5 

Leica, Estação Total, modelo TS09 3" RIOOO e 

I Viatura, em horário diurno em periodo 

semanal. Endende-se por horário diurno 

periodo compreendido entre as 7.30 - 17 .30h, 

com uma pa usa pa ra a I moço de 1 hora 

1.2 Horas extras em periodo semanal Hr 1.00 13,050.91 

1.3 Horas extras Sa bados Hr 1.00 13,050.91 

1.4 Horas extras Domingos e Feriados Hr 1.00 17,401.21 

Nota: 
trabalhos em regime de serie de preços 

TOTAL SERViÇOS TOPOGRAFIA 10,336,320.00 
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ANEXO 1/ 
PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES DA CONTRATANTE RELACIONADO À SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E 

MEIO AMBIENTE. 
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ODEBRECHT' 
AH Laúca • Aproveitamento Hldroelétrico de Laúca 

Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente 

Este documento define os procedimentos e compromissos a serem aplicados em 

Estaleiros de Obras e Frentes de Trabalho do Projeto AH Laúca - Desvio do Rio, obras 

civil e eletromecânica, da Odebrecht, visando proporcionar melhores condições de 

Saúde, Segurança no Trabalho a seus integrantes e a preservação do Meio 

Ambiente. 

1. Cumprir e aplicar a Legislação vigente de Saúde Ocupacional e Segurança 

do Trabalho do Brasil para os funcionários brasileiros conforme exigência 

da Lei N 6.514 e Lei Geral do Trabalho de Angola para os funcionários 

Angolanos; 

2. Seguir e Cumprir com todas as Normas e Procedimentos internos do 

Projeto AH Laúca - Desvio do Rio, obras civil e eletromecânica, neste caso 

será realizado treinamento de todos os funcionários envolvidos em cada 

atividade; 

3. A empresa Terceirizada deverá Confeccionar e entregar ao Projeto AH 

Laúca - Desvio do Rio, obras civil e eletromecânica, os seguintes 

documentos de Saúde e Segurança do Trabalho: PCMSO - Programa de 

Controle Médico e Saúde Ocupacional e PPRA - Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais, além das APNR's devidamente elaboradas e os demais 

documentos previstos nos anexos 1 e 2 do PI AHL 36 - Gestão de 

Fornecedores, antes de iniciarem os serviços; 

A elaboração e implementação do PPRA é obrigatória para todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados regidos pela CLT (Legislação Brasileira). Não importa, nesse 

caso, o grau de risco ou a quantidade de empregados. Assim, tanto um 

condomínio, uma loja ou uma planta industrial, todos estão obrigados a ter 

um PPRA, cada um com sua característica e complexidade diferentes. 



-

ODEBRECHT 
- . 

AH Laúca - Aproveitamento Hidroelétrico de Laúca 

4. É de inteira responsabilidade da empresa terceirizada, supervisionar, 

conscientizar e obrigar os funcionários com relação ao cumprimento das 

Normas legais e Procedimentos internos do Projeto AH Laúca - Desvio do 

Rio, obras civil e eletromecânica, relativas à Saúde, Meio Ambiente e 

Segurança do Trabalho; 

5. É de responsabilidade da empresa terceirizada e sua equipe de Liderança a 

observância das condições seguras de trabalho bem como o cumprimento 

das Normas Legais e Procedimentos internos do Projeto AH Laúca - Desvio 

do Rio, obras civil e eletromecânica, obras civil e eletromecânica, relativas 

a Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho; 

6. Todos os funcionários deverão respeitar e seguir as sinalizações de 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente e demais orientações visuais constantes 

na Obra; 

7. Todo o funcionário deverá possuir Atestado Médico de Saúde Ocupacional 

emitido por Médico do Trabalho, conforme exigência do PCMSO -

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

8. É de responsabilidade da empresa terceirizada comprovar a capacitação de 

seus funcionários para o desenvolvimento de suas atividades, sendo esta 

comprovação exclusiva da contratada; 

9. Fornecer gratuitamente e em quantidade suficiente para os funcionários 

todos os EPI's - Equipamentos de Proteção Individual, necessários e 

adequados para a execução dos trabalhos com segurança, bem como 

treinar, conscientizar, supervisionar e obrigar o uso e conservação dos 

mesmos; 
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10. Todo EPI deverá possuir CA - Certificado de Aprovação emitido pelo 

Ministério do Trabalho Brasil, em cumprimento da Norma 

Regulamentadora NQ 06, Lei N 6.514, para EPI importados do Brasil, os 

demais deverão ser acompanhados do Certificado/Registro de fabricação 

emitido pela empresa Fabricante ou Importadora; 

11. Todos os EPl's fornecidos deverão ser previamente aprovados pela Área de 

ST - Segurança do Trabalho do Projeto; 

12. Todo EPI entregue ao funcionário deverá ser registrado e controlado 

individualmente, a fim de evitar desvios e mau uso; 

13. Fornecer dois conjuntos de Uniformes/fardamento (Calça e Camisa) para 

cada funcionário, e exigir que todos mantenham a higiene dos mesmos; 

14. Fornecer condições adequadas e seguras de trabalho para os todos os 

funcionários; 

15. Fornecer ferramentas e maquinário em condições adequadas e seguras 

para utilização, atendendo aos requisitos mínimos de segurança 

estabelecidos, sendo que antes do início de sua utilização, deverão passar 

por prévia inspeção e aprovação da área de Segurança do 

Trabalho/Equipamentos do Projeto; 

16. É de responsabilidade dos funcionários e sua Liderança manterem o 

Ambiente de trabalho (Obra) sempre limpo e desimpedido, separar e 

descartar adequadamente e diariamente todos os resíduos gerados na 

obra por consequência dos trabalhos, conforme normas e procedimentos 

da Odebrecht; 

17. Orientar, supervisionar e obrigar a todos os funcionários a manter o 

ambiente de trabalho limpo, como: Banheiros (Casa de Banho), Área de 

convivência (Pátio) e Obra; 
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18. Obrigatoriamente e diariamente antes do início das atividades o Líder se 

reunirá com sua equipe para falar sobre Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente com duração de no mínimo 15 mino (TDT - Treinamento Diário 

de Trabalho), com o intuito de promover e conscientizar os funcionários 

com relação aos cuidados e medidas preventivas que deverão ser tomadas 

durante a execução dos trabalhos, dando ênfase aos que deverão ser 

realizados daquele dia, bem como prepará-los para o início das atividades, 

inspecionando seus EPl's e ferramentas; 

19. Uma vez que estaremos trabalhando em uma região desminada, o cuidado 

e responsabilidade deverão ser redobrados; A área será demarcada, e com 

isso não será permitido em hipótese alguma que o funcionário ultrapasse o 

isolamento sem prévia autorização; 

20. Os trabalhos, onde houver risco iminente de Acidente e ou Contato 

Acidental com equipamentos energizados, deverão ser realizados com toda 

segurança possível, orientado e supervisionado pela Área de Segurança do 

Trabalho do Projeto; 

21. Todo e qualquer Acidente, Dano Material e Impacto Ambiental causado 

por um Acidente deverá ser comunicado imediatamente às áreas de 

Segurança do Trabalho e Meio Ambiente do projeto. 

22. Os prestadores de serviços com atividades rotineiras dentro do Projeto AH 

Laúca - Desvios do Rio, obras civil e eletromecânica, serão avaliados 

conforme PI AHL 62 - Avaliação de desempenho de subcontratadas, com 

foco no cumprimento dos requisitos obrigatórios de Sustentabilidade 

(anexo 1 do PI AHL 36 - Gestão de Fornecedores) e na postura operacional 

de seus funcionários nas frentes de serviços, cujos critérios privilegiarão o 

número de conformidades, conforme abaixo: 

Acima de 90 - Excelente; 

De 70 a 89 - Bom; 

De 50 a 69 - Regular; 

Abaixo de 49 - Insuficiente. 
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23. Os prestadores de serviços com atividades rotineiras dentro do Projeto AH 

Laúca - Desvios do Rio, obras civil e eletromecânica, que forem avaliados 

em seu desempenho nas categorias "Regular e Insuficiente" estarão 

sujeitos a sanções conforme abaixo: 

Notificações: Imediatas à Direção da Subcontratada pela área Contratual; 

Paralisação das atividades: Imediatamente após vencimento dos prazos 

estabelecidos nas notificações, até a regularização dos desvios. 

24. A empresa prestadora de serviços com atividades rotineiras dentro do 

Projeto AH Laúca - Desvio do Rio, obras civil e eletromecânica, cuja 

liderança presente na obra não fale o Português deve manter um 

intérprete dentro do canteiro para fazer a interface de comunicação 

visando o pleno entendimento das Normas de Segurança e outros direitos 

e deveres junto a Contratada. 
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Documentos para Habilitação de Empresas 

DOCUMENTOS PARA HABILlTACÃO 

(Na apresentação da Proposta) 

o Cópia do Cartão de Registro Geral de Contribuinte, com identificação do NIF (Número de Identificação Fiscal); 

O Alvará de Licença e Funcionamento, de acordo com a atividade econãmica exercida pela Empresa; 

O Certidão Negativa de Débitos Fiscais, emitida pela Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes (RFGC); 

O Certidão Contributiva emitida pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS); 

O Instrumento de Mandato, comprovando que o(s) signatário(s) do Contrato possui(em) poderes de 
representação da Empresa, caso os poderes do(s) signatário(s) não estejam discriminados no Pacto Social; 

O Cópia da pUblicação do Pacto Social no Diário Oficial da República e das eventuais alterações registradas na 
Conservatória do Registro Comercial; 

O Cópia do(s) Bilhete(s) de Identidade no caso de signatário(s) Angolano; 

O Cópia do(s) Passaporte(s) ou Cartão(ões) de Estrangeiro(s) Residente(s) no caso de signatário(s) estrangeiro; 

• Verificar a possibilidade da retirada de documentos pela Internet 

.. Apresentar esta relação de documentos necessários para habilitação e prestação de serviços no canteiro de 
obras devidamente assinada na última folha; 

MATERIAL COMPLEMENTAR NECESSÁRIO PARA AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

O Dossiê Técnico; 

O Catálogos; 

O Fotos; 

O Amostras; 

O Históricos de Serviços Similares; 

O Atestados Técnicos elou Referências; 

O Certificações. 
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Documentos para Habilitação de Empresas 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERViÇOS NO CANTEIRO DE OBRAS 

(Antes do Inicio das atividades) 

o Relação com nomes e funções de todos os colaboradores lotados no contrato, bem como o valor da folha de 
pagamento; (RH); 

O Cópia do Contrato de Trabalho, assinado pelo colaborador e pelo signatário da Empresa; (RH); 

O Cópia das Apólices de Seguro contra os riscos de acidentes de trabalho e doenças profissionais dos 
colaboradores lotados no contrato, em cumprimento ao Decreto 53/05; (RH) 

O Cópia do Boletim de Identidade do colaborador (ou outro documento qualquer); (RH); 

O Relação de velculos e equipamentos lotados no contrato; (CM) 

O Livrete e Titulo de Registro de Propriedade do(s) veiculo(s) e equipamentos; (CM) 

O Cópia da Carta de Condução dos condutores de viaturas dentro do canteiro); (RH); 

O Cópia da Licença do(s} operador(es) de equipamentos dentro do canteiro); (RH); 

O Apresentação de uma foto 3 x 4 ou foto digital para a confecção dos crachás de identificação de cada 
funcionário, para uso exclusivo e obrigatório dentro do canteiro de obras; (RH); 

O Documento que comprova a entrega de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) aos colaboradores, 
acompanhado do Termo de Responsabilidade pelo uso dos equipamentos, ambos assinados pelos mesmos; 
(ST); 

O Cópia das Apólices de Seguro dos equipamentos, conforme orientação da área de seguros da Organização 
(CM); 

O Atestado de Saúde Ocupacional - ASa relativo ao último exame realizado (admissional, periódico, mudança de 
função ou de retorno ao trabalhO), Audiomelria e Exames Complementares (caso necessário) de seus 
funcionários; (RH); 

O Cópia do contrato entre a CONTRATADA e os seus subcontratados (caso a empresa tenha algum subcontrato 
no escopo do seu serviço); (CM) 

O Documento de vistoria dos vefculos e equipamentos dos subcontratados lotados no contrato (emitido pela 

Segurança do Trabalho da Contratante): * (ST) 

O Crachá(s) de identificação; * (RH) 

O Documento que comprova a Indução dos Subcontratados pela Segurança do Trabalho da Contratante; * (ST) 

O Ordem de Serviço de Segurança emitida pela Segurança do Trabalho da Contratante, toda vez que um 

subcontratado se dirigir a uma frente de serviço com riscos eminente de acidente; * (ST) 

Cópias dos documentos acima deverão ser entregues aos setores responsãvels da CONTRATANTE até o 
prazo mãximo de 5 dias úteis antes do inicio da mobilização da CONTRATADA no canteiro de obras. 

Documentos internos a serem emitidos pela Contratante 

/' 
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Documentos para Habilitação de Empresas 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS POR OCASIÃO DA LlBERACÃO DE PAGAMENTO 

o Relação mensal dos trabalhadores lotados no Contrato, em ORDEM ALFABÉTICA, com a assinatura do 
representante legal da CONTRATADA, a qual deve conter todas as alterações ocorridas no mês (admissão ou 
demissão de funcionários); (RH) 

O Cópia do demonstrativo de pagamento (mês vigente) do salário de cada trabalhador constante da relação 
prevista no item anterior, devidamente assinado por cada um dos trabalhadores, de modo a comprovar a 
quitação das obrigaçOes trabalhistas; ou, em alternativa, cópia do comprovante de deposito bancário do 
salário, na conta bancária do trabalhador (isenta a apresentação do demonstrativo e assinatura, desde que 
comprove que a conta bancária é do trabalhador); (RH) 

O Controle de horário (cartão de ponto) devidamente assinado; (RH) 

O Medição devidamente aprovada pelas áreas; 

O Faclura assinada emitida pela CONTRATADA; 

o Fornecer por escrito os dados bancários (banco/agência/nO da conta), sendo imprescindível que a conta seja 
em nome da CONTRATADA. 

Cópias dos documentos acima deverão ser entregues aos setores responsáveis da CONTRATANTE até o 
dia 05 de cada mês, antes da data de pagamento das medições. Essa documerrtação quando aprovada 
habilitará a CONTRATANTE a liberar o pagamento das medições. 

Observação: 

Não havendo movimentações (admiSSões! demissões) durante o mês vigente, a Empresa deverá emitir uma 
dedaraçào relatando a falta de movimento assinada pelo signatário. Caso haja admissões, a CONTRATADA 
deverá apresentar os documentos exigidos para "início das atividades· e no caso de demissões, a mesma deverá 
apresentar os documentos abaixo relacionados: 

o Cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho, comprovando a quitação das obrigações trabalhistas, com 
a identificação da data de demissão, bem como com as assinaturas das partes; (RH) 

O ASa (Atestado de Saúde Ocupacional) demissional; (RH) 

O Controle de horário (cartão de ponto) devidamente assinado até a data de demissão; (RH) 

O Documento que comprova a entrega de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) aos trabalhadores, 
acompanhado do Termo de Responsabilidade pelo uso dos equipamentos, assinados e comprovando a 
entrega, bem como a utilização dos mesmos; (ST) 
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Documentos para Habilitação de Empresas 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 

As cópias da documentação abaixo relacionada deverão ser entregues aos setores responsáveis da 
CONTRATANTE até 10 (dez) dias antes do pagamento da medição final. Apôs efetuado o respectivo pagamento, a 
CONTRATANTE emitirá o Termo de Rescisão e Quitação Contratual, o qual deverá ser devidamente assinado 
pelos representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA. 

Demissões ocorridas para fim do Contrato (Integrantes lotados no canteiro de obras) , 

o Documento que comprova a entrega de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) aos colaboradores, 
acompanhado do Termo de Responsabilidade pelo uso dos equipamentos, assinados e comprovando a 
entrega, bem como a utilização dos mesmos; (ST) 

O Cópia do demonstrativo de pagamento do salário de cada trabalhador lotado no Contrato, Em caso de 
demissão, será necessária a apresentação do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; (RH) 

D Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) do Exame Demissional; (RH) 

O Controle de horário (cartão de ponto) devidamente assinado até a data do término dos serviços; (RH) 

O Devolução dos crachás de identificação para acesso ao canteiro de obras; (RH) 

Declaro estar apto a apresentar todos os documentos, conforme relação, caso venha a ser contratado. 

Responsp 

I 

" 
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Exergia 

Equipamento Topográfico 

Item Equipamento Modelo N° Serie I Qtd 

1 Estação Leica Ts09 1353299 1 

2 Gps Leica viva Gs15 1 

3 Bastão Leica 1 

4 Prisma Leica 1 

5 Tripe Leica 2 

6 Carrinha Cabine dupla Hillux 1 

I TOTAL 7 

• 
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Contrato nO 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA DE SONDAGENS 

NQ OELAC-069-14 

CONTRATANTE: 

ODEBRECHT ANGOLA CONSTRUÇÃO E PROJECTOS DE ENERGIA, LDA. 

CONTRATADA: 

EXERGIA ANGOLA, LDA. 

Vigência: 06 meses 

Valor: AKZ 108.101.761,00 

Objeto: n Prestação de Serviços de Campanha de Sondagens". 

EXERGIA ANGOLA, LDA. 
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Pelo presente instrumento particular, de um lado, 
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ODEBRECHT ANGOLA CONSTRUÇÃO E PROJECTOS DE ENERGIA, lDA, pessoa coletiva de direito privado, com 

sede na Avenida Talatona, Via I s/n°, Condomínio Belas Business park, Edf. Cabinda - 82 Andar, Luanda Sul, 

Luanda, República de Angola, com o NIF de pessoa coletiva 5 417 142 190, neste ato representada por seus 

procuradores melhor identificados in fine, com poderes para o ato, adiante designada abreviadamente por 

CONTRATANTE; 

E, de outro lado, 

EXERGIA ANGOLA, LDA., com sede na rua Engenheiro Roma Machado, nº6 - 2º andar, Província do Huambo, 

Republica de Angola, inscrita sobre o nQ de contribuinte 5 121 018 797, neste ato legitimamente representadas 

por José Emmanuel de Deus Camano Ramos e José Mário de Madureira Correia, com poderes para o acto, 

doravante denominadas, simplesmente "EXERGIA" ou "CONTRATADA". 

CONTRATANTE e CONTRATADA, de ora em diante referidas, isoladamente, "Parte" ou, em conjunto, "Partes", 

resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços (adiante referido apenas como "CONTRATO"), 

que será regido pelas seguintes cláusulas e disposições: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - TERMINOLOGIA E DEFINiÇÕES 

01.1 Para efeitos de interpretação do presente CONTRATO ficam, desde já, estabelecidas as seguintes 
definições: 

CONTRATANTE 

EXERGIA ANGOLA, LDA. 

É a ODEBRECHT ANGOLA CONSTRUÇÃO E PROJETOS DE ENERGIA, 

LDA.; 
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Contrato nO 
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CONTRATADA 

BOLETIM DE MEDiÇÃO (BM) 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBJECTO 

É a EXERGIA ANGOLA, LDA.; 

É a memória de cálculo dos valores devidos pela execução dos 

serviços em cada medição . 

02.1 Constitui objecto do presente CONTRATO, a "REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SONDAGENS" para as e 
obras do Aproveitamento Hidroelétrico de Laúca, conforme descrito na proposta PR·FM·013..Q13 da 

CONTRATADA, parte integrante deste contrato; 

cLÁUSULA TERCEIRA - ANEXOS DO CONTRATO 

03.1 Os seguintes documentos integram o presente CONTRATO, como anexos: 

a. ANEXO I - Proposta da CONTRATADA à CONTRATANTE; 

b. ANEXO I(' - Protocolo de Normas e Procedimentos Administrativos da Obra e Diretrizes Básicas 

de Segurança da Obra; 

c. ANEXO 111 - Relação dos Documentos Necessários para a Prestação de conforme objeto do 

CONTRATO; 

d. ANEXO IV - Código de Conduta do Fornecedor. 

03.2 Caso haja qualquer conflito entre os Anexos e as Cláusulas do Presente CONTRATO, a ordem de 

prioridade na interpretação dos documentos será este CONTRATO, seguido de seus anexos. 

cLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

04.1 Admitir e administra r, qualitativa e quantitativa mente, com observância das disposições trabalhistas 

previstas na legislação angolana ou legislação correlata, mão de obra especializada, com nfvel e 

conhecimentos compatíveis para execução dos serviços; 

EXERGIA ANGOLA, LDA. 

