
 
 

Condições Gerais de Compra 
 

1) Generalidades  

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A., adiante referida como HCB, executa as suas ordens de compra 
sujeitas às presentes condições gerais, salvo acordo em contrário, que para ser válido, deverá ser 
expresso por escrito.  

Outras condições gerais apresentadas por fornecedores não obrigam a HCB em nenhum caso, até esta 
manifestar a sua aprovação por escrito.  

Neste documento a expressão “Ordem de Compra, significa o pedido de compra enviado ao fornecedor 
e com o qual segue em anexo as condições gerais de compra.  

A Ordem de Compra, juntamente com as condições gerais de compra e com quaisquer outros 
documentos especificados na mesma, constitui o contrato entre a HCB e o fornecedor.  

2) Aceitação da Ordem de Compra  
O fornecedor deve confirmar a aceitação da ordem de compra, por escrito, num prazo de 1 dia útil, a 
partir da data em que a recebeu. Se o fornecedor não efectuar a confirmação da ordem nestas 
condições, a HCB reserva-se o direito de anular a presente ordem de compra. 

A HCB não se compromete com nenhuma condição, como preços ou datas de entregas, que não esteja 
especificamente descrita na ordem de compra.  

No caso de a aceitação da ordem de compra conter condições diferentes da ordem de compra 
enviada, a HCB só fica vinculada à alteração da ordem de compra se e quando a confirmar por 
escrito.  

3) Preço  
Os preços referidos na ordem de compra são fixos e não estão sujeitos a variação, salvo acordo em 
contrário, por escrito.  

No caso específico de o preço do material estar indexado a uma moeda estrangeira e o pagamento ser 
efectuado em moeda nacional, será utilizado para a conversão o câmbio do dia de pagamento. 

4) Prazos de Entrega  
Os fornecimentos de bens e/ou serviços solicitados têm que ser efectuados na data e no local de 
entrega especificados na Ordem de Compra.  

O fornecedor notificará, imediatamente e por escrito, qualquer atraso, actual ou potencial, na entrega de 
bens e ou serviços.  

A HCB reserva-se o direito de recusar ou devolver entregas feitas em excesso, com custos e riscos 
suportados pelo fornecedor, ou, no caso de entregas antecipadas, de pagar de acordo com as datas de 
entrega acordadas na Ordem de Compra.  

5) Instruções de Embarque  
O fornecedor obriga-se a cumprir as instruções de embarque e as responsabilidades derivadas das 
condições dos Incoterms 2000 ou outras descritas na ordem de compra.  

No caso de a condição de entrega ser CIF, é da responsabilidade do fornecedor efectuar o 
pagamento do seguro e frete até o local entrega. 

Todos os artigos serão embalados pelo fornecedor de um modo que os proteja e que permita um 
transporte e um manuseamento seguro.  

Em caso de Exportação, todos os artigos devem ser entregues em embalagem própria (em caixote ou 
grade de madeira, se tal necessitar), devidamente cintados e indicando o endereço da HCB e a 
respectiva Ordem de Compra.num local bem visível. Caso contrário não serão aceites pelos transitários. 

Nenhum custo adicional será cobrado à HCB pela embalagem. 

Cada entrega de material deve ser acompanhada de um exemplar da factura comercial para efeitos de 
despacho aduaneiro, e da guia de remessa que deverá ser assinada na recepção pelo transitário e 
devolvida ao escritório da HCB que efectuou a compra. 
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A guia de remessa tem que conter a seguinte informação:  

 Identificação do fornecedor  

 Identificação do meio de transporte e carga/matrícula da viatura  

 Local de entrega  

 Destino final da carga  

 Número de volumes, tipo de embalagem, peso líquido/peso bruto, cubicagem (m3) e valor da 
mercadoria  

 Packing List  

6) Alterações da Ordem de Compra  
A HCB pode a qualquer momento fazer modificações à ordem de compra em coordenação com o 
fornecedor por motivos de alteração de instruções de embarque ou de entrega, de especificações, de 
artigos, de quantidades, de preços, de datas de entrega, ou outros motivos aqui não mencionados. 

Se estas modificações causarem um aumento ou uma diminuição de trabalho, de custo, ou do tempo 
requerido para a sua conclusão, um ajustamento adequado no preço e/ou no tempo de entrega será 
negociado e a ordem de compra alterada.  

7) Facturas  
As facturas enviadas à HCB têm obrigatoriamente que especificar: 

 O respectivo número da ordem de compra e/ou o número da solicitação de cotação que deu 
origem à ordem de compra  

 O número de contribuinte da HCB (NUIT 400027145)   

 A isenção do IVA  

Se algum dos requisitos acima não for respeitado, as facturas não serão aceites, e o fornecedor terá um 
prazo de cinco dias para o envio da factura devidamente corrigida. 

