REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
10 CAMARA
RE5OLUcA0 N.° c>9. 0E0 / FP/2014
Processo n.° 534/PV/14
Em Sessao Norio de Visto, o Tribunal de Contas apreciou o processo supra
identificado referente ao contrato de aquisigiio de servigos de Elaboragao
dos Estudos e Pro jectos de Reabilitagao e Ampliagao do Hospital e seus
Anexos da Missao Evangelica de Caluquembe, na Provincia da Huila,
celebrado entre o Ministerio da Construgao e a empresa GEBEPA-Gestao de
Empreendimentos, Lda., no valor de AKZ 180.500.000,00 (Cento e
Oitenta Milhaes e Quinhentos Mil Kwanzas).

I. b05 FACTOS
Relevam pars a decisao os seguintes factos:
•

0 presente contrato foi homologado por Sue Excelencia 5enhor
Ministro da Construgao, atraves do bespacho n.° 13/2014, de 14 de
Margo;

•

0 Ministerio fez-se representar no acto de outorga do contrato pelo
senhor Filomeno Herculano da Costa Saraiva, corn poderes
subdelegados por Sue Excia Senhor Ministro através do bespacho n.°
12/2014, de 14 de Margo;

•

0 procedimento de contratagao teve inicio através do bespacho de
Sue Excelencia Senhor Ministro da Construgao n.° 13/2013, de 24 de
Setembro, e a Comissao de Avaliagao do procedimento foi criada por
bespacho n.° 115/2013, de 24 de 5etembro;

•

0 contrato tem um period° de vigencia de

s) mes

II.
A

APRECIACAO

empresa GEBEPA-Gestao de Empreendimentos, Lda, possui as

qualificagaes juridicas, profissionais e tecnicas necessaries pars a execugao
do objecto contratual, cumprindo corn o estipulado nos artigos 55°, 56°, 58°
da Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro.
besta forma juntou aos autos documentos que atestam a sue situagao
juridica, tais como Certidao Comercial, Estatuto da empresa publicado em
Norio da Repilblica, documento de arrecadacao de receitas actualizado,
Alvard de pro jectista de Obras Pilblicas entre outros.
Cauca° befinitiva
Em relagao a caugilo, importa referenciar que a entidade contratante deve
exigir, antes da celebragao do contrato, que o ad judicatorio preste, no
prazo mciximo de 6 digs a contar da data da notificagao da ad judicagao, a
caugao definitive que garante o exacto e pontual cumprimento des
obrigagaes emergentes da a celebragao do contrato, nos termos do n.° 1 do
art.° 103.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
Nao consta dos autos a caugao definitive. Assim„ estamos perante uma
situagao cuja consequencia juridica é a caducidade da ad judicagao, nos
termos do n.° 1 do art.° 107° da Lei n.° 20/10, pelo que a entidade
contratante deverd deduzir este valor no primeiro pagamento a efectuar.
ba cabimentagao
A despesa objecto do contrato em apreco encontra-se inscrita no PIP, no
programa de Gestao e Ampliagao da Rede Sanitoria, na sub-fungao Servigos
Hospitalares Gerais e inserido no pro jecto de Estudo, Reabilitagao,
Ampliagao do Hospital da Missao de Caluquembe.
Consta dos autos a Nota de Cabimentagao n.° 576, emitida aos 30 de Abril
de 2014, no valor de AKZ 18.050.000,00 (Cento e Oitenta Milhaies e
Quinhentos Mil Kwanzas).Estamos perante uma cabimentagao de 100% do
valor do contrato, assim, a despesa encontra-se devidamente cabimentada,
nos termos do n.° 2 do art.° 6° do becreto P
bezembro.

i.jj 'al n.° 232/13, de 31 de

III. DECISAO.
Pelo exposto, decide este Tribunal, conceder o visto ao contrato em apreco
recomendando a entidade contratante em casos futuros que se cumpra corn
a obrigagao legal, relativamente a prestacao da caucao definitiva.
Sao devidos emolumentos.
Notifique-se

•

•

Luanda,flde bezembro de 2014.