~, I 

• 
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04.2 Executar os serviços objeto deste CONTRATO, de acordo com as instruções, e normas as técnicas da 

CONTRATANTE; 

04.3 Efectuar o pagamento mensal dos salários e remunerações devidos pela mão-de-obra empregada na 

prestação dos serviços, honrando com os respectivos encargos de natureza laboral, fiscal e 

previdenciária, dando cabal cumprimento a tudo quanto o ordenamento jurídico angolano disponha 

nesta matéria; 

04.4 Pagar todos os custos e despesas decorrentes de quaisquer reclamações trabalhistas, autos de infracção 

de qualquer natureza, acções cíveis de natureza acidentária ou não, atinentes a seus trabalhadores ou 

trabalhadores de seus subcontratados; 

04.5 Cumprir normas relativas à higiene e segurança no trabalho, vigentes na República de Angola, bem como 

as Diretrizes de Segurança do Trabalho, bem como as normas e procedimentos administrativos 

praticados dentro do estaleiro (Anexo 11); 

04.6 O descumprimento da legislação e dos procedimentos e normas de segurança da CONTRATANTE (como 

exemplo, mas não se limitando, a falta de medidas preventivas de segurança do trabalhador), facultará à 

CONTRATANTE estabelecer contra a CONTRATADA as sanções que abaixo se descriminam, consoante a 

gravidade da infração e sem prejuízo da aplicação, cumulativa ou não, de outras disposições e 

penalidades previstas e dentro dos limites neste CONTRATO: 

(i) Incidentes com Baixo Potencial de Risco, conforme definidos no Anexo 11 - Resulta na advertência 

escrita; 

(ii) Incidentes com Médio Potencial de Risco, conforme definidos no Anexo 11 - Resulta na suspensão 

parcial ou total das suas atividades; 

(iii) Incidentes com Alto Potencial de Risco, conforme definidos no Anexo 11 - Resulta na aplicação de 

multa pecuniária contratual com os seguintes valores : 

a) 1Q Incidente com Alto Potencial de Risco: multa pecuniária até 0,25% do valor total do CONTRATO; 

b) 2º Incidente com Alto Potencial de Risco: multa pecuniária até 0,75% do valor total do CONTRATO; e 

c) 39 Incidente com Alto Potencial de Risco: multa pecuniária até 2,00% do valor total do CONTRATO; 
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Nota: As sanções pecuniárias neste item previstas não podem em caso algum ultrapassar o limite global 

de 3% (três por cento) do preço final/atualizado deste CONTRATO caso em que a CONTRATANTE poderá 

optar pela resolução contratual; 

04.7 Na constatação de Incidentes do item acima referidos, estes deverão ser indicados pela área de SSTMA 

da CONTRATANTE e formalizados através de "Relatório de Incidente", de onde constará o fato que 

origina o incidente, a gravidade do mesmo e a respectiva multa aplicável nos termos do item anterior 

deste CONTRATO, conferindo à CONTRATADA um prazo de 10 dias a contar da sua notificação, para que 

esta possa deduzir defesa se assim entender; 

04.8 No caso da ocorrência de qualquer Evento Grave (considerando-se para efeitos do CONTRATO como 

Evento Grave aquele que provoque Invalidez Parcial, Invalidez Total ou Morte) que atinja a qualquer 

pessoa e seja constatada a culpa (imperícia, imprudência e negligência) ou dolo da CONTRATADA por 

não adoção das medidas preventivas de segurança, a mesma poderá sofrer uma suspensão parcial ou 

total das suas atividades, bem como, em alternativa, uma multa pecuniária contratual com os seguintes 

valores: 

a) Acidente com Invalidez Parcial: até 1% do valor total do CONTRATO; 

b) Acidente com Invalidez Total : até 2% do valor total do CONTRATO; e 

c) Acidente com Morte: até 5% do valor total do CONTRATO. 

Nota: As sanções pecuniárias neste item previstas não podem em caso algum ultrapassar o limite global 

de 5% (cinco por cento) do preço final/atualizado deste CONTRATO caso em que a CONTRATANTE 

poderá optar pela resolução contratual; 

04.9 Na constatação de Eventos Graves, estes deverão ser indicados pela área de SSTMA da CONTRATANTE e 

formalizados através de "Relatório de Evento Grave", de onde constará o fato que originou o Evento 

Grave, a imputação da culpa ou dolo à CONTRATADA, a consequência (Invalidez Parcial, Invalidez Total 

ou Morte) que resultou do mesmo e a respectiva multa aplicável, nos termos do item anterior deste 

CONTRATO, conferindo à CONTRATADA um prazo de 10 dias a contar da sua notificação, para que esta 

possa deduzir defesa, se assim entender; 
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04.10 Designar, no ato da mobilização, um representante com poderes de supervisão e direcção, devidamente 

credenciado junto à CONTRATANTE, o qual deverá permanecer no estaleiro de obras, para intervir em 

todas as questões relacionadas à cabal execução deste instrumento negociai, prestando qualquer 

esclarecimento que for solicitado pela CONTRATANTE; 

04.11 Responsabilizar-se por todos e quaisquer actos, erros e omissões de seus dirigentes, representantes, 

trabalhadores e subcontratados, que concirnam à execução das obrigações decorrentes da celebração 

deste CONTRATO; 

04.12 Acatar, com solicitude, todas as observações, recomendações e instruções da CONTRATANTE que 

concirnam à execução dos serviços ora contratados, as quais, mesmo sendo acatadas, não eximirão as 

obrigações e responsabilidades da CONTRATADA; 

04.13 Comparecer, às suas expensas, às reuniões solicitadas formal ou informalmente pela CONTRATANTE; 

04.14 Efectuar em benefício dos seus trabalhadores, o seguro contra os riscos resultantes de acidentes do 

trabalho e doenças profissionais, em cumprimento ao Decreto 53/05, das Leis Angolanas; 

04.15 Abster-se de prestar quaisquer informações, a quem quer que seja, sobre a natureza ou andamento dos 

trabalhos contratados; 

04.16 Abster-se de reproduzir por meio de fotografias, filmes, vídeos ou qualquer outro meio, partes ou fases 

da obra, bem como de prestar declarações ou entrevistas a qualquer órgão de imprensa, seja jornal, 

rádio, televisão, revistas, entre outros, salvo mediante prévia autorização por escrito da CONTRATANTE; 

04.17 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, bem como à entidade seguradora angolana, a ocorrência 

de quaisquer acidentes de trabalho, em cumprimento ao decreto 53/05, das Leis Angolanas; 

04.18 Arcar com todos os custos decorrentes do tratamento médico hospitalar de qualquer trabalhador da 

CONTRATANTE, que comprovadamente tenha sofrido algum tipo de acidente causado por imperícia, 

imprudência ou descuido por parte da CONTRATADA ou de seus funcionários; 
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04.19 Efetuar as suas expensas, todos os contratos de seguros para equipamentos necessários para cobrir 

riscos, inclusive perante terceiros, que possam advir dos serviços ora contratados, sendo que a 

inexistência de seguro não isenta a CONTRATADA de responder civil e/ou criminalmente pelos danos 

causados. Cumpre ainda acrescentar que a CONTRATANTE não será em caso algum, solidária com a 

CONTRATADA; 

04.20 Permitir que a CONTRATANTE realize a qualquer momento inspecções de segurança, higiene e medicina 

do trabalho nas frentes de serviços ou nos equipamentos sob responsabilidade da CONTRATADA, com o 

objectivo de avaliar as condições de trabalho e eficácia; 

04.21 Caso venha ocorrer algum acidente com colaboradores da CONTRATADA, a CONTRATANTE será 

responsável pelo atendimento de emergência até a estabilização do paciente, sendo que todos os custos 

inerentes a este apoio será repassado à CONTRATADA; 

04.21.1 - Após a estabilização do paciente a CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades 

sobre o funcionário; 

04.21.2 - A CONTRATADA será reponsável por todos os custos inerentes a qualquer passivo trabalhista, 

óbitos, translados de familiares, subsídios em função de afastamentos e perdas de membros, 

bem como, todos os ônus que possam ocorrer em função de algum acidente de trabalho ou 

actividade sob sua responsabilidade; 

04.22 Manter todas as frentes de serviços, limpa, organizada e desobstruída no final da jornada de trabalho, 

diariamente; 

04.23 Substituir a qualquer tempo, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todo e qualquer 

trabalhador que a CONTRATANTE considere de conduta profissional e/ou pessoal inadequada; 

04.24 Fornecer e fiscalizar a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) por parte de seus 

trabalhadores, sendo que a não utilização dos mesmos acarretará na retirada do infractor do estaleiro 

da obra, entende-se uniforme como EPI obrigatório; 

04.25 Responsabilizar-se pela mobilização e desmobilização de todos seus funcionários, materiais e 

equipamentos de pequeno, médio e grande porte até o local das obras; 
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04.26 Acatar com solicitude, todas as observações, recomendações, ordens e instruções da CONTRATANTE, 

que concirnam à execução dos serviços ora contratados; 

04.27 Interromper a pedido da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo 

com as determinações legais e contratuais exigíveis, ou que, de algum modo, ameace a segurança de 

pessoas sob sua responsabilidade, inclusive de terceiros; 

04.28 A CONTRATADA compromete-se a efectuar o pagamento mensal de salários a seus funcionários. 

04.29 Cumprir rigorosamente o prazo estipulado deste CONTRATO considerando que não ocorram imprevistos 

alheios às responsabilidades da CONTRATADA; 

04.30 Em conjunto com a CONTRATANTE elaborar um cronograma de atividades detalhado para 

acompanhamento, visando atingir o prazo previsto neste CONTRATO; 

04.31 Responsabilizar-se pela assistência médica de todos seus trabalhadores; 

04.32 Comunicar, com a maior brevidade possível, toda e qualquer irregularidade ou deficiência que possa 

surgir durante a prestação dos serviços, independentemente de serem ou não da sua responsabilidade; 

04.33 Transporte de seus trabalhadores, equipamentos, acessórios e materiais, até o local da obra, bem como 

até as frentes de serviços quando se der o início do expediente e retorno ao alojamento no término do 

mesmo; 

04.34 Apresentar de "imediato" para sua habilitação e/ou qualificação, cópias de todos os documentos 

constantes na relação do Anexo 111, bem como os documentos para início das atividades, liberação dos 

pagamentos e encerramento das atividades, estes, sempre que solicitados e cada um a seu tempo; 

04.35 Toda a equipe da CONTRATADA deverá participar de um introdutório sobre Segurança, Saúde do 

Trabalho e Meio Ambiente, antes do início das atividades; 

04.36 A CONTRATADA deverá cumprir os prazos pactuados na proposta, tendo em vista as necessidades e 

urgência dos trabalhos por parte da CONTRATANTE; 

04.37 Manter os equipamentos sempre em perfeitas condições de usos para evitar atrasos na execução dos 

serviços contratados; 
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04.39 Substituir de imediato os integrantes da equipe que por motivo qualquer venham a se ausentar do 

trabalho; 

04.40 Fornecer todos os equipamentos, materiais e acessórios necessários e suficientes para a boa execução 

dos serviços; 

04.41 Posicionar os equipamentos, adaptando os mesmos a cada coluna de furação com a inclinação 

solicitada; 

04.42 Entregar as amostras das formações atravessadas pelas sondagens, deixando estas de ser pertenças da 

CONTRATADA após o final dos trabalhos; 

04.43 Entregar no fim de cada sondagem a respectiva folha de sondagem de furação, onde vão registrados a 

modalidade de perfuração, diâmetro, natureza dos terrenos atravessados, segundo indicação do 

sondador, ensaios e seus resultados; 

04.44 Entregar no final do trabalho os Log ·s de sondagens; 

04.45 Acondicionar as amostras em recipiente e local adequado; 

04.46 Responsabilizar-se pela emissão dos vistos necessários à execução dos serviços objecto deste Contrato 

em território angolano; 

04.47 A CONTRATADA arcará com todas as despesas relacionadas à importação e desembaraço dos 

equipamentos na alfândega em Angola e transporte até o local dos ensaios, bem como aquelas relativas 

à reexportação para o país de origem, após o termino dos trabalhos de campo. 

cLÁUSULA QUINTA - ANTICORRUPÇÃO 

05.1 A CONTRATADA declara e garante por si e por suas subsidiárias, controladas e coligadas, bem como por 

seus respectivos sócios, administradores (incluindo membros do conselho e diretores), executivos, 

funcionários, prepostos, agentes, subcontratados, procuradores e qualquer outro representante a 

qualquer título ("Representantes") que cumprem e continuarão cumprindo, durante a vigência do 

,-----------------------------------------------------------,--------------------t/ 
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CONTRATO, todas as leis e regulamentos aplicáveis às atividades relacionadas ao CONTRATO, incluindo 

as leis anticorrupção da República de Angola, nomeadamente, mas sem se limitar às Leis n.Q 34/11 e 

03/14, e aquelas vigentes no Brasil sobre a matéria, no que forem aplicáveis ("Normas Aplicáveis"); 

05.1.1 Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, a CONTRATADA declara e garante que conhece o 

disposto no Código de Conduta de Fornecedores da CONTRATANTE, e que faz parte integral do 

presente CONTRATO ("Código de Conduta de Fornecedores" - Anexo IV), comprometendo-se a 

observar e aplicar as regras do Código de Conduta de Fornecedores, e eventuais atualizações, 

durante a vigência do CONTRATO; e divulgar o Código de Conduta de Fornecedores, e eventuais 

atualizações, para seus Representantes, exigindo-lhes a aplicação e observância do referido 

Código, bem como das Normas Aplicáveis. A CONTRATADA declara, ainda, que aceitará receber 

treinamentos quanto às regras do Código de Conduta de Fornecedores, comprometendo-se a 

exigir a presença de todos os Representantes envolvidos na execução do CONTRATO nos 

referidos treinamentos; 

a. A CONTRATANTE poderá exigir a substituição imediata, e sem qualquer ônus, de 

qualquer Representante alocado na execução do CONTRATO que se recuse a 

participar dos treinamentos a que se refere o item 05.1.1 acima; 

b. A não realização dos treinamentos ou a ausência de qualquer Representante em 

treinamentos realizados não eximirá a CONTRATADA da obrigação de cumprir as 

regras do Código de Conduta de Fornecedores; 

05.1.2 A CONTRATADA declara e garante que não é Autoridade Governamental e que nenhum de seus 

acionistas, administradores, membros de conselho, diretores, executivos, ou funcionários 

relacionados com as atividades previstas no Contrato é Agente Público, ou tem relacionamento 

de qualquer natureza, incluindo pessoal, de negócios ou de associação, com qualquer Agente 

Público que está ou estará em posição de influenciar a obtenção de negócios ou outras 

vantagens para a CONTRATANTE; 
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05.1.3 Qualquer prática, pela CONTRATADA, em violação às declarações constantes das cláusulas 

antecedentes poderá ensejar a resolução de pleno direito do CONTRATO pela CONTRATANTE, de 

forma automática e independentemente de qualquer formalidade, sendo certo que a 

CONTRATADA isentará e manterá a CONTRATANTE indene em relação a quaisquer 

reivindicações, perdas ou danos, diretos e indiretos, Inclusive lucros cessantes e danos 

consequentes, relacionados ou decorrentes da violação cometida, sem prejuízo do direito de 

regresso da CONTRATANTE. A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, 

reivindicação ou demanda em face da CONTRATANTE por conta da extinção do CONTRATO; 

05 .1.4 A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer evento que possa 

implicar violação de qualquer das Normas Aplicáveis, assim como do Código de Conduta de 

Fornecedores, devendo sempre agir no sentido de evitar que referidas violações ou 

desconformidades ocorram; 

05.2 Caso a CONTRATANTE tome conhecimento de fatos ou indícios para acreditar que ocorreu, ou 

que está na iminência de ocorrer, violação às declarações constantes das cláusulas acima por 

parte da CONTRATADA e/ou por quaisquer dos Representantes, poderá a CONTRATANTE 

determinar, a seu exclusivo critério, a suspensão imediata da realização dos Serviços e/ou a 

substituição imediata dos Representantes envolvidos, sem prejuízo da faculdade de rescindir o 

CONTRATO; 

05.2.1 Para a avaliação dos fatos/indícios acima referidos, a CONTRATANTE poderá realizar auditorias 

na CONTRATADA, diretamente ou por meio de empresa de auditoria escolhida pela 

CONTRATANTE. A CONTRATADA se compromete a cooperar com qualquer auditoria que venha 

a ser realizada, disponibilizando todos os documentos solicitados, inclusive livros e registros 

contábeis, que deverão estar adequadamente escriturados e atualizados conforme a legislação 

em vigor; 

05.2.2 Caso a CONTRATADA se recuse a prestar qualquer informação solicitada pela CONTRATANTE ou 

pela empresa de auditoria por ela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá rescindir o 

CONTRATO, de forma automática e independentemente de qualquer formalidade, sem que seja 

devido à CONTRATADA qua lquer indenização, seja a que título for; 
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05.3 A CONTRATANTE se reserva no direito de utilizar as informações colhidas no procedimento a que se 

refere o item 05.2 acima para informar as autoridades competentes ou colaborar com investigações 

promovidas pelas autoridades responsáveis pela Instauração e/ou julgamento de processos judiciais ou 

administrativos, nos termos da legislação vigente na República de Angola e da legislação brasileira, 

naquilo que for aplicável; 

05.4 Caso qualquer autoridade pública venha a instaurar procedimento ou processo para investigar condutas 

previstas na cláusula 05.1 e relacionadas a este CONTRATO, a CONTRATADA se compromete a cooperar 

com a CONTRATANTE, quando por esta solicitado, no âmbito de referida investigação; 

05.5 Para fins deste Contrato, o termo "Agente Público" significa toda pessoa que exerce, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 

outra forma de investidura ou vinculo, mandato, cargo, emprego ou função pública, seja ela da 

Administração Central, Províncial ou Local, de empresa pública ou de organismo internacional público; 

abrangendo também qualquer dirigente de partido político, seus empregados ou outras pessoas que 

atuem para ou em nome de um partido político ou candidato a cargo público, bem como a definição de 

agente público estrangeiro significa a pessoa que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 

exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações 

diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas coletivas controladas, direta ou indiretamente, 

pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais; 

05.6 Para fins deste Contrato, o termo "Autoridade Governamental" significa qualquer órgão, entidade, 

autoridade, agência, autarquia, fundação, comissão ou repartição governamental angolana, de qualquer 

nível ou esfera de governo (nacional, provincial ou local), ou, ainda, qualquer pessoa coletiva controlada, 

direta ou indiretamente, pelo poder público angolano, ou órgão, entidade estatal ou representação 

diplomática de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como qualquer pessoa 

coletiva controlada, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro, ou organização 

pública internacional. 
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06.1 Fornecer a Autorização para Início dos Trabalhos (AIT) à CONTRATADA para início dos trabalhos, objecto 

deste CONTRATO; 

06.2 Efectuar os pagamentos nos prazos e montantes conforme pactuado no presente CONTRATO; 

06.3 Acompanhar a execução dos serviços, aprovando e deliberando prazos e formas necessárias para que a 

CONTRATADA cumpra adequadamente as obrigações contratuais; 

06.4 Fornecer e/ou responder à CONTRATADA, em tempo hábil, todas as informações e/ou questões 

indispensáveis à execução dos serviços ora contratados; 

06.5 Credenciar perante a CONTRATADA um representante com plenos poderes para, directa ou 

indirectamente, fiscalizar, acompanhar e orientar na execução dos serviços ora contratados; 

06.6 Fornecer aos trabalhadores da CONTRATADA, 3 (três) refeições ao dia, bem como estadia nas referidas 

acomodações durante a execução dos serviços objeto deste contrato, adotando-se 05 mesmos padrões e 

critérios utilizados pela CONTRATANTE para os seus trabalhadores; 

06.7 Fica a CONTRATANTE obrigada a entregar a CONTRATADA a Guia de Recolhimento, caso ocorra, 

referente à retenção dos impostos devidos, com periodicidade semestral ou após 2 (dois) meses do final 

da vigência do presente CONTRATO; 

06.8 Fornecer todos os projectos, normas ou instruções necessárias a execução dos serviços, bem como 

comunicar de imediato sobre possíveis alterações no escopo do presente CONTRATO; 

06.9 Obtenção de licença, autorizações e quaisquer taxas necessárias para execução dos trabalhos; 

06.10 Prestar serviços de topografia para a implantação das sondagens no terreno e levantamento topográfico 

das coordenadas e cotas das bocas das mesmas, caso se entenda necessário; 