Os danos, perdas e prejuízos verificados pelo atraso do envio das encomendas, nomeadamente pela 
não apresentação dos requisitos acima mencionados, serão imputados ao fornecedor.  

Uma cópia da factura comercial, para elaboração dos despachos aduaneiros, tem que ser enviada, por 
correio electrónico, fax, para endereços dos escritórios Songo e/ou Maputo.  

As facturas e notas de crédito devem ser enviadas para um dos seguintes endereços, conforme indicado 
na ordem de compra:  

 

Escritorio Sede, Subestação 
Songo, Moçambique 
E-mail: facturas.songo@hcb.co.mz 

 
 

Escritório de Maputo  
Av. 25 de Setembro, 420-6º andar (edifício JAT I)  
Maputo, Moçambique 
E-mail: facturas.maputo@hcb.co.mz 
 

 
Escritório de Tete 
Av. Eduardo Mondlane, nº 51 R/C 
Tete, Maputo 
E-mail: facturas.tete@hcb.co.mz 
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8) Condições de Pagamento  
Excepto se forem acordadas condições especiais de pagamento, referidas de forma clara na ordem de 
compra, as facturas serão pagas 30 dias após a data da sua recepção.  

9) Inspecção e Aceitação do Comprador  
Todos os materiais entregues no âmbito da ordem de compra estão sujeitos a inspecção e aceitação 
pela HCB. Esta inspecção será feita tão cedo quanto possível após recepção dos materiais. O facto de, 
por qualquer razão, a HCB não efectuar a inspecção, não retira nenhuma responsabilidade do 
fornecedor em relação aos artigos que não se encontram em conformidade com os requisitos da ordem 
de compra.  

Sempre que seja necessário efectuar uma inspecção pela ITS-Intertek Testing Services, a encomenda 
só pode ser expedida depois da emissão do certificado de inspecção (Clean Report of Findings). O não 
cumprimento desta condição por parte do fornecedor será da única responsabilidade do mesmo, 
nomeadamente das multas, aplicadas pela Alfândega de Moçambique, que por esse motivo ocorrerem.  
A HCB reserva-se no direito de devolver ao fornecedor os materiais rejeitados, com custos suportados 
por este.  

10) Garantias  
Sem perda de qualquer direito que a HCB tenha por garantias específicas acordadas, leis ou outros 
meios:  

10.1 O fornecedor garante que os materiais entregues ou os serviços prestados no âmbito da 

ordem de compra estão livres de defeitos, e estão de acordo com as condições estabelecidas 
pela HCB sobre medidas, qualidades e formas de execução.  

10.2 O não cumprimento das condições acordadas dá o direito à HCB de rescindir, total ou 

parcialmente, a ordem de compra, com indemnização a cargo do fornecedor, por danos, perdas e 
prejuízos. Se a HCB o decidir, o fornecedor deve repor ou reparar, livre de qualquer ónus ou 
encargos para a HCB, qualquer material que apresente defeitos de material ou de construção e, 
bem assim, prestar novos serviços em substituição de quaisquer serviços defeituosos 
anteriormente prestados, de forma a repor a HCB na situação em que se encontraria caso não 
tivessem ocorrido tais danos, perdas e prejuízos.  

11) Materiais do Comprador à Disposição do Fornecedor  
Os materiais fornecidos pela HCB, para serem incorporados no processo produtivo ou com outro fim 
acordado, continuam a ser sua propriedade. O fornecedor conservá-los-á com os cuidados necessários, 
respondendo por qualquer dano ou perda dos mesmos. 

Qualquer amostra, desenho, normas, moldes ou ferramentas entregues ao fornecedor serão guardadas 
pelo fornecedor de um modo que não possam ser utilizados por terceiros. Após terem servido de apoio 
ao fim a que destinaram e salvo indicação em contrário, devem ser rapidamente entregues à HCB em 
bom estado. 

Nenhum material ou amostra, desenho, etc., entregue ao fornecedor, será usado para fins que não os 
expressamente autorizados pela HCB, por escrito.  

12) Subcontratação a Terceiros  
A subcontratação a terceiros não é permitida sem a autorização expressa da HCB, por escrito.  

13) Competência Judicial  
Para todos e quaisquer litígios emergentes do presente contrato, que não seja possível resolver 
amigavelmente, será exclusivamente competente o Foro Judicial da Cidade de Maputo, Moçambique, 
com expressa renúncia a qualquer outro.  
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14) Propriedade Industrial  
O fornecedor assume toda a responsabilidade e garante que quer os seus processos de fabrico quer os 
seus produtos não infringem nenhum direito de propriedade industrial, nenhuma patente e nenhum 
direito de terceiros. 

 
 
 
 

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. 
Songo, Moçambique 


