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TERMOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E VENDAS. 

I. Cobranças do fornecedor associado com esta Ordem de Compra não deverá exceder o valor desta Ordem de 
Compra.Todas as cobranças acumuladas para os serviços prestados, aluguel, peças e equipamentos faturadas contra esta 
ordem de compra estarão sujeitas a revisão final da Gerência da AKOFS. Ao aceitar esta Ordem de Compra, o fornecedor 
estará aceitando que o valor final a ser pago não excederá o valor referenciado nesta Ordem de Compra. Todos os termos e 
condições da AKOFS se aplicação a esta Ordem de Compra. 
 
II. Empresas prestadoras de serviços deverão apresentar todos os time sheets aprovados, incluindo todas as despesas 
relacionadas a esta ordem de compra, anexadas a nota fiscal de prestação de serviços e/ou anteriormente a emissão da 
nota fiscal através de e-mail com toda evidência de aprovação da AKOFS, através do supervisor de bordo, quando serviço 
realizado offshore, ou do setor responsável pelo serviço em terra. a não entrega dos time sheets assinados e aprovados 
pela AKOFS resultarão na não aceitação da nota fiscal, também como não pagamento até que seja atendida as solicitações! 
 
III. Quando do recebimento de serviços: 
a) Serviços offshore: timesheet da empresa prestadora de serviços constando o escopo do serviço realizado, nome e função 
da mão-de-obra empenhada no serviço e assinatura do chefe de departamento da AKOFS e também assinatura do Offshore 
Manager. 
b) Serviços onshore: timesheet da empresa prestadora de serviços constando o escopo do serviço realizado e assinatura do 
solicitante do serviço, assim como do gerente da embarcação. 
 
IV. Faturamento: 
a) Datas para faturamento: as notas fiscais deverão ser faturadas e entregues entre os dias 1º e 23 de cada mês. 
b) As faturas deverão ser enviadas eletronicamente junto com o arquivo xml. Para o endereço de e-mail: 
contasapagar.AKOFS.Department@akofsoffshore.com 
 
V. Quando da prestação de serviços com emprego de mão-de-obra offshore, os seguintes documentos deverão ser 
apresentados para cada colaborar que executará o serviço contratado: 
a) Contrato de trabalho (página do contrato de trabalho + página de identificação) 
b) Identidade 
c) CPF 
d) ASO válido 
e) Certificados de treinamentos e qualificação 
(NR 10 para trabalhos eletro/eletrônicos, NR 35 trabalho altura, etc, de acordo com o escopo de trabalho) 
f) Ficha de entrega de EPI 
g) Contato de emergência (E-mail e telefone) 
h) Vacina antitetânica e febre amarela 
i) APRI para as atividades macro (se possuir) 
j) Apólice do Seguro de responsabilidade civil para com o seus funcionários 
(com validade mínima de 30 dias após a execução dos serviços) 
 
 
VI. Antes da entrega do material, os mesmos poderão ser inspecionadas nas instalações do fornecedor por um responsável 
designado pela AKOFS. Para tal, solicitamos que sejamos comunicados da entrega com antecedência para agendamento 
da inspeção. O não cumprimento desta cláusula poderá resultar na devolução do material da ordem de compra sem 
qualquer 
custo para AKOFS. 
 
VII. Uso do EPI: durante todo perído de trabalho, os funcionários deverão usar EPIs completos, inclusive no embarque e 
desembarque no porto. As faltas e falhas no uso dos EPIs acarretarão em multas de 5% do valor total desta PO de serviços.  
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