06.11 Providenciar das licenças, autorizações, taxas, desvios de trânsito e policiamento, eventualmente 

necessários para a execução dos trabalhos; 
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06.12 Eventual abertura de acessos que permitam a circulação dos nossos equipamentos, remoção de 

obstáculos, demolição de estruturas, construção de plataforma de trabalhos, tapumes e escoramento se 

necessário; 

06.13 Fornecimento de água doce a uma razão de 30.000 L/dia; 

06.14 Fornecimento de reservatório de água; 

06.15 Fornecimento de combustíveis e lubrificantes aos equipamentos da CONTRATADA; 

06.16 Mudança de óleo para os equipamentos de sondagem da CONTRATADA; 

06.17 Apoio com meios elevatórios em reposicionamentos caso seja necessário. 

cLÁUSULA SÉTIMA -INCID~NCIAS FISCAIS 

07.1 Os tributos e contribuições que sejam devidas em decorrência, directa ou indirecta, do CONTRATO ou de 

sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária. A 

CONTRATANTE, quando fonte detentora, descontará dos pagamentos que efectuar, os tributos a que 

esteja obrigada pela legislação vigente, ficando a CONTRATADA sem direito a qualquer reembolso; 

07 .2 Conforme a Lei 7/97 (Lei das Empreitadas), fica a CONTRATANTE isenta dos impostos mediante 

apresentação do ANIP; 

07 .3 Qualquer alteração tributária resultante da majoração ou decréscimo de alíquotas existentes, criação, 

mudança, isenção ou extinção de tributo, influirá e ensejará em alteração dos valores 

proporcionalmente para ajustá-los às novas condições. 

cLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

08.1 Os serviços objeto do presente CONTRATO ficarão sujeitos a fiscalização permanente por parte da 

CONTRATANTE e/ou representante devidamente credenciado, o que não exime a CONTRATADA das 

responsabilidades impostas pelo presente CONTRATO, nem das conseqüências legais e contratuais 

advindas do não cumprimento das suas obrigações; 
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08.2 A fiscalização terá os mais amplos poderes, inclusive, exigir da CONTRATADA a apresentação da 

documentação relativa à comprovação do adimplemento das obrigações trabalhistas, fiscais e 

previdenciárias, em relação a todos os trabalhadores cuja mão-de-obra esteja, de alguma forma, 

empregada na execução objeto do presente CONTRATO; 

08.3 No caso de inobservância pela CONTRATADA, quanto às exigências da fiscalização, terá a 

CONTRATANTE, além do direito de aplicação das sanções previstas no presente CONTRATO, também o 

de suspender a execução dos serviços contratados, e sustar o pagamento de quaisquer documentos de 

cobrança; 

08.4 A CONTRATADA obriga-se a fornecer a CONTRATANTE, todas as informações necessárias à realização 

desta fiscalização; 

08.5 A omissão total ou parcial da fiscalização, não poderá ser utilizada como justificativa da CONTRATADA 

para se eximir de quaisquer de suas obrigações. 

cLÁUSULA NONA - SUBFORNECEDORES 

09.1 Caso a CONTRATADA obtenha a autorização da CONTRATANTE, para a subcontratação de fornecedores, 

os fornecimentos por estes prestados estarão, obrigatoriamente, contemplados no valor global deste 

CONTRATO; 

09.2 Se por qualquer motivo, o subfornecedor não honrar com suas obrigações contratuais, a CONTRATADA 

será totalmente responsabilizada e estará sujeita à aplicação das penalidades previstas neste 

instrumento; 

09.3 A medição, pagamento e gerenciamento do subfornecedor, ficarão sob inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, que desde já isenta a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, ónus ou 

reclamações decorrentes; 

09.4 A CONTRATADA deverá exigir do subfornecedor e apresentar à CONTRATANTE, todos os documentos 

que a contratada solicitar o quanto for necessário, antes de celebrar o respectivo subcontrato de 

fornecimento. 
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cLÁUSULA DtCIMA - VIG~NCIA 

010.1 O CONTRATO que ora se celebra, entra em vigor a partir de sua assinatura pelas "Partes" e produzirá 

seus efeitos pelo prazo de 06 (Seis) meses, ou quando concluídos os serviços mediante assinatura do 

"Termo de Rescisão e Quitação Contratual", sem prejuízo de poder vir a ser prorrogado ou mesmo 

encerrado, através de celebração de adenda contratual assinada pelas "Partes". 

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PREÇOS 

11.1 O valor total estimado do presente CONTRATO é de AKZ 108.101.761,00 (cento e oito milhões, cento e 

um mil, setecentos e sessenta e um Kwanzas), com base nas quantidades estimadas e nos preços 

unitários constantes no Anexo I (Proposta da CONTRATADA à CONTRATANTE) conforme quadro abaixo: 

QUADRO DE PREÇOS E QUANTIDADES ESTIMADAS 
~- -- -- -------- ---------- -- ---.. - - -- - - - - ----- --

I "'Hll,OUNll VAli)J( 
111M O(~"IC;AO t lNfl . QUANT 

(AK/) (AKI) 

1 .0 MOBlllZAçAO 3.105,000,00 

MOBILlZAçAO 00 EQUIPAMENTO E EQUIPA PARA A OBRA E OESMOBILlZAÇAo, 
1, 1 INSTALACÂO OE EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO OE ENSAIOS "lN·SITU", RECOLHA UN 2.00 1.552.500,00 3 .105.000,00 

DE AMOSTRAS E APROVISIONAMENTO DE MATERIAIS 

2.0 MUDANÇA DE SONDA E POSIONAMENTO '66.000,00 

2 .1 POSICIONAMENTO DA SONDA EM CADA FURO UN 14,00 19.000,00 266.000,00 

3 .0 SONDAGENS E ENSAIOS OE PERMEABILIDADE 93.816.000,00 

3 ,1 FURAÇAo EM SOLOS E ROCHA AlTERADA COM AMOSTRAOOR OUPLO OE 101 MM UN 1.000,00 22 .000,00 22 .000 .000,00 

3 .2 FURAÇÃO EM ROCHA COM AMOSTRADOR DUPLO OE 86 MM. ML 1.000,00 21.000,00 21.000,000,00 

3 .3 FURAÇÃO EM ROCHA COM AMOSTRAOOR DUPLO DE 76 MM ML 1.020,00 19.350,00 19.737 .000,00 

3.- FURAÇÃO EM MATERIAIS GROSSEIROS DE ELEVADA RESIST~NCIA ML 1 .000,00 28.504 ,00 28.504.000,00 

3.5 
ENSAIOS DE PERMEABlliDAOE DE TIPO LUGEON EM TRECHOS DE S M DE 
PflOFUNDIDADE, COM 5 PATAMARES DE PRESSÃO UN 79,00 25 .000,00 1.97S.000.00 

3.6 
CAIXAS DE SONDAGEM PARACAROTES EXTRAI DAS COM AMOSTRADO R DUPLO OE 
101 MM. UN 120,00 2 .. 500,00 300.000,00 

3.7 
C.AIXAS DE SONDAGEM PA.RA CAROTES EXTRAloAS COM AMOSTRADO R DUPLO DE 
7& MM OU COM AMOSTRADOR OLlPlO DE 86 MM UN 120,00 2.500,00 300.000,00 

' .0 ENSAIOS COM DI1ATOMETRO BHD 10 .803 .031,00 

4.1 
MOBIUZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E PESSOAL. ANÁLISE DOS 

UN 1 .00 7.S00.000,OO 7.500,000,00 RESULTADOS E PREPARAÇÃO DO RELATO RI O 

4.2 
MOBILIZAÇAo E OESMOBllIZAç.&n 00 EQVIPAM ENTO PARA FURO COM ENSAIOS 
ENTRE 60 (120 M UN 2,00 411.723,00 823 .446.00 

4 .3 EXECUÇÃO DE ENSAIOS BHC A PROFUNDIDADES ENTRE 60 E 120 M. UN 20.00 89.207.00 1.784.140,00 

4" DIA DE I MOBILlZAÇAO DA EQUIPA DE ENSAIOS COM OILAT6METRO OHO QUE 

NÃO SEJA RESPONSABILIDADE DA EXERGI" OIA 5,00 139.089,00 6 95.445.00 

5.0 IMOBilIZAÇÃO lU.no.Oo 

S.l 
VALOR HoRARIO POR PARAGENS N$.O IMPUTÁVEIS A EQUIPA DE SONDAGENS DA 

EXERGIA H S,OO 22.346,00 111.730.00 

TOTAL (AKZ) 108.101.161.00 
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11.2 Não obstante a referida estimativa, as "Partes" reconhecem que poderá haver alterações no preço total 

e no prazo estimado do pre.sente CONTRATO, de modo que, caso isto ocorra, as "Partes" celebrem uma 

adenda escrita e assinada em função desta alteração; 

11.3 Os preços definidos neste CONTRATO são estipulados em Kwanza (kz) e permanecerão fixos e 

irreajustávels durante toda a vigência do presente instrumento; 

11.4 O preço previsto na presente Cláusula inclui o total devido a CONTRATADA pela execução das 

obrigações do presente CONTRATO, compreendendo todos os custos com remuneração, lucros, 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, seguros, administração, tributos, enfim tudo o que mais se 

faça necessário ao cumprimento do objecto deste CONTRATO, não cabendo à CONTRATADA qualquer 

reivindicação à CONTRATANTE, seja a que título for. 

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

12.1 A medição será elaborada com base no avanço dos serviços, devidamente aprovados por um 

representante da CONTRATANTE; 

12.2 Não serão medidos em hipótese alguma, para efeito de pagamentos, serviços que não estejam no 

escopo deste CONTRATO, serviços inacabados ou mesmo serviços que estejam com defeito de execução 

e não aprovados e aceite pela CONTRATANTE; 

12.3 Os pagamentos serão efectuados de acordo com a Proposta da CONTRATADA a CONTRATANTE, 

conforme abaixo: 

• Conforme avanço dos serviços em medições mensais até a conclusão dos mesmos; 

12.4 A CONTRATANTE terá o direito de descontar das medições, os valores correspondentes ao 

remanescente do adiantamento número 63951 concedido a CONTRATADA no Contrato CNDRL-014-13, 

no valor de AKZ 3.303.616,28 (três milhões, trezentos e três mil, seiscentos e dezesseis Kwanzas e 

vinte e oito cêntimos); 

12.5 A CONTRATADA de posse do Boletim de Medição de Serviços (BMS) emitirá uma factura e apresentará a 

mesma no estaleiro da CONTRATANTE na Província do Kwanza Norte até 5 (cinco) dias após o 

recebimento do Boletim de Medição; 
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12.6 Após o recebimento das facturas e de todos os documentos exigidos, a CONTRATANTE processará a 

mesma e efectuará o pagamento em Kwanza até o dia 30 do mês subsequente ao mês de fechamento 

da medição, através de transferência bancária, no banco e conta que constar no corpo da factura, 

entretanto, a conta deverá estar obrigatoriamente em nome da CONTRATADA; 

12.7 

a) Caso a CONTRATADA não apresente os documentos exigidos, a CONTRATANTE poderá reter os 

pagamentos das medições em virtude dessas pendências, até que as mesmas sejam concluídas; 

Em qualquer tempo, verificada a existência de débito(s) tributários e/ou trabalhistas, por parte da 

CONTRATADA, junto aos órgãos governamentais Angolano, a CONTRATANTE fica autorizada a promover 

o respectivo pagamento, cujo montante será deduzido de qualquer factura ou crédito futuro, devido à 

CONTRATADA; 

12.8 É vedado desde já, a CONTRATADA utilizar o presente CONTRATO, como garantia de transações 

bancárias e/ou financeiras de qualquer espécie, efectuar operações de desconto, negociar, repassar ou 

de qualquer forma ceder os créditos decorrentes da execução deste a instituições financeiras, empresas 

de "factoring" ou terceiros, sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE; 

12.9 A CONTRATANTE terá o direito de descontar da(s) medição(õesl, os valores correspondentes à 

penalidades decorrentes de incumprimento de obrigações contratuais; 

12.10 Poderão ser descontados, valores correspondentes a fornecimentos da CONTRATANTE a CONTRATADA, 

nos termos das Cláusulas Décima Terceira; 

12.11 A factura com todas as informações devidas, correspondente à medição, deverá ser entregue no prazo e 

local estabelecidos, juntamente com cópia da medição fornecida pela CONTRATANTE e rubricada pela 

CONTRATADA; 

12.12 Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA poderá emitir contra a CONTRATANTE, factura de 

fornecimentos ou serviços que não correspondam às medições eletivamente aprovadas pela 

CONTRATANTE; 

12.13 A CONTRATANTE não liquidará qualquer débito quando a factura for emitida com valor diferente 

daquele medido e aprovado por ela; 
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12.14 A CONTRATANTE se reserva o direito de reter qualquer valor referente a reclamatórias trabalhistas, 

movidas por funcionários da CONTRATADA contra a CONTRATANTE, durante a vigência do presente 

CONTRATO ou mesmo quando este já se encontrar encerrado, mas com crédito ainda em poder da 

CONTRATANTE; 

12.15 Após o encerramento dos serviços e/ou fornecimentos, será emitido o "Boletim de Medição de Serviços" 

pela CONTRATANTE, que será também considerado o "Boletim de Medição Final"; 

12.16 O pagamento da medição final ficará vinculado à celebração do Termo de Rescisão e Quitação 

Contratual, pelas "Partes", atestando que nenhuma "Parte" nada mais tem a receber uma da outra, 

dando mutuamente plena, rasa e irrevogável quitação quanto a todas as obrigações decorrentes do 

presente CONTRATO; 

12.17 Para todos os efeitos, portanto, fica estabelecido que, especificamente quanto à medição final, o prazo 

de pagamento da factura emitida pela CONTRATADA é exclusivamente condicionado à celebração do 

"Termo de Rescisão e Quitação Contratual"; 

12.18 A CONTRATADA deverá fazer constar no corpo da "Fatura" o número do Contrato, o número do Boletim 

de Medição e os dados bancários, para que a CONTRATANTE efetue o depósito relativo a valor devido, 

fazendo ainda constar as seguintes informações: 

(i) Denominação social completa da CONTRATANTE "(Odebrecht Angola Construções e Projecto de 

Energia Lda)"; 

(ii) Indicação do Número de Inscrição Fiscal (NIF) da empresa da CONTRATANTE "(5 417142190)"; 

(iii) Indicação do endereço oficial completo da CONTRATANTE "(Avenida Talo ton a, Via I s/n°, 

Condomínio Belos Business Park, Edf Cabinda - 8i! Andar, Luanda Sul, Luanda, República de 

Angola)"; 

(ív) Razão social e endereço completo da CONTRATADA; 

(v) Descrição exaustiva dos serviços prestados "(Pagamento referente à Medição do Contrato de 

((Campanha de Sondagens" sob o nº OELAC-069-14 Conforme Gáusula Décima Segunda das 

Obras Civis para a Implantação do Aproveitamento Hidroelétrico de laúca); 

(vi) Percentual de Imposto retido "(5.25%)"; 

12.19 Dados bancários completos da CONTRATADA sendo o favorecido a CONTRATADA. 
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13.1 A CONTRATANTE poderá fornecer materiais, caso necessário, produtos e serviços à CONTRATADA, ao 

preço acordado entre as partes na obra, com posterior desconto em medição; 

13.2 Os itens de fornecimento da CONTRATANTE à CONTRATADA deverão estar de acordo com as 

solicitações e com as negociações estabelecidas entre as "Partes". 

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA DO FIEL CUMPRIMENTO DO CONTRATO 

14.1 No caso de débitos ou danos causados pela CONTRATADA à CONTRATANTE, seus colaboradores ou a 

terceiros a serviço da mesma, estes serão descontados das medições somente a diferença entre o valor 

dos referidos débitos e/ou danos e o total das retenções. Caso os valores das retenções sejam 

insuficientes para cobrir os débitos e/ou danos, a CONTRATADA deverá pagar a diferença; 

14.2 Em qualquer hipótese, a devolução das retenções à CONTRATADA não serão acrescidas de juros e/ou 

correção monetária . 

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GARANTIAS TÉCNICAS E DE QUALIDADE 

15.1 A CONTRATADA deverá seguir os padrões de garantia e de qualidade da CONTRATANTE, bem como as 

normas, métodos, especificações técnicas adotadas pela mesma, de modo a assegurar a boa execução 

dos serviços contratados . 

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VíNCULO EMPREGATrClO 

16.1 A celebração deste CONTRATO não cria qualquer vínculo jurídico-laboral entre as "Partes", pelo que a 

CONTRATANTE se exime de pleno direito, a suportar quaisquer encargos salariais, previdenciários, 

fiscais, sociais e ainda os relativos a seguros; 

16.2 De igual modo, a CONTRATADA deverá atender durante a constância do presente instrumento negociai, 

à legislação laboral e de segurança em vigor na República de Angola, ficando ressalvado que todos os 

trabalhadores, prestadores de serviços, mandatários, representantes, directores e todos quantos 
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venham a relacionar-se, directa ou indirectamente com a CONTRATADA, doravante denominados 

"funcionários", não possuem qualquer vínculo, seja a que título for, mormente de natureza laboral, com 

a CONTRATANTE, comprometendo-se a CONTRATADA a suportar, na íntegra, todos os encargos 

inerentes a eventuais exigências que estes funcionários possam fazer, quer jud icial, quer 

extrajudicialmente, independentemente da configuração jurídica feita pelos seus autores; 

16.3 O facto de poderem vir a ser intentadas acções laborais contra a CONTRATANTE seja em litisconsórcio 

com a CONTRATADA ou não, por funcionários da CONTRATADA, implica o ressarcimento, pela 

CONTRATADA, de todas as despesas efectuadas pela CONTRATANTE com a sua defesa. 

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -INADIMPLENTOS E PENALIDADES 

17.1 A CONTRATADA estará sujeita a multa de 0,3% (meio por cento) sob o valor do CONTRATO, por dia de 

atraso, desde que os motivos sejam comprovadamente de sua responsabilidade, não podendo este valor 

ultrapassar o valor máximo de 10% (dez por cento) do valor total do CONTRATO; 

17.2 A CONTRATANTE estará sujeita a multa contratual de 0,1% (um décimo por cento) acrescido de juros de 

mora de 2% (dois por cento) ao ano, pro rota, do valor da factura, em caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias, salvo se as causas destes atrasos não forem de sua responsabilidade, ou caso a 

CONTRATADA, deixe de cumprir alguma das Cláusulas deste CONTRATO; 

17.3 Caso qualquer das "Partes" tenha que recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe foi devido, a 

outra "Parte" ficará sujeita ao pagamento, além do débito principal, da correcção monetária, de pena 

convencional de 10% (dez por cento) ao mês e das despesas de processo e honorários advocatícios 

fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação. 

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EXTINÇÃO DO CONTRATO 

18.1 A CONTRATANTE está legitimada a resolver, através de declaração escrita, o CONTRATO sempre que a 

CONTRATADA, sem estar para isso devidamente autorizada pela CONTRATANTE: 

a. Interromper, sem justa causa nem aviso prévio, a execução dos fornecimentos e serviços; 

I "<RGIA ANGOLA, LOA. p",,; '7' ( 
. 7( / 

~iJ\, ~ 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE CAMPANHA DE SONDAGENS 

AH LAÚCA 

Contrato nO 
OELAC-069-14 

b. Subcontratar, total ou parcialmente, terceiros para a prossecução das obrigações a que está 

contratualmente vinculada, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE; 

c. Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a sua posição contratual, sem o consentimento prévio e 

por escrito da CONTRATANTE; ou, 

d. Em virtude de incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA, se, a critério da CONTRATANTE, tais 

operações importarem em modificações de qualidade técnica, idoneidade profissional e financeira da 

CONTRATADA; 

18.2 As Partes poderão resolver o presente CONTRATO nos seguintes casos; 

a. Sempre que isso seja do seu interesse, sem necessidade de apresentar qualquer justificação, desde 

que faça por escrito e com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

b. Quando sobrevenha alguma circunstância fortuita ou de força maior, tal como comumente aceite e 

definida pelo ordenamento jurídico angolano, impeditiva da cabal execução do CONTRATO por prazo 

superior a 30 (trinta) dias, não sendo devido a nenhuma das Partes qualquer valor a título de 

indemnização em decorrência deste encerramento antecipado da relação contratual; 

c. Sempre que qualquer das Partes não cumpra (ou cumpra de forma irregular) quaisquer cláusulas 

deste CONTRATO; ou 

d. Mediante celebração de Distrato, mutuamente pactuado pelas Partes; 

18.3 Para efeitos da al(ena ub" do número anterior, consideram-se circunstâncias fortuitas ou de força maior, 

principalmente, catástrofes naturais, epidemias, guerra, revoltas, requisições e suspensões dos serviços 

decretadas pelo Governo ou qualquer entidade equiparada ao abrigo de medidas de emergência 

justificadas por graves motivos de ordem e saúde públ icas, greves ou distúrbios que afectem a execução 

dos fornecimentos e serviços objecto deste CONTRATO, ou, ainda, novas regulamentações oficiais 

impeditivas da execução normal das obrigações contratuais; 

18.3.1 A Parte afectada por circunstâncias fortuitas ou de força maior deverá informar a outra Parte das 

circunstâncias que a justificam no prazo máximo de 3 (três) dias a contar do conhecimento da 

ocorrência; 
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18.3.2 A Parte que invocar a situação de circunstâncias fortuitas ou de força maior deverá adoptar 

todas as medidas razoavelmente exigíveis para minorar os respectivos efeitos; 

18.4 Resolvido o CONTRATO, a CONTRATANTE fará seus, a título gracioso, todos os documentos e materiais 

utilizados e/ou resultantes da execução dos fornecimentos e serviços objecto do presente CONTRATO; 

18.5 Em qualquer hipótese de resolução contratual, a CONTRATANTE reterá qualquer pagamento devido à 

CONTRATADA, até que sejam apuradas as eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, à 

CONTRATANTE, para efeito de ressarcimento à CONTRATANTE; 

18.6 Em nenhuma das situações previstas nos números anteriores, porém, serão as Partes obrigadas a 

indemnizar, reembolsar ou ressarcir a outra Parte pelos eventuais lucros cessantes e/ou perdas 

indirectas, sofridas em função da realização do objecto deste CONTRATO. 

cLÁUSULA D~CIMA NONA - DISPOSiÇÕES GERAIS 

19.1 O CONTRATO ora celebrado não é contrato de mandato, pelo que não habilitará, seja em que 

circunstâncias for, a CONTRATADA a praticar um ou mais actos jurídicos por conta ou em nome da 

CONTRATANTE, salvo se para tal estiver munida da competente procuração; 

19.2 Os simples actos de tolerância de qualquer Parte, relacionados com o incumprimento de qualquer 

obrigação contratual da outra Parte, não implicarão, de forma alguma, a novação deste CONTRATO nem 

a renúncia a quaisquer direitos ou pretensões que o CONTRATO confira à Parte que assim proceder; 

19.3 Este CONTRATO representa a vontade final das Partes, prevalecendo em relação a todo e qualquer 

ajuste, tratativa ou documento anterior, sendo integrado, ainda, pelos Anexos descritos na Cláusula 

Terceira, todos devidamente rubricados pelas Partes; 

19.4 Qualquer correspondência (cartas, medições, Facturas, etc.), deverá ser encaminhada para o endereço 

da CONTRATANTE, no estaleiro na província do Kuanza Norte, República de Angola, no caso da 

CONTRATADA entregue no estaleiro de obras; 

19.5 Este CONTRATO será administrado e interpretado de acordo com o Direito vigente na República de 

Angola; 

EXERGIA ANGOLA, lDA. 

• 
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19.6 Eventuais alterações a este CONTRATO só produzirão efeitos jurídicos quando efectuadas por 

documento escrito e assinado por ambas as Partes. 

cLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO 

20.1 Todos os impasses, questões controvertidas, diferendos, disputas ou litígios decorrentes da 

interpretação e aplicação das cláusulas deste CONTRATO serão resolvidos, de forma amigável, entre as 

Partes; 

20.2 Gorada a tentativa de resolução amigável sem que as Partes tenham conseguido alcançar o desejável 

consenso, deverá a questão controvertida ser dirimida, em definitivo, pelo Tribunal Provincial de Luanda, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja; 

20.2 Depois de lido pelas Partes e por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também assinam. 

PE 

PELA CONTRATADA: , . !J 

j
gJV' ~~'J oh l~~\AM étJl/Ml. 

NOM~lJOSÉ EMMANUEL DE DEUS CAMARO RAMOS 

CARGO: DIRETOR 

PASSAPORTE Nº: FF750204 

TESTEMUNHAS: 

1 EXERGIA ANGOLA, LDA. 

Laúca - Kwanza Norte, 26 de Maio de 2014. 

rJIW~ 
Ncf1'E":'TIAGO DE ANDRADE OLIVEIRA MOREIRA 

CA~GO: GERENTE COMERCIAL 

PASSAPORTE N2: YB 370321 

NOME: MATHEUS IANNOTIA GONTUO 

PASSAPORTE Nº FI 733433 
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ODEBRECHT 

Att: EngO Alberto Arrascue 

Luanda, 2014-05-25 

Assunto: PROGRAMA DE SONDAGENS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO 
BÁSICO DO AHE DE LAÚCA 

Exmos. Senhores, 

No seguimento da vossa consulta, a qual muito agradecemos, vimos por este meio propor os 

nossos melhores preços para a execução de trabalhos de prospecção geotécnica. 

1. INTRODUÇÃO 

No âmbito do desenvolvimento do projecto básico do Aproveitamento Hidroeléctrico de Laúca, 

surge a necessidade de realizar um programa de sondagens. 

2. DESCRiÇÃO DOS TRABALHOS 

2.1. Prospecção mecânica 

De acordo com a consulta feita pelo Cliente serão realizadas 16 (dezasseis) sondagens à rotação 

com recuperação integral de testemunho, acompanhadas de ensaios Lugeon, sempre que sejam 

interceptados terrenos não rochosos serão realizados ensaios normalizados de penetração 

dinâmica - SPT, preconiza-se ainda a realização de ensaios dilatométricos do tipo BHD. 
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o quadro que se apresenta de seguida resume as quantidades a realizar bem como a orientação e 

inclinação aplicar na realização das sondagens: 

SONDAGfM 
COORDENADAS 

0R6A0 COTA(m' PROF (1ft, DlREcçAo 
ENSAIOS LIJ6EON 

MARGEM INCL 
NOIfI't ESTE PROF(nt) QUANT. 

SR-201 8.923.432 513.859 Coroamento MN 846 180 200 30 70 22 
SR-202 8.922.861 513.875 Coroamento MN 836 120 170 30 120 24 
SR-203 8.922.827 513.829 Coroamento ENSECADEIRA 723 70 220 30 70 14 
SR-204 8.922.827 513.839 Coroamento M5 723 70 40 30 70 14 
SR-205 8.922.680 513.000 Coroamento MS 836 120 350 30 120 24 
SR-206 8.922.608 513.907 Coroamento MS 845 50 - 90 50 10 
SR-207 8.922.815 513.723 Coroamento MS 720 50· 90 50 10 ._ -
SR-208 8.923 .447 513.946 Coroamento MN 846 60 200 30 60 12 
SR-209 8.924.012 512.216 Casa Força MN 878 50 240 30 - -
SR-210 8.924.131 512.154 Casa Força MN 861 50 240 30 - -
5R-211 8.924.131 512.105 Casa Força MN 811 30 60 30 - -
SR·212 8.924.108 512.067 Casa Força MN 800 30 60 30 - -
SR-213 8.923.992 512.014 Casa Força MN 725 130 60 15 50 23 
SR-214 8.924.109 511.942 Casa Força MN 738 150 150 20 50 26 

SR-215 8.924.109 511.942 Casa Força MN 700 30 60 30 - -.,.---. - ----
SR-216 8.923.447 513.635 TUNEL MN 866 150 - 90 -

2.1 .1. Sondagens à rotação 

As sondagens mecânicas serão executadas com recurso a uma sonda rotativa (A TLASCOPCO -

Mustang 5P4-D) accionada por motor diesel de avanço hidráulico automático. Para realizar a 

amostragem contínua do maciço rochoso recorrer-se-á a amostradores convencionais de parede 

dupla de diâmetros adequados à condições de compartimentação e competência do maciço, está 

também prevista a utilização de amostradores Wíreline para os furos mais profundos. 

o faseamento da operação é descrito de seguida: 

1. Implantação dos furos de sondagem; 

2. Preparação do local da sondagem: 

a) Limpeza e preparação da área envolvente ao local do furo de forma a permitir a 

execução de todas as tarefas indispensáveis para a furação; 

b) Abertura de um sulco para drenagem da água de furação e protecção da boca do 

furo evitando contaminação do furo com água provida de detritos de corte; 

c) Posicionamento do equipamento e adaptação da coluna de furação e da torre à 

inclinação pretendida; 

d) Selecção do diâmetro e do tipo de coroa em função da litologia ocorrente; 
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e) Posicionamento dos reservatórios com o fluído de injecção. 

3. No início dos furos prevê-se a ocorrência de materiais descomprimidos e de rocha alterada 

e recorrer-se-á portanto a amostrador duplo tradicional de 101 mm, quando o horizontes 

mais competentes e menos fracturado ocorram, procede-se á redução diâmetro de furação 

para recorrendo ao amostrador duplo de 86 mm, ou caso a rocha seja de excelente 

qualidade a redução será realizada para o amostrador duplo de 76 mm. Nas sondagens 

mais profundas será utilizada a coluna de furação wireline com diâmetro Na, resultando em 

carotes com 47,75 mm. 

4. Prevê-se a utilização de polímeros orgânicos na constituição do fluído de circulação, de 

forma a garantir uma maior eficiência na furação e qualidade do testemunho a recuperar. 

Ressalva-se que se trata duma substância ambientalmente inerte e biodegradável. 

5. A pressão sobre a coluna de varas e velocidade de rotação será adaptada em função do 

maciço, diâmetro do furo, tipo de matriz da coroa. O caudal e a pressão do fluido de 

circulação encontram-se sob vigilância constante evitando que o testemunho seja danificado 

por um excesso de fluxo; 

6. A manobra de furação é dada como interrompida, quando o amostrador percorreu o seu 

comprimento no maciço, sendo nesse momento subido o trem de varas e extraída a 

amostra; 

7. As amostras serão acondicionadas em caixas de plástico devidamente identificadas com a 

designação da obra, a data, identificação da sondagem e a profundidade de recolha da 

amostra. 
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Estes ensaios serão executados em troços de 5 metros em profundidades a determinar pelo 

Cliente, deverão ser realizados com 5 patamares de pressão de injecção, sendo a pressão máxima 

de injecção a determinar pelo Cliente. Será utilizado um obturador simples e os ensaios realizados 

após a finalização de cada manobra de furação. 

Para a execução dos ensaios de permeabilidade do tipo Lugeon, será seguida a seguinte 

sequência: 

1. Uma vez atingida a profundidade pretendida e garantida a limpeza do fundo do furo, é descido 

obturador e colocado à profundidade que garanta um comprimento do maciço a ensaiar de 5,0 

metros. Na parte central do obturador encontra-se a mangueira de injecção; 

2. O obturador é então inflado com recurso a uma bomba que se encontra à superfície, garantindo 

que o topo do troço a ensaiar se encontre colmatado. 

3. A mangueira de injecção é então ligada ao manómetro e ao caudalímetro provido de monitor; 

4. O caudalímetro é então ligado à bomba de injecção; 

5. Dá-se então inicio ao ensaio de acordo com as pressões de injecção determinadas de projecto. 

Ensaios Dilatométricos BHD 

Os ensaios dilatométricos do tipo BHD serão realizados às profundidades determinadas pelo 

Cliente, as pressões a aplicar também serão determinadas pelo Cliente. Será determinado o 

módulo de deformação do maciço, tanto em carga, quanto em descarga, a curva tensão

deformação do ensaio e a sua orientação relativamente ao Norte. 

Recorrer-se-á a um dilatómetro flexível sendo os ensaios realizados ensaios em furos de 

sondagem de diâmetro N, a pressões até 12 MPa. Os deslocamentos são medidos com a 

resolução de 1 (Jm por meio de oito sensores formando ângulos de 45° entre si, que permitem obter 

os deslocamentos segundo quatro diâmetros. Não é recomendável a realização de ensaios a 

profundidades superiores a 100,0 metros apesar de o programa de consulta solicitar que sejam 

realizados a profundidades superiores. A realização de ensaios a profundidades superiores a 100,0 

m ficará condicionada pelas condições dos furos e pela qualidade do maciço rochoso, não devendo 

ser realizados ensaios a profundidades superiores a 150 m. 
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Os trabalhos aqui descritos serão realizados em regime de série de preços, assim o valor global da 

proposta resulta da aplicação dos preços unitários às quantidades efectivamente realizadas. 

Estima-se um valor de 351.905,86 USO (Trezentos e cinquenta e um mil novecentos e cinco 

Dólares norte americanos) para a execução do trabalho solicitado, conforme a lista de preços e 

quantidades estimadas apresentadas em anexo. 

Caso se verifique por motivos alheios à Exergia Angola, a necessidade de interromper, ou 

suspender os trabalhos, a duração da interrupção será cobrada conforme consta no mapa de 

quantidades. 

4. ENCARGOS E OBRIGAÇÕES 

Propomos as seguintes condições para a realização dos trabalhos acima descritos, estas deverão 

ser afectas às responsabilidades do Cliente, bem como os encargos daí decorrentes: 

• A obtenção de licenças, autorizações, taxas, desvios de trânsito e policiamento, 

eventualmente necessárias para a execução dos trabalhos; 

• A eventual abertura de acessos que permitam a circulação dos nossos equipamentos, 

remoção de obstáculos, demolição de estruturas, construção de plataformas de trabalho, 

tapumes e escoramentos se necessário; 

• Os encargos resultantes de eventuais danos efectuados em cabos e condutas 

enterradas e cuja localização não nos tenha sido previamente comunicada; 

• Os encargos resultantes da demolição e eventual reposição de pavimentos; 

• Segurança de pessoal e equipamento; 

• Fornecimento de água doce a uma razão de 30.000 Udia; 

• Fornecimento de combustível para equipamentos e viaturas; 

• Fornecimento de reservatórios de água para acomodar a água; 

• Fornecimento da base topográfica para a implantação das sondagens; 
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• Alojamento do pessoal da Exergia, sendo a equipa constituída por 5 elementos. O 

alojamento será constítuido por quartos de duas pessoas no máximo. 

• Alimentação da equipa da Exergia; 

• Disponibilização de porta-máquinas para as remobilizações parciais entre furos da 

sonda da Exergia; 

• Obturação dos furos após a Exergia os ter dado como concluídos. 

Será obrigação da Exergia Angola, Lda. assegurar: 

• A mobilização do nosso equipamento para o local onde se realizarão as sondagens, e a 

desmobilização do equipamento. No nosso equipamento inclui-se uma sonda _ 

autopropulsionada, de 14 Ton. um compressor de 20 bar e de um contentor marítimo de 

20 pés; 

• Pessoal necessário para garantir uma boa execução dos trabalhos, assumindo todos os 

custos daí decorrentes. A nossa equipa será constituída por 5 elementos; 

• Uma máquina de sondagens e todos os acessórios indispensáveis para conduzir os 

trabalhos de furação e recolha de amostra; 

• No final de cada sondagem a entrega da respectiva parte diária; 

• Acomodação das amostras em caixas apropriadas para o efeito; 

• Após a conclusão dos trabalhos a entrega ao Cliente das amostras das formações 

atravessadas, passando a partir deste momento as amostras a propriedade do Cliente; 

• Entrega de um relatório referente aos trabalhos realizados, em suporte digital ou em 

suporte físico. conforme pretendido pelo cliente. 

5. CONDiÇÕES COMERCIAIS 

Sugerimos os seguintes termos e condições para a facturação e os pagamentos: 

1. Com a adjudicação será adiantado um valor correspondente a 30% do valor da proposta; 

2. O remanescente será facturado mensalmente, após dedução do adiantamento, de acordo 

com os trabalhos efectivamente realizados; 

3. Os trabalhos serão facturados mensalmente de acordo com o que foi efectivamente 

realizado; 

4. As facturas deverão ser regularizadas 30 dias após a sua emissão; 
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5. O auto de medição dos trabalhos efectuados será enviado para o cliente até ao quinto dia 

útil de cada mês e enviado ao cliente por fax, e-mail ou carta registada. Se num prazo de 5 

dias úteis o cliente não manifestar objecções às medições realizadas pela Exergia Angola, 

Lda, estas serão dadas como aceites e será emitida a factura respectiva; 

6. Caso existam discrepâncias entre as medições efectuadas pela Exergia Angola, Lda, e as 

medições efectuadas pelo cliente, será emitida uma factura relativa às medições dos 

trabalhos que não levantem dúvidas. O restante dos trabalhos será facturado 

provisoriamente, de acordo com o auto de medição submetido pela Exergia Angola, Lda, 

sendo o acerto feito a partir do momento em que as disparidades cessem; 

7. Os pagamentos serão efectuados por transferência bancária ou em cheque. 

6. PROGRAMAÇÃO 

Os trabalhos serão iniciados em data a combinar após a adjudicação do trabalho se encontrar 

celebrada. Prevemos um período de 10 dias uteis para assegurar a mobilização e preparação das 

instalações para pessoal e equipamentos. Prevê-se para a execução dos trabalhos e a partir do 

momento que a entrada em obra se encontre concluída cerca de 150 dias. 

Luanda, 25 de Maio de 2013 

~;.;".. ~~ .;f/lç.hdv 

Francisco Machado 

0244927880130 

f.machado@exergia.pt 

ANEXO I - Mapa de quantidades 
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PROGRAMA DE SONDAGENS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO 

ERGI BÁSICO DO AHE DE LAÚCA 
Br il$1I LISTA DE PREÇOS E QUANTIDADES 

MOBILIZAÇÃO 

Mob.ilização do equipamento e equipa para a obra e un 

desmobilização, instalação de equipamentos, realização de 

ensaios "in-situ", recolha de amostras e aprovisionamento de 

Imateriais. Preco oor eauioamento. 

MUDANÇA DE SONDA E POSICIONAMENTO 

Posicionamento da sonda em cada furo. un 

Mudança de sonda para distâncias superiores a 500,0 metros hr 

e Inferiores a 1500,0 metros. Em caso de necessidade de 

transporte de equipamento, este sera por conta do Cliente. 

SONDAGENS E ENSAIOS DE PERMEABILIDADE 

Furação 

Furação em solos e rocha alterada com amostrador duplo de un 

101 mm. 

Furação em rocha com amostrador duplo de 86 mm. ml 

Furação em rocha com amostrador duplo de 76 mm. ml 

Furação em materiais grosseiros de elevada resistência. ml 

Ensaios de permeabilidade de tipo Lugeon em trechos de 5 m un 

de profundidade, com 5 patamares de pressão. 

Caixas de sondagem para carotes extraidas com amostrador un 

duplo de 101 mm. 

Caixas de sondagem para carotes extrafdas com amostrador un 

duplo de 76 mm ou com amostrador duplo de 86 mm. 

ENSAIOS COM DILATÓMETRO BHD 

Ensaios com dilatómetro BHD 

Mobilização e desmobilização do equipamento e pessoal, un 
análise dos resultados e preparação do relatório. 

Mobilização e desmobilização do equipamento para furo com un 

ensaios entre 60 e 120 m. 

Execução de ensaios BHD a profundidades entre 60 e 120 m. un 

Dia de imobilização da equipa de ensaios com dilatómetro un 

BHD que não seja responsabilidade da Exergia . 

IMOBILIZAÇÃO 

Valor horário por paragens não imputáveis à equipa de hr 

sondagens da Exer~ia. 

2,0 

14,0 

0,0 

0,0 

1020,0 

-
79,0 

1,0 

2,0 

20,0 

-

-

P.IJnIt. 
(USO) 

15.525,00 

190,00 

223,46 

220,00 

210,00 

193,50 

285,04 

250,00 

25,00 

25,00 

75.000,00 

4.117,23 

892,07 

1.390,89 

223,46 

I Total (USO) I 

31.050,00 

2.660,00 

-

0,00 

0,00 

197.370,00 

-

19.750,00 

-

-

75.000,00 

8.234,46 

17.841,40 

-

-

TOTAL I 351.905,86 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE CAMPANHA DE SONDAGENS 

ANEXOU 

AH LAÚCA 

Contrato nO 
OELAC-069·14 

PROTOCOLO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA OBRA E DIRECTRIZES BASICAS DE 

SEGURANÇA DA OBRA. 

I EXERGtA ANGOLA, LDA. Pâgina 27 de 331 

• 



ODEBRECHT 
AH Laúca - Aproveitamento Hidroelétrico de Laúca 

Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente 

Este documento define os procedimentos e compromissos a serem aplicados em 

Estaleiros de Obras e Frentes de Trabalho do Projeto AH Laúca - Desvio do Rio, obras 

civil e eletromecânica, da Odebrecht, visando proporcionar melhores condições de 

Saúde, Segurança no Trabalho a seus integrantes e a preservação do Meio 

Ambiente. 

1. Cumprir e aplicar a legislação vigente de Saúde Ocupacional e Segurança 

do Trabalho do Brasil para os funcionários brasileiros conforme exigência 

da lei N 6.514 e lei Geral do Trabalho de Angola para os funcionários 

Angolanos; 

2. Seguir e Cumprir com todas as Normas e Procedimentos internos do 

Projeto AH laúca - Desvio do Rio, obras civil e eletromecânica, neste caso 

será realizado treinamento de todos os funcionários envolvidos em cada 

atividade; 

3. A empresa Terceirizada deverá Confeccionar e entregar ao Projeto AH 

Laúca - Desvio do Rio, obras civil e eletromecânica, os seguintes 

documentos de Saúde e Segurança do Trabalho: PCMSO - Programa de 

Controle Médico e Saúde Ocupacional e PPRA - Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais, além das APNR's devidamente elaboradas e os demais 

documentos previstos nos anexos 1 e 2 do PI AHL 36 - Gestão de 

Fornecedores, antes de iniciarem os serviços; 

A elaboração e implementação do PPRA é obrigatória para todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados regidos pela CLT (Legislação Brasileira). Não importa, nesse 

caso, o grau de risco ou a quantidade de empregados. Assim, tanto um 

condomínio, uma loja ou uma planta industrial, todos estão obrigados a ter 

um PPRA, cada um com sua característica e complexidade diferentes. 
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4. É de inteira responsabilidade da empresa terceirizada, supervisionar, 

conscientizar e obrigar os funcionários com relação ao cumprimento das 

Normas legais e Procedimentos internos do Projeto AH Laúca - Desvio do 

Rio, obras civil e eletromecânica, relativas à Saúde, Meio Ambiente e 

Segurança do Trabalho; 

5. É de responsabilidade da empresa terceirizada e sua equipe de liderança a 

observância das condições seguras de trabalho bem como o cumprimento 

das Normas Legais e Procedimentos internos do Projeto AH Laúca - Desvio 

do Rio, obras civil e eletromecânica, obras civil e eletromecânica, relativas 

a Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho; 

6. Todos os funcionários deverão respeitar e seguir as sinalizações de 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente e demais orientações visuais constantes 

na Obra; 

7. Todo o funcionário deverá possuir Atestado Médico de Saúde Ocupacional 

emitido por Médico do Trabalho, conforme exigência do PCMSO -

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

8. É de responsabilidade da empresa terceirizada comprovar a capacitação de 

seus funcionários para o desenvolvimento de suas atividades, sendo esta 

comprovação exclusiva da contratada; 

9. Fornecer gratuitamente e em quantidade suficiente para os funcionários 

todos os EPl's - Equipamentos de Proteção Individual, necessários e 

adequados para a execução dos trabalhos com segurança, bem como 

treinar, conscientizar, supervisionar e obrigar o uso e conservação dos 

mesmos; 

• 
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10. Todo EPI deverá possuir CA - Certificado de Aprovação emitido pelo 

Ministério do Trabalho - Brasil, em cumprimento da Norma 

Regulamentadora NQ 06, Lei N 6.514, para EPI importados do Brasil, os 

demais deverão ser acompanhados do Certificado/Registro de fabricação 

emitido pela empresa Fabricante ou Importadora; 

11. Todos os EPl's fornecidos deverão ser previamente aprovados pela Área de 

ST - Segurança do Trabalho do Projeto; 

12. Todo EPI entregue ao funcionário deverá ser registrado e controlado 

individualmente, a fim de evitar desvios e mau uso; 

13. Fornecer dois conjuntos de Uniformes/fardamento (Calça e Camisa) para 

cada funcionário, e exigir que todos mantenham a higiene dos mesmos; 

14. Fornecer condições adequadas e seguras de trabalho para os todos os 

funcionários; 

15. Fornecer ferramentas e maquinário em condições adequadas e seguras 

para utilização, atendendo aos requisitos mínimos de segurança 

estabelecidos, sendo que antes do início de sua utilização, deverão passar 

por prévia inspeção e aprovação da área de Segurança do 

Trabalho/Equipamentos do Projeto; 

16. É de responsabilidade dos funcionários e sua Liderança manterem o 

Ambiente de trabalho (Obra) sempre limpo e desimpedido, separar e 

descartar adequadamente e diariamente todos os resíduos gerados na 

obra por consequência dos trabalhos, conforme normas e procedimentos 

da Odebrecht; 

17. Orientar, supervisionar e obrigar a todos os funcionários a manter o 

ambiente de trabalho limpo, como: Banheiros (Casa de Banho), Área de 

convivência (Pátio) e Obra; 
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18. Obrigatoriamente e diariamente antes do início das atividades o Líder se 

reunirá com sua equipe para falar sobre Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente com duração de no mínimo 15 mino (TDT - Treinamento Diário 

de Trabalho), com o intuito de promover e conscientizar os funcionários 

com relação aos cuidados e medidas preventivas que deverão ser tomadas 

durante a execução dos trabalhos, dando ênfase aos que deverão ser 

realizados daquele dia, bem como prepará-los para o infcio das atividades, 

inspecionando seus EPI·s e ferramentas; 

19. Uma vez que estaremos trabalhando em uma região desminada, o cuidado 

e responsabilidade deverão ser redobrados; A área será demarcada, e com 

isso não será permitido em hipótese alguma que o funcionário ultrapasse o 

isolamento sem prévia autorização; 

20. Os trabalhos, onde houver risco iminente de Acidente e ou Contato 

Acidental com equipamentos energizados, deverão ser realizados com toda 

segurança possível, orientado e supervisionado pela Área de Segurança do 

Trabalho do Projeto; 

21. Todo e qualquer Acidente, Dano Material e Impacto Ambiental causado 

por um Acidente deverá ser comunicado imediatamente às áreas de 

Segurança do Trabalho e Meio Ambiente do projeto. 

22. Os prestadores de serviços com atividades rotineiras dentro do Projeto AH 

Laúca - Desvios do Rio, obras civil e eletromecânica, serão avaliados 

conforme PI AHL 62 - Avaliação de desempenho de subcontratadas, com 

foco no cumprimento dos requisitos obrigatórios de Sustentabilidade 

(anexo 1 do PI AHL 36 - Gestão de Fornecedores) e na postura operacional 

de seus funcionários nas frentes de serviços, cujos critérios privilegiarão o 

número de conformidades, conforme abaixo: 

Acima de 90 - Excelente; 

De 70 a 89 - Bom; 

De 50 a 69 - Regular; 

Abaixo de 49 -Insuficiente. 

• 
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23. Os prestadores de serviços com atividades rotineiras dentro do Projeto AH 

Laúca - Desvios do Rio, obras civil e eletromecânica, que forem avaliados 

em seu desempenho nas categorias "Regular e Insuficiente" estarão 

sujeitos a sanções conforme abaixo: 

Notificações: Imediatas à Direção da Subcontratada pela área Contratual; 

Paralisação das atividades: Imediatamente após vencimento dos prazos 

estabelecidos nas notificações, até a regularização dos desvios. 

24. A empresa prestadora de serviços com atividades rotineiras dentro do 

Projeto AH Laúca - Desvio do Rio, obras civil e eletromecânica, cuja 

liderança presente na obra não fale o Português deve manter um 

intérprete dentro do canteiro para fazer a interface de comunicação 

visando o pleno entendimento das Normas de Segurança e outros direitos 

e deveres junto a Contratada. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO AH LAÚCA 

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE CAMPANHA DE SONDAGENS 
Contrato nO 

OELAC-069-14 ~ _ ___________________________ ---L-_--=-=c:....:..:::c....::...;~~_. __ _ 

1. DOCUMENTOS RELACIONADOS À CONTRATADA 

Item Documento Atualização 

1.01 
Identificação completa da empresa (Sede) Antes de entrada em Obrai 

Periodicamente 

Cartão de Contribuinte (NIPC) Antes de entrada em Obrai 
1.02 

Periodicamente 

Alvará Compatível (Certificado INCI) ou certificação exigida por lei Antes de entrada em Obrai 
1.03 

para o exercicio da actividade Periodicamente 

Apólice e recíbo de pagamento do prémio do Seguro de Acídentes Antes de entrada em Obrai 
1.04 

de Trabalho Periodicamente 

Folha de Remunerações enviada para a Segurança Social Antes de entrada em Obrai 
1.05 

Periodicamente 

Certidão de não divida à Segurança Social Antes de entrada em Obrai 
1.06 

Periodicamente 

Certidão de não divida às Finanças Antes de entrada em Obrai 
1.07 

Periodicamente 

Apólice e recíbo de pagamento do prémio do Seguro de Antes de entrada em Obrai 
1.08 

Responsabilidade Civil Periodicamente 

1.09 
Horário de Trabalho Antes de entrada 

Periodicamente 

em Obrai 

1.10 
Declaração relativa a eventuais trabalhadores imigrantes Antes de entrada em Obrai 

Periodicamente 

Declaração de recepção do PSS (parte aplicável) Antes de entrada em Obrai 
1.11 

Periodicamente 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO AH LAÚCA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA DE SONDAGENS 
Contrato nO 

OELAC-069-14 

2. DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA 

a) Documentos dos trabalhadores nacionais, diretos ou subcontratados: 

Item Documento Atualização 

2.01 Bilhete de Identidade ou Passaporte com visto válido Antes de entrada em Obra 

2.02 Nº de Contribuinte Antes de entrada em Obra 

2.03 Nº de Beneficiário da Segurança Social Antes de entrada em Obra 

2.04 
Ficha de Aptidão Médica Antes de entrada em Obrai 

Periodicamente 

2.05 Ficha de Distribuição dos EPI Antes de entrada em Obra 

2.06 Credenciaçãol CAP (Manobradores - (Portaria n.º 58/2005) Antes de entrada em Obra 

2.07 Contratos de trabalho I Declaração de efectividade Antes de entrada em Obra 

2.08 Declaração de cumprimento do estabelecido no PSS Antes de entrada em Obra 

2.09 Carta de condução (motoristas de veiculos pesados) Antes de entrada em Obra 

2.10 Cópia do Bilhete de Identidade do cônjuge, se aplicável. Antes de entrada em Obra 

Cópia das Cédulas de Identidade ou BI dos filhos e dependentes, se Antes de entrada em Obra 
2.11 

aplicável. 

2.12 Currículo profissional Antes de entrada em Obra 

2.13 Cópia Certificado, diploma ou declaração de conclusão de curso. Antes de entrada em Obra 

2.14 
Cópia Talão de Recenseamento ou Declaração Militar para efeito 

de serviço. 
Antes de entrada em Obra 

2.15 Cópia Adiamento militar - para os 

(*obrigatório para os homens). 

nascidos entre 1984 a 1985 
Antes de entrada em Obra 

2.16 Registro criminal (Original). Antes de entrada em Obra 

2.17 Atestado de residência . Antes de entrada em Obra 

2.18 Cópia do talão da conta bancária . Antes de entrada em Obra 

2.19 Cópia Carta de condução original e 01 cópia (**obrigatório para 

admissão de motorista, para outros casos é opcional). 
Antes de entrada em Obra 

2.20 Solicitação do Exame Admissional. Antes de entrada em Obra 

2.21 Cópia Ficha Cadastral. Antes de entrada em Obra 

2.22 Cópia Contrato de Trabalho - 2 vias . Antes de entrada em Obra 

2.23 Cópia apólice Seguro de vida em grupo. Antes de entrada em Obra 

2.24 Cópia Contracheque ou recibo de pagamento. Mensal 

2.25 Cópia Folha de Registro de ponto. Mensal 

2.26 Cópia Formulário de Movimentação de Pessoal (MP). Mensal 

2.27 Cópia Documento Comprovantes de contribuição ao INSS Mensal 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO AH LAÚCA 

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE CAMPANHA DE SONDAGENS 
Contrato nO 

OELAC-069-14 

b) Documentos dos trabalhadores estrangeiros, diretos ou subcontratados 

Item Documento Atualização 

2.01 Cópia do CPF. Antes de entrada em Obra 

2.02 Cópia da Carteira de Identidade. Antes de entrada em Obra 

2.03 Cópia do Título do Eleitor. Antes de entrada em Obra 

2.04 
Cópia do Certificado de Reservista ("'obrigatório para os homens) . Antes de entrada em Obrai 

Periodicamente 

2.05 Cópia do Comprovante de Residência. Antes de entrada em Obra 

2.06 Cópia do Comprovante da Conta Bancária. Antes de entrada em Obra 

2.07 Cópia do Diploma, se aplicável. Antes de entrada em Obra 

2.08 Currículo Profissional. Antes de entrada em Obra 

2.09 Cópia do Passaporte (incluindo visto de trabalho) . Antes de entrada em Obra 

Cópia da Certidão de Nascimento para os filhos menores, se Antes de entrada em Obra 
2.10 

aplicável . 

2.11 Cópia Declaração de Saída Definitiva do Brasil. Antes de entrada em Obra 

2.12 Cópia Comunicação de Saída Definitiva do Brasil. Antes de entrada em Obra 

2.13 Cópia da documentação dos dependentes, se aplicável. Antes de entrada em Obra 

2.14 Cópia Contrato de Trabalho. Antes de entrada em Obra 

2.15 Cópia Ficha Cadastral. Antes de entrada em Obra 

2.16 Cópia Formulário de Movimentação de Pessoal (MP). Antes de entrada em Obra 

2.17 Cópia Contracheque ou recibo de pagamento. Mensal 

2.18 Cópia Folha de Registro de ponto. Antes de entrada em Obra 

2.19 Cópia Formulário de Movimentação de Pessoal (MP). Mensal 

2.20 Cópia Documento Comprovantes de contribuição ao INSS/ Brasil ou Mensal 

Angola . 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO AH LAÚCA 

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE CAMPANHA DE SONDAGENS 
Contrato nO 

OELAC-069-14 

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 

Item Documento Atualização 

3.01 Ficha de EPI. Na admissão 

3.02 Treinamento Introdutório, periódico e de reciclagem. 
Na admissão do colaborador I 
decorrer do contrato 

3.03 PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Anualmente 
_. 

3.04 ASO - Atestado de Saúde Ocupacional. 
Apresentar na assinatura do 

contrato; Atualização Anual 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS EQUIPAMENTOS 

Item Documento Atualização 

Declaração CE de Conformidade em português, de acordo com o Antes de entrada em ObraI 
4.01 

Dec-lei n.º 320/2001, de 12 de Dezembro. Periodicamente 

Declaração CE de Conformidade, em português, de acordo com o Antes de entrada em ObraI 
4.02 Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento para Periodicamente 

Utilização no Exterior (Dec-Lei 76/2002 de 26 de Março). 

Relatório de Verificaçao dos Requisitos Mínimos de Segurança de Antes de entrada em ObraI 
4.03 Equipamentos Móveis, de acordo com o Dec-lei n.º SOlos, de 25 Anual ou após alguma 

de Fevereiro. intervenção no equipamento 

Plano de manutenção de acordo com as especificações do Antes de entrada em ObraI 
4.04 

fabricante (manutenção) . Periodicamente 

Cópia da última ficha de verificação periódica (manutenção) Antes de entrada em ObraI 
4.05 

Periodicamente 

Seguro de Máquinas Antes de entrada em ObraI 
4.06 

Periodicamente 

Livrete (Quando aplicável). Antes de entrada em ObraI 
4.07 

Periodicamente 

4.08 Auto de Vistoria dos Equipamentos pela CONTRATANTE Após a vistoria 
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Código de Conduta do Fornecedor - ODEBRECHT 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
2 DIRETRIZES 

2.1 QUANTO À INTEGRIDADE NOS NEGOaOS 

2.2 QUANTO À CORRUPÇÃO 

2.3 QUAI\lTO ÀS RELAÇÕES NO ÂMBITO DO CONTRATO 

2.4 QUANTO À SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

2.5 QUANTO À COMUNICAÇÃO INTERNA 

2.6 QUANTO AO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

2.7 QUANTO À VIOLAÇÃO 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A atuação no mercado nacional e internacional e em diferentes unidades de negócios, 
regiões geográficas e ambientes culturais exigem padrões transparentes e o cumprimento 
do disposto em legislações diversas. 

A Odebrecht preza por sua reputação e credibilidade, e os princípios éticos que orientam 
sua atuação contribuem para a manutenção da imagem da Odebrecht como entidade 
sólida e confiável perante seus Fornecedores, Clientes, Acionistas, Integrantes, 
Colaboradores e a sociedade em geral. 

A Odebrecht entende que deve compartilhar seus valores e princípios e orientar seus 
Fornecedores sobre as principais diretrizes que norteiam suas relações, de modo a atender 
as exigências de boas práticas de govemança corporativa, ética e transparência. 

2 DIRETRIZES 

Todos os Fomecedores da Odebrecht devem conduzir seus negócios segundo as diretrizes 
deste Código. 

Este Código de Conduta tem por objetivo transmitir claramente os valores e 
comportamentos esperados de cada um dos Fornecedores da Odebrecht. 

. ~ 
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2.1 QUANTO À INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS 

Os Fornecedores devem, no exercício de suas atividades, adotar conduta honesta, digna, 
estrita observância às leis aplicáveis, respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente e 
aos padrões éticos da sociedade. 

Nas suas ações empresariais, os Fornecedores devem cumprir todas as leis e regulamentos 
aplicáveis em cada País ou região em que atuem, observando os mais elevados padrões de 
honestidade e de integridade, evitando a ocorrência de situações que possam parecer 
suspeitas. 

Esta responsabilidade envolve também a adoção das providências cabíveis, quando tiverem 
conhecimento de irregularidades praticadas por terceiros que possam comprometer o nome 
ou os interesses da Odebrecht. 

Os Fornecedores também deverão zelar pela seleção de parceiros comerciais, que deverão 
atuar em conformidade com a legislação vigente relativa às suas atividades, especialmente 
as leis anticorrupção da República de Angola, nomeadamente, mas sem se limitar 
às Leis n.o 34/11 e 03/14, e aquelas vigentes no Brasil sobre a matéria, no que 
forem aplicáveis. Os Fornecedores devem ainda conduzir procedimento de verificação das 
práticas dos parceiros comerciais previamente à decisão de com eles manter relações 
comerciais, de modo a identificar quaisquer desvios de conduta em relação aos princípios e 
valores deste Código. Os Fornecedores são responsáveis pelos prejuízos decorrentes das 
práticas e atos de seus parceiros comerciais que possam recair, ou recaiam, sobre a 
Odebrecht. 

Todos os assuntos que digam respeito à Odebrecht devem ser tratados pelos seus 
Fornecedores com sigilo, confidencialidade e proteção dos direitos de propriedade 
intelectual. O acesso às informações da Odebrecht deverá ser limitado àquelas pessoas 
que tenham necessidade de receber a informação, devendo o seu uso limitar-se ao fim 
específico do fornecimento ou prestação do serviço. 

2.2 QUANTO À CORRUPÇÃO 

A Odebrecht não admite a prática de qualquer ato relacionado à corrupção. A empresa 
prima pela meritocracia e pela concorrência justa nos mercados. O mesmo comportamento 
será cobrado de seus Fornecedores. 

É vedado aos Fornecedores praticar qualquer dos atos lesivos descritos nas leis 
anticorrupção da República de Angola, nomeadamente, mas sem se limitar às Leis 
n.o 34/11 e 03/14, e aquelas vigentes no Brasil sobre a matéria, no que forem 
aplicáveis. Os Fornecedores estão proibidos de prometer, oferecer ou dar, direta ou 
indiretamente, vantagem indevida a agente público, privado ou do terceiro setor, ou a 
terceira pessoa a eles relacionada, a fim de influenciar qualquer ato ou decisão para 
promover interesses próprios ou da Odebrecht. 
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2.3 QUANTO ÀS RELAÇÕES NO ÂMBITO DO CONTRATO 

A Odebrecht exige cordialidade, confiança, respeito, dignidade e honestidade nas relações 
entre seus integrantes e os integrantes dos Fornecedores, independentemente de qualquer 
posição hierárquica, cargo ou função. Essas condutas também devem ser observadas nas 
relações entre os integrantes dos Fomecedores no ambiente de trabalho. 

2.3.1 Assédio 

Nenhum trabalhador pode ser submetido à punição corporal, abuso ou assédio de qualquer 
tipo. No âmbito do contrato com o Fornecedor não serão tolerados ameaças ou assédios de 
qualquer natureza, especialmente o assédio sexual e moral. 

2.3.2 Discriminação 

Os Fornecedores da Odebrecht não devem praticar atos de preconceito ou discriminação 
das pessoas, seja por raça, cor, sexo, etnia, classe social, idade, característica física, 
nacionalidade, religião, deficiência, estado civil, orientação sexual, participação sindical, 
filiação partidária ou convicção política. 

2.3.3 Práticas Trabalhistas 

A Odebrecht respeita e promove os direitos humanos em suas atividades e em suas 
relações comerciais e de trabalho. A empresa apenas admite o estabelecimento de relação 
comercial com Fornecedores que respeitem os direitos humanos e observem a legislação 
trabalhista, bem como os princípiOS e valores abaixo elencados. 

2.3.3.1 Emprego de Mão de Obra Forçada e/ou Infantil, Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes e Tráfico de Pessoas 

Os Fornecedores da Odebrecht não devem tolerar, permitir ou compactuar com o emprego 
de mão de obra forçada e/ou infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes e o 
tráfico de seres humanos em nenhum processo relacionado com as suas atividades. 

A Odebrecht não firmará ou manterá relação comercial com Fornecedores que utilizem 
práticas irregulares e/ou ilegais de trabalho de crianças e adolescentes, que submetam 
seus empregados a condições degradantes ou análogas ao trabalho escravo, que 
com pactuem com a exploração sexual de crianças e adolescentes ou com o tráfico de seres 
humanos. 
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2.3.3.2 Condições de Trabalho 

Os Fornecedores da Odebrecht devem proporcionar a seus integrantes condições dignas de 
trabalho no que diz respeito à carga horária, saúde e segurança - sempre respeitando a 
legislação trabalhista de onde atuam. 

Os Fornecedores da Odebrecht devem remunerar seus Integrantes de forma justa, digna e 
pautada em critérios objetivos de avaliação, provendo todos os benefícios legalmente 
determinados. 

2.3.3.3 Atividades Políticas e Livre Associação 

A Odebrecht é uma instituição apartidária e respeita o direito individual de seus integrantes 
e terceiros no que se refere ao envolvimento polítiCO e sindical. Desta forma, seus 
Fornecedores devem reconhecer e respeitar a liberdade de associação de seus próprios 
integrantes. 

2.3.3.4 Cumprimento da legislação Trabalhista 

A Odebrecht exige que seus Fornecedores cumpram estritamente a legislação trabalhista 
dos locais onde atuem e aplicável aos contratos de trabalho que venham a manter, 
observando os acordos e convenções coletivas em vigor, sem que isso implique 
estabelecimento de qualquer vínculo com a Odebrecht. 

2.4 QUANTO À SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

Os cuidados com segurança, saúde e meio ambiente serão sempre fundamentais. Os 
Fornecedores devem contribuir para o desenvolvimento ecologicamente sustentável, 
buscando continuamente a redução do impacto ambiental de seus insumos, operações, 
produtos e serviços. Do mesmo modo, os Fornecedores devem garantir a plena segurança 
de seus integrantes e o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho 
aplicáveiS à sua atividade, inclusive as práticas de segurança indicadas pela Odebrecht. 

2.5 QUANTO À COMUNICAÇÃO INTERNA 

É responsabilidade dos Fornecedores da Odebrecht divulgar a existência deste Código e 
suas disposições e disseminar os valores nele contidos aos seus próprios executivos, sócios, 
acionistas, integrantes e respectivos fornecedores e/ou parceiros garantindo que os 
princípios éticos aqui mencionados sejam efetivamente praticados por toda a empresa e 
em sua cadeia de valor. 

Os Fornecedores devem realizar treinamentos periódicos de seus integrantes para 
assegurarem a compreensão e a observância dos princípios éticos e valores deste Código. 
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2.6 QUANTO AO MONITORAMENTO E AVAUAÇÃO 

A Odebrecht acompanha o desenvolvimento e a performance de seus Fornecedores em 
relação ao cumprimento do contrato e dos princípios dispostos neste Código. A avaliação 
tem como objetivo apoiar o aprimoramento da gestão e fortalecer a relação de parceria. 

Assim, o Fornecedor deve contribuir com a Odebrecht na avaliação de que trata este item, 
cedendo informações e facilitando visitas aos seus estabelecimentos em horários e datas 
pré-acordados, quando solicitado. 

2.7 QUANTO À VIOLAÇÃO 

Todos os Fornecedores da Odebrecht devem cumprir as diretrizes deste Código. 

A Odebrecht se resguarda o direito de tomar as medidas que julgar necessárias quando um 
Fornecedor violar qualquer aspecto deste Código. 

Caso o Fornecedor, por seus representantes ou quaisquer de seus integrantes, venha a 
suspeitar ou tenha conhecimento de violação a qualquer aspecto deste Código, por parte 
de qualquer pessoa, deve informar tal fato ao Integrante da Odebrecht responsável pela 
gestão do seu contrato ou por meio do Canal Linha de Ética da Odebrecht. 

o Canal Linha de Ética é o meio de comunicação interno do Sistema de Conformidade da 
Odebrecht. Por meio desse canal, os Integrantes da Odebrecht, seus fornecedores ou 
qualquer indivíduo da sociedade civil pode apresentar relatos de fatos ou ocorrências em 
que se verifique ou haja indícios do descumprimento das leis e demais aspectos previstos 
neste Código. 

O Canal Linha de Ética assegura o anonimato no relato de violação ao Código de Conduta e 
está disponível de duas formas: 

• Por contato telefônico gratuito, disponível 24 horas por dia 
• Pela Internet, acessando o site da Odebrecht - www.odebrecht.com - ao clicar no 

ícone do Canal Linha de Ética na página principal 

Todos os relatos serão analisados, regidos pela confidencialidade e independência, 
garantindo o anonimato da comunicação e a segurança na apuração. 

Não será permitida e tolerada qualquer retaliação contra Fornecedor que, de boa-fé, relate 
preocupação sobre conduta ilegal ou em desconformidade com as diretrizes estabelecidas 
neste Código de Conduta. 
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Entre, de um lado, 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
OARVL-335-11 

A ODEBRECHT ANGOLA - PROJECTOS E SERVIÇOS, LDA., pessoa colectiva de direito privado, 

com sede na ,Av. Talatona, Via I s/no, Condomínio Belas Business Park, Edf Cabinda - 8° andar Talatona 
Luanda RepubJica de Angola com o N.l.F: 5.410.002.059, neste ato representada pelo Eng. Eduardo 

Alexandre de Athayde Badin e Eng. Jorge Teixeira da Rocha Filho, com poderes para o ato, doravante 

denominada, simplesmente, "CONTRATANTE" 

E, do outro lado, 

EXERGIA BRASn... PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, sociedade limitada, estabelecida na 
Alameda ministro rocha azevedo 38, conjunto 203, Cerqueira Cesar, São Paulo-SP, CEP 01410-000, Brasil, 

neste acto devidamente representada pelo Sr. Jose Emmauuel de Deus Camano Ramos, doravante 

denominado simplesmente "CONTRATADA", 

CONTRATANTE e CONTRATADA, de ora em diante referidas, isoladamente, "PARTE" e, em conjunto, 

"PARTES", resolvem firmar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (adiante referido 
apenas como "CONTRATO"), o qual se regerá pelas seguintes cláusulas e disposições: 

Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 

1.1 Constitui objecto do presente CONTRATO a Prestação de serviços de coordenação/fiscalização, 
relativo a construção do projecto Revitalização da Praça da paz na cidade do Luena, provincia do 
Moxico. 

1.2 Os serviços serão prestados em conformidade com as disposições estabelecidas no presente 

CONTRATO. 

Cláusula Segunda 

(Do Preço, Escopo e condições de Pagamento do CONTRATO) 

2.1 O valor global estimado do CONTRATO é de USD 75.000,00 (Setenta e cinco mil Doláres Norte 
Americanos) ou equÍvalente em Kwanza conforme a taxa de cambio do dia do Banco nacional de 

Angola (BNA). 

2.2 Se os objetivos acordados entre a Odebrecht e a Exergia forem atingidos, nomeadamente o prazo previsto 
para conclusão dos trabalhos de dia 2 de Abril de 2012, será acrescido ao valor da prestação USD 

·25.000,00 (Vinte e cinco mil Doláres NOlie Americanos) ou equivalente em Kwanza conforme a taxa de 
cambio do dia do Banco nacional de Angola (BNA). 

2.3 O Escopo do CONTRATO conforme ANEXO I - PROPOSTA 

2.4 O valor do CONTRATO está referenciado à data base de Março de 20l2, ficando esclarecido, 
entretanto, que o preço unitário é fixo e irreajnstável; 

2.5 Os pagamentos relativos ao presente CON1'~TO ficarão condicionados à emissão dos Boletins de 

Mediçãopela CONlRATANTE; . t12,,) ~ (9r 1 
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2.6 A CONTRATANTE, após receber as facturas de cobrança, deverá efetuar os respectivos pag~n~ 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, mediante transferência bancária para o banco e conta que constar no 
corpo da factura emitida pela CONTRATADA, servindo o depósito como prova de quitação; 

2.7 As facturas emitidas pela CONTRATADA deverão ser apresentadas no escritório do Canteiro de Obras 

do Projeto Vias de Luanda, na rua 21 de janeiro, Luanda e devem conter as seguintes informações da 
CONTRATANTE: 

Denominação Social: Odebrecbt Angola - Projectos e Serviços Lda. 
Endereço: Avenida Talatona, Via I s/na, Condomínio Belas Business Park, Edf. Cabinda - 8° Andar, 
Luanda Sul, Luanda, República de Angola. 
N I F: 5 4 I 0002 059 

2.8 A parcela controveliida não aprovada pela CONTRATANTE não será objeto de remuneração até que as 
Partes definam o valor a ser considerado, sem que haja qualquer incidência de penalidade para a 
CONTRATANTE; 

2.9 ° preço previsto na presente cláusula inclui o total devido à CONTRATADA pela execução das 

obrigações do presente CONTRA TO, compreendendo todos os custos com remuneração, lucros, 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, seguros, administração, tributos, enfim tudo o mai s que se faça 
necessário ao cumprimento do objeto deste CONTRATO, não cabendo à CONTRATADA qualquer 
reivindicação à CONTRATANTE, seja a que título for; 

2.10 A CONTRATADA não poderá, seja a que título for, exigir à CONTRATANTE quaisquer outros 
créditos, independentemente da sua presumível natureza jurídica, que serão sempre considerados, pela 

CONTRA TANTE, inexistentes e, como tal , indevidos. 

Cláusula Terceira 

(Do Prazo de Vigência) 

3.1 O prazo estimado para execução do objecto deste CONTRATO é de 60 (sessenta) dias, a contar a partir 
da data de assinatura. 

Cláusula Quarta 

(Das Obrigações da CONTRATADA) 

4.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

4.1.1 Cumprir as normas e procedimentos de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente vigentes na 
Repúb]jca de Angola e as estabelecidas pela CONTRATANTE; 

4.1.2 Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual - EPI's adequados a todos os funcionários com 
exepção do unifonne; 

4 .1.3 Fornecer equipe especializada, com nível e conhecimentos compatíveis para a execução dos serviços 

objeto do presente CONTRATO, devendo empregar toda perícia e juízo técnico no desempenho 

destes serviços, responsabilizando-se pela qualidade dos serviços prestados a CONTRATANTE; 

4.1.4 Manter sob estrita confidencialidade o presente CONTRATO e todas as informações com ele 
conexas, bem como as comunicações havidas com a CONTRATANTE, que não deverão ser 

fornecidas ou reveladas a terceiros, salvo expressa autorização por escrito da CONTRATANTE. Esta 
obrigação deverá continuar a ser respeitada pela CONTRATADA até 05 (cinco) anos após a rescisão, 

resolução ou denúnóa deste CONTRATO; ç, -f~ / d @+ 
L/ . ') C Y · 2 
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4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

:~-~;#;. -(ff~,;7 i:~' :#~<~~ ... 
" 4\": :1'_ 

.,' \.::;" :.. ... ':-1 (;';~f . :'·~ , (~ ~Ti:~~~ ;\ 

Suportar, p~r s,u~ conta e risco, todos os impostos, t<L'Cas e contribuições ql~e P0n.'~:?:tura i;~~~,~:_\'\ 
venham a mCldrr sobre este CONTRATO, devendo efetuar os respectlvospagament~~ '\. \:; 

prontidão exigida por lei; '-.. \~';\ <;:)~:-;,-) .,: ,/: :~f 
Acatar, com solicitude, todas as observações, recomendações, ordens "e ',Íllsthiçi6êS'\ dá-:.:'· . .';;···' 

. ~'. -.-.L-: ":':~~t·..!t#-i(; 

CONTRATANTE que concirnam à prestação de serviço ora contratado; "';''; >.: .:-::,,<;.;' 
, '.;?:::"I;:~.:;"""": 

Não efetuar operação de desconto, negociar, repassar ou de qualquer forma ceder o~·.' âédüos 

decorrentes da execução deste CONTRATO a bancos, empresas de factoring ou terceiros; 

4.1.8 Comunicar, com a maior brevidade possível, toda e qualquer irregularidade ou deficiência que possa 

surgir durante a prestação de serviço, independentemente de serem ou não da sua responsabilidade; 

4.1.9 Interromper, a pedido da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja a ser prestado de acordo 

com as determinações, legais e contratuais exigíveis, ou que, de algum modo, ameace a segurança de 

pessoas e bens de propriedade da CONTRATANTE oU de terceiros; 

4.1.10 Efetuar o pagamento mensal dos salários e remunerações devidos à mão-de-obra empregada na 

prestação de serviço, honrando com os respectivos encargos de natureza laboral, fiscal e 

previdenciária, dando cabal cumprimento a tudo quanto o ordenamento jurídico angolano disponha 

nesta matéria; 

4.1.11 Assumir todos os custos e despesas relacionados à saúde, inclusive em caso de acidentes, de seus 

funcionários e/ou subcontratados envolvidos na prestação de serviços ora contratados, incluindo, mas 

sem se limitar, a todo e qualquer tratamento, intervenção médica e/ou primeiros socorros que 
necessitem ser prestados aos mesmos; 

4.1 .12 Efetuar, a expensas suas, todos os CONTRATOs de seguro necessários para cobrir os riscos, 

inclusive perante terceiros, que possam advir da prestação de serviços ora contratados, sendo certo 

que a inexistência de seguro não iliba a CONTRATADA de responder civil e criminalmente pejos 

danos causados. 

4.1.13 Fornecer alimentação e transportes aos seus funcionarios; 

Cláusula Quinta 

(Das Obrigações da CONTRATANTE) 

5.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

5.1 .1 Remunerar a CONTRATADA na forma e de acordo com as condições estabelecidas neste 

CONTRATO; 
5.1.2 Favorecer, em tudo que for possível os serviços objecto do presente CONTRATO, fornecendo as 

informações necessárias; 

5.1.3 Manter uma pessoa responsável para ° acompanhamento e supervisão dos serviços, principalmente do 

horário e roteiro a serem cumpridos; 
5.1.4 lnstruir os funcionários da CONTRATADA a respeitarem as regras de segurança definidas pela área 

de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE e também as regras de segurança defmidas pela 

CONTRATADA, previamente registradas por escrito; 

5.1.5 Comunicar imediatamente à CONTRATADA, por escrito, eventuais modificações no escopo deste 

CONTRATO, inclusive com a elaboração de Aditivo Contratual; 

5.1.6 Fornecer aglla doçe e energia, funcionaria de limpeza, serviços de lavandaria e alojamento aos 

tecnicos da CONTRATADA .. 

Cláusula Sexta 
(Da Inexistência de Vínculo Jurídico-Laboral) 

6.1 A celebração deste CONTRATO não cria qualquer vínculo jurídico-laboral entre as Partes, pelo que a 

CONTRATANTE se exime, de pJeno,-direito,a suportar quaisquer encargos salariais, previdenciários, 

fiscais, sociais e ainda os relativos a seguros. ) /J 
( , Q / ---/ ( í CJ.+-
ef\ ~/ \7 ' 

. --.. ~./' . . _- - ( 
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.;~;;~ ''':_ .. I .J.- : . :~ ~ ' \ " ~ " 

6.2 De igual modo, a CONTRATADA deverá atender à legislação laboral e de segurança s.qérâlfoem x~g'9J;nil .... :;".\, 
. h · ' ~'"' G =-,' i:l- "" ~ :-: " .~:. 

Repúblt,c~ de Angola, fican~o ressalvado que todos os trabalha~ores, pre~tad~fet4 d~ ii~~ i>~:~~ 
mandatanos, representantes, dlretores e todos quantos venham a relacIOnar-se, du-eta ~~'!lldlr&P-i~,e~.~, J:;}}' 
com a CONTRATADA - doravante denominados "Funcionários" -, não possuem qualq~(siP.yjrié~r9~Mja ... ,.,g> ' 
a que título for, mormente de natureza laboral, com a CONTRATANTE, compib~àengo-Sé! -;à:?;:"iI 
CONTRATADA a suportar, na íntegra, todos os encargos inerentes à eventuais exigênciastftle-:est~~ 
Funcionários possam fazer, quer judicial, quer extrajudicialmente, independentemente da configuração 

juridica feita pelos seus autores; 

6.3 O fato de poderem vir a ser intentadas ações laborais contra a CONTRATANTE, seja em I1tísconsórcio 

com a CONTRATADA ou não, por Funcionários da CONTRATADA, implica o ressarcimento, pela 

CONTRATADA, de todas as despesas efetuadas pela CONTRATANTE com a sua defesa, 

Cláusula Sétima 

(Da Extinção do CONTRATO) 

7.1 A CONTRATÁl~TE está legitimada a resolver, através de declaração escrita, o CONTRATO sempre 

que a CONTRATADA, sem estar para isso devidamente autorizada pela CONTRATANTE: 
7.1.1 Interromper, sem justa causa nem aviso prévio, os serviços; 

7.1.2 Subcontratar, total ou parcialmente, terceiros para a persecução das obrigações a que está 

contratualmente vinculada, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE; 
7.1.3 Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a sua posição contratual, sem o consentimento prévio e por 

escrito da CONTRATANTE; ou, 

7.1.4 Em virtude de incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA, se, a critério da CONTRATANTE, 
tais operações importarem em modificações de qualidade técnica, idoneidade profissional e financeira 

da CONTRATADA. 

7.2 As Palies poderão resolver o presente CONTRATO nos seguintes casos: 

7.2.1 Sempre que isso seja do seu interesse, sem necessidade de apresentar qualquer justificação, desde que 

o faça por escl;to e com a antecedência mínima de 3 (três) dias; 

7.2.2 Quando sobrevenha alguma circunstância fortuita ou de força maior, tal como aceite e definida pelo 

ordenamento jurídico angolano, impeditiva da cabal execução do CONTRATO por prazo superior a 

lO (dez) dias, não sendo devido a nenhuma das Partes qualquer valor a título de indemnização em 

decorrência deste encerramento antecipado da relação contratual; 

7.2.3 Sempre que qualquer das Partes não cumpra (ou cumpra de forma irregular) quaisquer cláusulas deste 

CONTRATO; ou, 

7.2.4 Mediante celebração de Distrato, mutuamente pactuado pelas Partes. 

7.3 Na situação prevista na alínea "7.1.1" do número anterior, se a iniciativa de resolver o CONTRATO for 

da CONTRATANTE, esta pagará à CONTRATADA somente os serviços executados segundo o preço 

unitário constante do número 2.1 da Cláusula Segunda do presente CONTRATO; 

7.4 Para efeitos do número 7.2.2, consideram-se circunstâncias fortuitas ou de força maior, principalmente, 

catástrofes naturais, epidemias, guerra, revoltas, requisições e suspensões dos serviços decretadas pelo 

Governo ou qualquer entidade equiparada ao abrigo de medidas de emergência justificadas por graves 

motivos de ordem e saúde públicas, greves ou distúrbios que afetem os serviços objeto deste 

CONTRATO, ou, ainda, novas reguJajn&l-ta~ges oficiais impeditivas da execução normal das obrigações 
~-

contratuais. 
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7.5 A Parte afetada por circunstâncias fortuitas ou de força maior deverá informar a k'ºt#>P<@.j~~ ~.~~' ;. .. :. 

circunstâncias que a justificam no prazo máximo de 3 (três) dias a contar do conhecime~f~!dr~C~~B~~ I,~~:;{;\ 
'I"·· ~·0~-, 

7.6 A Parte que invocar a situação de circunstâncias fOttuitas ou de força maior deVe\;t~:~dota'<J?â~i·~~ ~~(i: 
medidas razoavelmente exigíveis para minorar os respectivos efeitos. \:. -, \;:. ~.'i'.-I"; :i;,.,~ .;;'l> ~l 

'::--}t -1, ~S~;>{·f 
7.7 Resolvido o CONTRATO, a CONTRATANTE fará seus, a título gracioso, todos os docümei11os"e 

materiais fornecidos pela CONTRATANTE e/ou resultantes dos serviços objeto do presente 

CONTRATO 

7.8 Em qualquer hipótese de resolução contratual, a CONTRATANTE reterá qualquer pagamento devido à 

CONTRATADA, até que sejam apuradas as eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, à 

CONTRATANTE, para efeito de ressarcimento à CONTRATANTE. 
7.9 Em nenhuma das situações previstas nos números anteriores, porém, serão as Partes obrigadas a indenizar, 

reembolsar ou ressarcir a outra Parte pelos eventuais lucros cessantes e/ou perdas indiretas, sofridas em 

função da realização do objeto deste CONTRATO. 

Cláusula Oitava 
(Da Vigência) 

8.1 O CONTRATO que ora se celebra entra em vigor na data de sua assinatura pelas Partes e produzirá os 

seus efeitos pelo prazo 30 (Trinta) dias, sem prejuízo de poder vir a ser deduzido ou prorrogado pelas 

Partes. 

Cláusula Nona 

(Das Incidências Fiscais) 

9.1 Os impostos e contribuições que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do CONTRATO ou de 

sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária. A 

CONTRA T ANTE, quando fonte detentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que 

esteja obrigada peja legislação vigente, ficando a CONTRATADA sem direito a qualquer reembolso por 

parte da CONTRATANTE; 

9.2 Em decorrência do disposto no número anterior, a parcela da factura correspondente aos serviços estará 

sujeita à dedução de 5,25 % (Cinco e vinte e cinco por cento), por parte da CONTRATANTE, a título de 

retenção do Imposto Industrial, sendo invalidada esta retenção no caso da apresentação do Certificado da 

ANIP. 

Cláusula Décima 
(Da Composição Amigável de Litígios e do Foro Electivo) 

10. J Todos os impasses, questões controvertidas, disputas ou I itígios decorrentes da interpretação e 

aplicação das cláusulas deste CONTRATO serão resolvidos, de forma amigável, entre as Partes; 

10.2 Gorada a tentativa de resolução amigável sem que as Palies tenham conseguido alcançar o desejável 

consenso, deverá a questão controvettida ser dirimida, em definitivo, pelo Tribunal Arbitral de Luanda, 

com "núncia expcessa a qua lq nc, outro, poo_ ma is p,iv ilegíado qne seja. {9l 

&~ 
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Cláusula Décima Primeira 
(Das Disposições Gerais) 

11.1 Em face à natureza dos serviços objeto do presente CONTRATO, os mesmos serão executados em 
Luanda, República de Angola; 

11.2 Na hipótese da CONTRATANTE concordar com a subcontratação de obrigações da 

CONTRATADA, toda a responsabilidade por estas obrigações continuará sendo do CONTRATADA; 

11.3 O CONTRATO ora celebrado não é CONTRATO de mandato, pelo que não habilitará, seja em que 
circunstâncias for, a CONTRATADA a praticar um ou mais atos jurídicos por conta ou em nome da 

CONTRATANTE, salvo se para tal estiver munida da competente procuração; 

11.4 Os simples atos de tolerância de qualquer Palte, relacionados com o descumprimento de qualquer 
obrigação contratual da outra Parte, não implicarão, de forma algmna, à novação deste CONTRATO 
nem à renúncia a quaisquer direitos ou pretensões que o CONTRATO confira à Palte que assim 
proceder; 

11.5 Este CONTRATO representa a vontade final das Partes, prevalecendo em relação a todo e qualquer 
ajuste, tratativa ou documento anterior; 

11.6 Este CONTRATO será administrado e interpretado de acordo com o Direito vigente na República de 
Angola; 

11.7 Eventuais alterações a este CONTRATO só produzirão efeitos jurídicos quando efetuadas por 
documento escrito e assinado por ambas as Partes. 

E por estarem assim justas e acordadas, vai o presente CONTRATO assinado em 2 (duas) vias de .igual teor e 
fonua, e com os mesmos efeitos legais, comprometendo-se as Partes a actuarem com a boa-fé e a lisura 
exigidas por lei . 

Luanda, aos 12 de Março de 2012 

" EDUA"RDO .4Í_EXANDRElDE ATHA YDE BADIN 
\ , / / 

'
I Diretor Dd Contrato \.\\. // I 

',-_ // f 

CONTRATADA: 

TESTEMUNHAS: 
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CONTRATO, O' SERV ÇOS DE ONSUL TORJIA 

FI Q _ E!$Em1e IrtS urneNo pari c lar de m ado 

CONST UTO NORBERt O ODE8.RECH S.Á. SU,e URSAl ANGOLA. sso~ w BCtI,,~ (L 

d tre10 Jl iJ<ldo m - e 8 V8n da Talatana, \ 1,3 I .s.tn~ C dom! lo . elas 8 sm-s;", Park Edf 

<:lU Iltl;, - Bit ,~J1!.J<;l1 Luanua Sul LU~ 'tta ~pul!Jl c.a de Angola c: T I:.) I de pe'5.!o.a r:o e.-!tlve 41 

OIJO 8 r1&S[ia fito reprêser tado 00 l.JS pr~e taflte$ leg~ls au ""'0 Pond Sastlarrel e V c.tCtr 

t:!U~ l ho or~v te de tlm naa Irnplesmente 1 ... ONíRf, AN 

E do outro lado, 

EXERGIA BRAS(L. P,FtOJECíOs DE ENG€NHARfA, LDA. , pesiiCoa co e~' va -@ d miro p 

co r ~ fl- R ii! ~V ,:je No ... .c.n-,bro ~1 al~~' Sa" o~·SP , Repu""' l1:a Fedoer 11'.,18 do Bras' l, I"ls-c: i~ 

~1}m Q 110rnlOo dó cc tr bu m CN PJ 0.627.364'0001 -50, n tf: Cic, I~ I larr 
Ca ~'"'o Ramo 

CONTRATAN co l'RA ADA d.e IJ e- dUinre IrVJ(HiS'. lsolaaam I e 
C.oll to PA TES r, S01'!/em C€/e r I) pre5en E CONTRATO DE" PREST, SER\!'ÇOS 
i)dbtt, e refeqdo aps as mo CONTRA.TO ·~ qu -91d.o I c se':] I es ç C!\.b las 

di p ~IÇÕ~ 

c USULA 1 OBJECTO DO CO 'iR 10 

Co S tL~1 ot>jeto do p E"SQn ~ CO TRATO a r~5t ç.ã' pela CONTRATADA ~ CONTRATA NTE 

de, s.eNiços B r:onsu orld no -a 1\0 li'! In1.~~em :::; ração pfoce",';> d- n-lt'lorlõi qu,~ I arte 

I!l àl1lbfto de uma Méllse tl' I Value Eng nee-l1r.g' mientada pa fi ~ 000 Hat:iit I;: 6 Se.:;1 s e 

re.s erIVê\$ ftae ~ ,s ao LDtea ,ente a ~b a !..ia P P - ~rag m~ ~i? Re.a lo·d!'l'l· 10 d 

P~PIJI q~ Zango l íilldJ e' form desc" o rló l1e)(o I "SER\{ ÇOS'} 

CLÁUSULA 2 

2 1 :i d- - ní:\.rurr - 1\10 

termo::'., os ~_ u me dór; me tos 



Anexo i - PrOD08.tas Te<;{1 cas e- CQ~f1 I j da CONTRATADA P PROJ 27/2011 P 

PRC.J-OO rOt, -a P-PROJ-005 20 

2.L. co en D d le .ér Cli35 deste , ~r\Jff'1en C f1" q ai Úl; do ~um~ tos r@laCLofi ad ã ilISla 

clau!3u r; prev lerera O pre~en e caNTFlATO 

eLA SULA 3 L..OCAL DE ECU Ao DOS SERViÇOS' 

_ CONTRATO _erão pres.ralÍf'ls n.o la ~a lliinda, Repuõ I a di: 11 la 

CLÁUSULA 4 VIGENC1A ,E PRAZOS 

41.0pf8~ li ,CONTRATOerltmràerr" lI'i_or q .arde, a-mlflS = por I.-d- ON"fRAT 

Ordefl de"'~ sera 19@mt.!! du "e"'2 (d iZtll meses. 

cLÁusu 5 PREÇO DOS SE. ViÇOS 

5 1 _ P B a eX8cucão dos. S@MÇOS cJ- o do pr s -mE! c o Rft.T 

CONT-R, ;TAO,4, m'j1f:rClç~ f:r l ~i ,~ e I tê2lj Jv I ~ 

CI CDr'.rmATAN~ pa Eira a 

O 67 .J\.SQ,CIO CSIS !iól.,ta ta ete 

mi I ~roÇ.en 05 e uen+a 06 ares O~ E.tados Jh o Ame ira em K ~af\l'SS 

co eJ dos po;la taxa d·;]. Banco ~. lloonõ de Al:Jq.::;,i :a a d.a'ta do paq.amEm das l espet àS atUITts 

O pl'ElÇO tota.! S 1sd.o para o CO"1 tala c USD 8Qi ,~OO v oi! Ler, as é !'\Ov r1' I e c: d l"Cht.erllOS 

s E~tado Umüo da r;mém:a) 

No á bi o di arH Sei? d- "Viilue Eng1rr~ ng" a C WRAIANTE pag..arà a CONTRATA0. 

rem nffillção C:tIrrespol1derl[e a 20% .... int€' porCffOto) das fila s-va! fH. éI ~fo as eg o ~o 

proleto dos eS'tudl$ ::>o~lI , s I e nallvas ,Jes.8 ..,d idos p a CONTRA e. .a ro 'adas. 

pela CONTRATA r , orn.e do çtJ n re~réíll=,a pa ra Q C'3 COlO a r,o.mu @ração. a lfalor dO" 

l ç~men OS ~u tan - OOS LJanlld nes e rer..os U"lltári ~ co sta t s nos ~ Bn1€1'ltcL de Pf1:J~la 

"" xe.cução - Orr1ecer peta co~ TRA AN1E 

52 91 ao C!I pa a pres.taç.ã ,os sef\llt;fC-~ "bjet a(1 

p es nte CONT ATO I c UI d;;, mas 5 m 5e I fi] tQr a 'S _lM'iS.ã técní!A! , i ~ç~o 

'" 'l$tSn ... ia técrl a. má f e. brõ drreta êl iooifs a, CC'" Jt 



assinatUra do CONrRAT O, k.E r\ç;a~ @ ctUaisqU6 Cf LH: @ obrigações f'lcida t~~ sacre !)[l 

se,.,~ çeS nra C.(; lra tad -. .ao c.a~enr;!~ po ao .O, qualCl\le f_IV d' ca ~O d CONTRATAOA. $éjQ 

Cl que tL11 for 

5,3 rn r:1eCôl're tl~ do dlsp' stG n .;.Iau 11.1 a5 n lor ~Cía Ijesds .a a U~l~ l.iie ~ 

CONTRATADA ão f:! ·ra pie :ar qUE ~ er mar aCão no Dreç.D ';00 a à eg3!'jàa e , ta errô 

c orrf são W:l [j li- fercelrCls C'l calCllLo d ,9~m:O 

eLA SULA6 MEDiÇÃO FA 10M E TO E PAGA reNTO 

6. '1 Q!:, 'Se IÇD o to o 't.riá$ .. te CONTR TO eráO Ca 

éml!:i~ de relo na pela CONTRATADA ~ aL ré!1iés e:nl5são 

- deverBiO er presen'a a CONTRA r AN E; 

nflrTn<id'J5 rAves d:.1 

espp.<:tl 'iO bc E11 de 

6 2 J CONTRATA TE ,3-P0S a ap,r(lval"'à,] d -" , atori s _ &fi/iços aljl G - a a lar I ;>~ , ~ 1 ti 

CONTRATADA a re.iõpacti\ia faC1 ~a O p~ame lO serA e-~Iv do'~ 

CONTRATADA 110 pós a de receblrnen pela 

fi fe5pe ·tl" ac! 

CON ,RAfAO : 

génci 8a c;fufa. 

6. ,.. GONT ATADA, ~i;o\ll;-fQ e<\11 r - i!l 'ac.lI .co tia a CONSTRUTORA ,ORBERTQ 

ODEJ3,FiEC't'IT S,A - SUCURSAL ANGOLA es'3 a colecl'ol" dlr 10 P IV- dC}. O:Jrn ~17 na 

e - ilrk Eaf CabllJda · ~ AI ::la Lua"clh 
S.ul , Lua 8 . Repub ca d~ Ango.a . co soa co ectJ~ 5 T 00 B 1 In r::a dO 

IN R ENIE:NTE PAGADOR GONS RBEAiQ ODEBREC T S A 

-(l{~élm i a a!i Trile ura 0$ C~ ad~ do 519 Victor ai 1.1 

Comett:ial. 

I) D~I) InaçalCl ~,x~ t.-:ornp.e·~ d", CONTRATANTE-

11) jn Icação po NiJme O· e In~ ,'ào s.cal NIF ch::! o 1l,1 , ,Nt!:: 

i 



In Ica M do end eço oflC;lp cornOlelO da ,o RATANTE IA Tal.uma ::/1'1 8 @ .... 

t3lJSII1'es5 POirk li , I arre Cabr da BO ndaf Luanda, Repúbl Gil e ~901;) , 

li ll} Rtrtâc OOCla' e _n reço c:Q pleto da CONTRATADA 

4v Os ~dos da A nCI:l Bancaria. UIl'lt:! o Da Coma Gene ts Ba) e Enc reco a.ra 

p.a9'amentts oct)form~ in lea c " ... r::Iêlus la ô 5 at1ma com a IM ca~C) e 4ua i! iEXERGI 

BRAS I PROJ 'eTO DE ARIA LDA ret:~bê o pag rn I tó ,e.lallvo a r I Jfa po 
t1;dem~ da CO RÃ T AnA 

6.5 a cLl;lda 

CONTRATA 

CO I e- c:esle Ccn :fatQ 
CONTRATADA. $' ... npo desQ 

ocs. p~g~t 1 to,: 
foIe·jade ;; CO 

'~tãd r~ I,.ê!di) ~ pe i:t 

RATAOA em il f C1.~1ã 

~ariil esC:c rn-es SJmpl~5 Cllbrân-a a rhes . e redl';; [la ~il a. bem com:J ced,o;.r ou 

utll :sr (} presa _ CONTRATO Bnl gara w para tra sacoos ba can-BS e I ou tin~nÇ!!1n~ 

LJalq r asp"_CI s rn li ... a utOf a..;:.âCi Mf !iC to da C;ONTR T ~NrE-

cLÁUSUL 7 QBFUGAÇãE5 DA CONTRADA 

7 I ~~o obrigaç6 !, da coNTRATADA, a ti ui ef"lUõlD a v -=. êlJ Im tly . sem lO eJw o a~<;, 

8mal!3 r 'Insta" I'IOS dOCl,lmen' de CONTRATO =., n" 171 A" , ôl",r a as. e~U I.,tes. 

a i A.ten er f elme te 090 prazDs-l3stabBI6Gldos, 1I1J'8 te a I 9 -n ia do preg n t! CONTRA.TO 

!) E)(~wr CI obJeto deste CONTRATO fornecendo, sob , ua e~c!u_lva 

SLffi.: e:.:pen-as. todos- o ..:r: r~o~ 8 csrénc a s P VIsão 

r:.on ra "do 

pl eVI!;I os na CI t. sul B 8 - bngaçOc.B a CONTRATA NTE.. 

CONTRA AOA V8 a [j ga Qrí m nLe sentar ... ·ara ngr-=-s5o no ESUiIEIr;J fl6 abras 

t I 



Fictla de control d tl'i a rJe EPI 'Equl em nte d@ proteç- o 11'\d~"ldual 

,j ~ tegração {pa 65 a p-ar3 ~re5:50 ~o ca tSlfO ODEBREC , 

C ' 018 -Das ap ~JI E~S ds s - ro conlra GS rJSC-05 d _ ac d~nt@~ d _ rraball o e oe ~a

.roflé: on 15 estes fundo . nos. em curnpllme tO.3 Decreto 53105 (AlIten Gajo· , 

IA. ONTRATADA 

Bq oamef'! .O'SN~ CUI 

o ato I 

deo.om 
en e. 

~QU 

a~ en a' pa .ti 

e docLJme.r~o5. 

Relação e equlpaffiliimos I ve c los 8 os ('Ia obra, 

• Reglslr d Proprleaa-d d, ~ Ut~m(!"'"J 

ôpa do I.J e. 

• Apohc de. seg r'O dos. equ j:taménto J v{!Ore la~ (Au iSnticado 

Vistoria l1Cs. -equrpa'l nto pe GOrl,ratan· , 

~ Ná som dr em Srflz Quadro ualqu!r ex-fundol'l I) a CO ATANTE em ti def)tra o 

p~ Q.:JO \iig {te e -le ("o tralCil, d reI; ou Ind retamente 19-ada a ob S@j1 a '·1 

~u rt.z..a1;ão da CONTRA T ANl E:' 

fi A. lim de are er Q fU cwm m _nlo _'te' df" 0310 - CO T A t AUA (Imen e ::,derá s b 

"'111 rert.a .5erv ÇGS ntegra.rrlf:& d 

CO"'TRATANTé 

) F ti" • - -r trã!is rte, em A tocarro eJou (lJ..l DS 1,191e los fi;) do. e 00111 el5SE tos, r:"ard tDd 

56U pes~oa me [) lo·~af oOiia lie' O' .Ç! ízad(!$ os erv y. C'J rat dos rncl SJ"'~ ~ 

h' E>..lg r d e!1.l br gato o rac a 

CONTRAr • tan cen o d CCime~' s 

so per1 de n O!J fijzend , arem DS f 'S Ir OS i 

C!lJmprir I t gralm@n.e a I islaçê l,oIgen-te em gola, esp8Ct-afnl~ t rrJ. 31 1 I -t ~!Uil 

'PfGIJ\de ·:i-a a ncrl "Sl\le rro o <iHltA a 'SegL~ral1l~ e -C)i C' 1 1~ - r abillno e a"Tibl€>l\tal A 

CONTRATADA déYe"~ r.-;:.ar cem lGdos os DJ~ as Inc UI o m o se lin"litandú d !> 

... U lo", rela-tivo5 a rem rl3ral~;': o tributa CCJfl li.bu çôes eOOrl8fltli<S a êli: cu p d,,~ 

- r .ç.os ora J traUl fê'S p aeMdo ~. c:lus-I",:.me 1*= j}...:raMte 5 etrrr; a.dos e ao::. 

argãilS de fis~~IIz.aÇ.::J gO'V'-'Hlarn ntd· rrmntrndo a CONTRATA l' - j 

r -i'llllt1i{: ç.o em- [):; e q!Jalq Er flBtureza q e po rn ser 

n C I prlr m g alrnente este CO TRATO i 1cl llS~~ acl ~1 \l O !j, 



f,Hl".z05 e pela e _e~ vã _ den o rJa ~u Idade espet:1 [cada. de QU~lSql.lpr d 5 ser\' ÇI;JS aqUI 

C<:tn r~tad -S i 

~} E\lerl~ ai'!. falllas derB1O' o' ~fTO~ d f!;<ecuçii delJeráo ~r 1i ediata 

CONTRATADA. as suas -IXp.€f 80S" c:S{]e qUe não lenna do o Iglnado~ o (n~muçõ8.s aa 
CONTRATANTE 

I~ Com nicar _ffi e po ábll à CONTRATANTE, -q$ ine<.JI la ldade-s o def,Clêneí porv .. rur~ 

8xi.::õten @ ~ preS1a~ão Cles ~I'\- .o,!ii da u 

os; dao,os Qua esta \J@1l11a fi 5,0· e 

ds.sl8 CO mATO~ 

l'lJ Obede-ee ~. dlref I~ee es~j !;aS e Çibe eCld pela CONTRATANTE pa:a GXilcucão dos 

. r'i "'m'. QOj o o .res n - e!)NTRATO-

o I M ter dUrante toda a fasa ~ ecCl iio àCls. [1i O > ur'1 r pf4: I ~m"'l1 

ccedencia LI 

rol ~c ftleU ala d 

S<etl á-Ia pe al11e CONTRATA TE, Isan lo prom Vec -

~ i!erE'lid<J.' qlJ~ p~ Si'! r, 5 J gt sejam ;Ie!,i de oroem tecl1Ica c 

ad 

Q RATANT empfe que ollcl.(Jdo 00;:, - e}QlJmemaçáo ;)bat l,i~la 

~r ~ i::l nuana le a '!li:! '5,E 15 er pr~BdOlS bBfTl filO pmm ir mVB facillda e e 

àéês.so a.o oorpo téCf11 o d3 l:tJN I IHA I AN I c as mslal!!~5 a CONTRA :ADia q :a do da. 

realização de IClspecões' 

r Ma tilf a CO, TRATANT It .... e '" e o de. tOOá :; qualquer 

p ardad _ ntl 1\J ~ç" I, i P eJ lzo d- oal ar n:nureza 

PO I, e~ls- elT1pregadC.5 e prepostos - CONiTRAT ANTE. e 

CONIRATO tndepl<!nd t m r i e I ef O.J nã 

m3N!a ~~ ~r.Jm"'ç tj q -:: , 

U8 t -n ~ ~Co "ri;:to ~ :j :;ada 

eç rré t.. a este 

to tem~ 'i-: d _ ,_alál'los. làfl iji, h extr.:l5 de seus 

lallo'al UI'" . tr::tbal adareã-. mcl~i d todas 'fi .a,xa I:: I1c ... r.;iOs 

de sa ' e de da e jú acid~tll'"S'SoCl e be 

!is\,lIdCJ.S a.."E" a lo.g IflCdO 'li k!rlte , 

Executar DE. 'Si 

Tan (I a pu I ca q ar~1J n~w n ai e'rn iei 81 18,[ nran o a CO 

;~I ij .o!l,.lIQu -na 

d~ qU8 qJ 



respÚ'l.3a Tidaó pl?ta falt"a da 'Cum prtme ta d Sg5 leis e e'l( anelas ó qu diz' · p to ~ 

obr\g.o ç - 55 con - 1- dfl CO A T AOA 

I SIJ ~ it i qLJà quer @m r~gadQ rL seus. quadros permaJler 8 elQ' e poréno ja 

per ~an "nCfl I\ú tocai da obra seja compro\ladame t€ madeQ.uadil ou preJudlclà a:;> pn:~res.50 

'Os. !raba! os 

~ Quando essa io pêsra O~ ( aba I QA dl!!s.erwolvi.dos I(]ca das ob~élS, a t r, .aF1 il'5 do 

In icro os .servIÇ1.}S e r~ÍI e lod perf O e e>; uç-ão do CONTRA 1'0 ·oMela;')~ nI 3JU~n!e 

~m ;ij ~rea de seg r.3 ÇB e me:!lr:inli do aIJillh de CONTRATANTE 'llçr;te 0.\, ..... 

co .mterr nle mo mada [la~ etal-!as d8 }; Cu ão df1~ S8r\1 CC-:;, as m ~omo os 

p~ClCêdrtnantos QUe ~r O póota OI; :Je~1 UI::) acatar co odas.as 

ob erllaç'- -'5 e'.Q q~j fôr<>r 

W cgLJrar LI todos 1::':: os COITI CrilJ'S ~ - u pamo?: ["50 d 

segurança eiXIg dos pela egl~IBÇ~ a. I cavel pel<Js IreEnzes 'tíllz .. da'Zl pel 

GON RA!ANTE oor.di!!1d:! a CO NTRATADA pc qua qu r addome. d@ lIaGaU'lO c~ido 

a p q aJ qUI:! da') .oi c<iU ·ado-

aos selJs raba hadores e~ê;$.e'1 -"te~ co cu B terceiros, 

sabl!ld e i' CONTRAT NTE a '$ rol "" da 
E c!~pesag G aclO ~o. ã saüd '''~USlVé t!'n-I ca. a c!(IJ :aeId r Or=c elbU 

~ bcol1 ratatm~ Q - se'~Hf1 el?JOc~CQS IJ "l~rn '!j f~, es f't1 unção 

p staçao ~O servi a.;; o Inc:lcJ nda MBSt sem se lin) lar, íS todo fi q alq Br 

la enio, In' Nanç8C1 medicóil 8'0 prime r.:'s snoorrÜ2z qUiS ,%@i;:,m StiH pl stadQ'S aos 

mesmOEL , caso a CONTRATANTE! 13 e1 t:' UÇl U rlê-. r"bó/~ ob éd a 

dt'i!If'j ' me t~ eom~Jado !'e!lciill'llda :a ~~ ma E "CO - RA rANT 
reeI polsaq.e pe1 CONTRlitTA10 pode o pari! es'e f- · lO. 

oorrespnndem- das fal\r a!'; ant tidBS, I'Jõ/a OONTRATADA 

1j Nã - efetui3 ju to - Insti -'-00 Ilane~iIli:i~ ne 

t3~ Mtn da CO TR:A T A. 1"'e o ~(f ba$9 e 
po ~ de COI 13 t;! 1"'lm I n~!;; 

c.onrr'3ro 

CLAUSULA OB~IGAÇÕE~HlA CO rrAATANTE 

81 CONtRA !i ti ,I7i ~r'UrrGI1'ItJ\W e ,,8rJ 11m ~ IVO , 

IS prev stD3. nGS ocumBTI S o CONTRA TO "g I~, o;!ng la 1,(; â '"eg ui teSo 

fet lar pontualmBn\e os C ~ama(1to8 

CON RAiO_ 

Ello 

1I 
/ 



b~ Far!llI+al o ;;J ~sn a I,) It)Btl :lçã oos. tr::l ~ 3J lnado,es c2a GO'NTRA fADA nas areas de 

~ ai o Da que E-S ' P JS5ârn ex~'oo( suas di ~ d~fle$ e-spec: cas 

c C~labOra( COrri a CONT,RATAOA, qua 40 ~o, i ci 'ta~ no stllda Ifl - !'Pr03 :açãn dC'S 'Sef'm;:o~ 

~ s.erem @Xe!:Ul.aODs', Sêm :::t é i%s ImpLque em qUí5lq Ar Ilmitaç.ão ô LJ odlflcaç.êEl d~ 

r6:~"ly.:flSi'lbl id de je CONTRATAOA 

cl ) f= lJmecer para ii C.ClNIR HJA, referçbes em !; tllçõe.s ~e.m~hg te5 aS ptii lli<:da para OS 

tlJnc!orlano.ã da CON Ao T t E 

cLAusu ~ 

9.' -f]~~ f2 quaiS(! ar I -úTllla " Õe-b ue CONTRAT;ADA. M'U!& lunelO ilr os ~ pqJc::tos 

-a i3:S ôm Vlrtud da c übracãa o pres8nte CONTRATO. :lS~ifri como as Jll~ m açá 

das per f'elte d- e1f'E;!(,;.I.Iç.7io l;jie e'ao t:; !;i t1 ~d -

man Hi~5. em Glbsol U 1:;1 &9110 pela CO 
«l ã e~ resseme 1e til 

ri 

ç' pres r·te 

alsquer 

rev ar U q~~e 

92 CO ~RAiAD.A s- rmga i1 tDma' todas a':- prÇoC1'3 ~s nt-([ís~a~a$, ap ot ' taQfl "a ~ 

l]fir;Jn r $g110 as Inforrn<;l;;ões:'o fid@ c'ais 

9.3. A. CQNT TADA r~d.,heçp' e !j n rmaçôf.;- Con de" .HJis 5ão mp dê 

pl tOO ' e.:1 COf'IJ RATANT 

9 - A divLlrQ'aç.ão desautarizada das. I fom açõa - Con'lder)Clã~. JOe C'l CON1i tAOA., seus 

funGio ar OE, 01.J prep0stos F] f a u CO NTRATO en i;!J21'1'1 - QP"c.aç~ e ljmeJ mLJlt~ G.a 

e$ pu ~da , ti ~I;a CI e '70",0'· Wlnr- or ce to) d o pre ~Sla el _ da nill Clàu~IJJ~ 5" i!CII'f\S ,-

eJu %0 dá reparação de- todo'i> 3: da D.':i ca sad:..tg Incl ive m rel:;~ o I c:r li 5:;'gn es 

re5ultante ÓB d., g.a;o3o dessas Informal;oos das 5i1nCÕ Pêr]é! l-' -aol" .$ 

9. Parte"', 5f; -,ompra 1 -tem ,. nl;J ,.-te (] .. um rTI lo df;:s~ . bngaáQ Ill.lrnn e D rõlZa d-

v lgénol~ o OrlM; t CONTRAT;:) ~ur U I pe ode de 5 " "110;1, tBr lln ;J 

",tÇl ... OI. do ~1111J 

I I 



CLAUSULA1D 

1 A CONT'RA AOA deve cootrahlr 05 SFlgUfO.5 éCé5simàS, rAlndo rê!; 

CONT RATANTE e t rCl3l fOS po~ even lJals õanos 'omprollBà~r I ~ t tes de :eglige c a 

greve fd e G~ dol.o o di3~empefl \) wl<ci ISIVO e :51.1aS trjb-J 0095 c'QmrGi UH S, OOVc -Ia 

fi ssa Ci CO ATANTI t:::a$O e .... ta t;e-nha a 'Se bb'lgaíja a esemb-:>I~ar e f r ç O 

OCOn do 

10,1 Ressalva e qu~ lifi nexistenCJô de ~&glJrCI n- ,e'IClrnt; CONTRATADA ~ respcr1 ~r civil e 

t;(Im1 ImBn e pçlos daflOs G.]u-s-a J.S C I pre a nd Lo; eslAl tar que - C·ONTRA.I ANTE nifto 

.se-ra. !aITl caso algum s idaOa CCI11 íl CCl NTRATADA; 

CE.,AU ULA 1 CASO FORTUlTQ DEfOR A la 

I . o ::ítr" ffi . o cump. I,ta 

qualqu [ama ~$ PARTES nà 

e qU:llquar d s Cl s tonl . tlla 

4-0 $ L1 rã-o \I d àÇ"O ão Pf~e P. CON'fiRATO 

::. ' Força M"'lor 

1 . 'j E tend: ti por F rça i3 newá-vl!l ue tE a I o 
.l1'troLe fazoi:iv~1 da PARTE por a fatdd'. r.dul 

. 38 Dtage s 

i li rei O • 11'1 0$ ,ub ~s (;) j ir !Jo1" 5n1r.i . ...IS[U blos C1VIS, :ws.ênc a i IClta '
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) In~ fU~~O O~ $srviõ o f~ de te CONTRATO, SBm Justa causa pela COI'frRA T ADA 

b} Subwlltfataçáa ~otal (J fael da objeto ' este GONT'RATO $São ü 

C par tal, do CONTRA TO, bem COli1(: ' f sã~ C)"Sà OlJ Irl!:ClfPOmção nªo. ~I"l o _a1;) 
Pf~\lj,a:mon 191, p_ o CO iff'lA1'AlNTE 

q Ces~o total DU parUI I dos. orét;!! LOS eco entas • LI CONTRA TO -a te ico..s\ g~n pr~o,I~a E 

e",(~ Jessa . ulcllzac:ão a CONiTRAiANTE, 

ti) j ,obsen,ri] 'ela ou des: mpnmema da c:oNTRAíAOA cl-= , alsquçí com .1\1fT"IISSQ5 

cond"9Ões oU ob gaçl!Je~ re l~a(j't~s aes.'t@ CONTRA O 

e) Ocorr _ ra ;;l~q fortl.,ut-o 01,.1 d!! força ma, r, na - r 1tl da C au ula. ll~ ÇjuLar _rrk 

com rOI/ada. q J'" mpeç.a de fc co TRATO , 
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CLAUSULA 15 INEXISTtNCIA vJNCULO LABO RAL 

, 5.1 A cel-ebraçào deste CONTRATO nào CÚi! qualquef vll1CtllQ Ju.rldicô-Iat:cral ent(eas ;:J~~ ~IO 

que a CONTRATANTE se e.xJme , de pteno dlredo a s\.Iportar qU<dll-squer encargoS! .58larlats, 

e'IIlGenClaf lO$, flSç;àJti. ~Ial~ é iillnda C~ re~a1Jvos a seguro 

5 ~ De 'g'-'iilJ modo . fica ressal ... aodo Que todos 1J5 tr.ãtJallla-dore5. presl.l«J'DI':es ~ SenI.';.05 

mand.3táno~ reprssentanlfHl dn:,~torras €O 1odos quanto!;, lI,snham :;I r@la·::::ifJl\ar-Sff dlrBta O!J 

I"ldtlletarl'léflte com e CONTRATADA v;lofÇl'lfa~~-e 'fUNCION,ÁRIOS") n."Q POSS-\Jf;ff'1 qw lqu~r 
\" i "cul ·~ s~Ja a que titulo for rn,.c..nrehte U'e natl.il~é13 laboral , com il COI'CRAíANTE 
om prome!ffildQ~;,e a CONTRATADA!! SUpClfQ r na intt.:{Jnl, todos os r3n~argos in~lfe Ilt'IJS a 

e\'entuafs e::ogóncias qUIII ~cs FUNcIONÂP1\rOS possam f 821!il' Quer turllcla 

~ra,udtci;3I ·".-@nte Ind~P5indenteme~', I'!! d!! 

-5 J O falo de 8',enluatmente pajerem Vir a s-er-em mtell~dEi:s ações- laoorals contra ::í 

CONTRATANTE :>eJa em liusconsórOQ com a CONTRATADA ou não. par fUNCIONAR IOS da 

CONTRAT ADA Im plica o ress..ar: lmemo, pe1a CONTRA. T ADA ~e- todas as despeSéoS efeh,J::~dE!s 

pel:9 CONTRATANTE com a sua d@fe&íJ E'3félfldo autonz.ada !li ~r I!)S I espe~IV05 des'Cor!ô. 

fll) pa~al,lerrl!l d;a-:; tEllJí:a&:aso 1e.,1t~ !;1dl'l cCtntl-en~d<1 g'",fi/llh"'li1msn~e;m UH::; a~~es 

cLAUSULA a Oisposrções GERAtS 

6 1 o CONTRATO rira cefebrado fia0 e CONTRATO de manjam, pelo Que não ".abil[t~ra -:'l8!a 8r1 

.. ia ~lrl;ur;stànC:la~ ;arem, a CONTRA TAOAa píalie:M!.Im CltJ fi''''!> a10s J1.J;IO~Q-5 OOr .:mnr.a ou em 
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levafltaméiltos e ~emats dct.l-I 'nF;'ilOS técniCOS do orolelo e Infol 

pre$iadoo na presente CONTRA. Te. 

eLA I.JSlILA 13 INa DÉNCIAS fiSCAIS 

:3 1 Os tributos (Impostos taxas, 6 f"'TClumento5. c.ontrdOlllçQeS flSCi3l~ e P~"JJi s·~al:S' clIue sejJar 

devIdos f!fTl Aflgoh.~ ;:reJa CONTRATADA. em dç.c.'}rrencla, dIreta O.LJ jrt'jlrets , (l1J presentE 

CONTRATO ou de su.a. c.xccuçào. serac' de .eXc!l1SI ... a. <"sspO:lSsDílldadE' oa CONTRATADA A 

CDNTRATANTE rpumrlfl r{l~',"" ftkr""l1tf'lf'lil t\a5lc:nnt~r~ F. ni~l"I lhpr~ omo: l"Ir,lI7~:C: ri;:! 1"1 rl.r. 

fKlt;i3nl!lntlJ:S qloj~ ~fe,ua.( 0"5 tf i ~tO$ ,a tlU@ ~'~Ja Q!>t1!;1ada fl.@la l e9 1$ ~a.;~e vigente úc:a~do iJ 

CONTRATADA sefTl oIH~ito.a qllê~ lquer re-embQJso 

. 3:2 ~rn uec;orreol1t;Ja do dl~posto no n~merD ilfltenor ~ lJaaOrf:8 del/idos â CONTRATADA 

sl.J~ei to5. 11 d~uçêCo de- I I1lpc,s~o Indutmil prav'SIQ rm lei A ngolana, bom rort1~ (lU2I~u!:!r o\l1!o 
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cLÁUSULAi4 AR8lTRAGE 

4. 1 TodQS OiS impas.ses qllt:!'stOe-s ,;ontrOl.tertldas dlferélld05 d.ispLJUl.S au Irtig:05 deroITeí1t~s da. 

nil2:piataçáG ~ ::lplicaçAo tJ3.S c.lã>iJslJlas deste CONTRATO ~rão lesoliJtdOS, de rOfITls afTl,lgável . 

entre a~ Parte 

'';,2 E,!;90tad~ 10dO$ 0 5 e.,;tor~:5 nCl senLdo de a~~I1ÇB 

obtido ulTl acordo amlgáVIBI. 1'0 p·a!O de 30 (rrin\t!) dí~S c;;c>nt'3do5 da ciH:mrrêneta :ia divGrg.êilr;ia. 

~U1 1I~r8 f@8olvda defiMi'w !lITl~te por- ~tbll'rl!geTn 11\le pod~1d Mr Illstatlr.a 

-eql.tBrim~nto oola p~r1B i nL~r(!Ssçd 

cn8chdm~ 

4_3 A. arbíHaY:eh"T 5e~á {;ondllZiOIi em conformidade com as Regr3s qe C'or;tll laçâo e Arbltrag€;m da 

~~I-ni!rQ do Comércio IfuarnacllOllal p-ar:S (I(ês/ a,biJl 051 sendr;, 1 {um) dt35l~nad-!l p!! 1~ 

CONtTRATAN1E 1 (um, pela CONrRATAOA I! o terceIro deS19'1àJIJ pelns .JrlJ.Itros tias Parlt'.$ 

qUÊ. at1.gml cerno Ptti!"';iÇler'1te. opse:rIt'J!1do-s€:. s,-emp.re:. as. ~9nC IOmildas Regia., 

14_4 Ao arbJlf;lgem t ~f'~ lugar em Lu~nd.8 . Ré~bl\ ca da Al'Ig'::Jla ~o Dli respedl. 'lC"S traealfll>$ 

OOl1th.J4\lJOS em 'Ingua portuq>ue~ 

.6 As P~J1~5 expressafil~nt@ f j;!r~ 

reja pam p&stular a IJde. sela 
S l'UI.20S Di! ~ r1g\~ CO,"lpe:ten~e!8, 

,0 A.St:mter.~ ar .blh~ 1 sp.ra IrnOOlat1irnsnte cum~"d;J 8m todo~~ os. SE;ll!j tellTWs nel-as Par:a$ 

7 Os Cl,.j~ rOS da arDllmgem s~rão !.oU 
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16.6 Res.s~ rfaí!o o íi!~t<3be ecidv no Jtem 4 acin . as I='artes não s.erã:o em n r.um ~.a50 

mutu -me te respol1Sâ,",~5 por I ~ros eSS.antê· ou da O' In retos 

16, A 'CON~ATAOA ~ao ~Q.j@r · _f,~hJa( DpiMação 00 descQnro, fle goc ar reD8SSi9r u qual uer 

fOrrnil ~d os g-ed~Os dero r3 a"' da e!\ecuçao deste CONTRATO ~ ba"ço5, E!fl'l ~sa 

factori I'; Ou reme, 0:8; 

'6 a Este CO TRAT repr mCl 1/0 tad fl<al da: Part.e pr~ al~çerld 11 teiaç' o a toei -
~lia q~er >.l ;:, e rala~I"i(ij OU docl.ffie·!"J t.o MtJ O 

16.9 EstE CONTRATe ser-a admin S'l.raoo e In erprmaco de aeQr o co~ o dl r to \lI en r a R~Pllb IC.a 

da Angola 

I Ô 11 1/ e 1· aL~ U ;I sste CO ~T~ATO $6 f<)(lu rào f 1{: I t Id\f;O qU~ r; efelu ,j<;si; p 
dQc~ o C5cnta e sslnada PC" rnb<l:5 as PaJ1~ 

por e-sta fT1 essl 1LI5ot35 "" cont( t das, a!j ,parte5 fl'rr18m (I pres.er. e Instrumento e (3 'tE".S) Vlas 

.rl@ iglilll te r e nm;a na prBSBnç-.a ,las l,êi;t@l'llunha 'dba XO, Que !2lmrr.em ~ f:rz. m ~ ra 'od:;J <)$ 

êf~1 os I~g~i . 
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