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Processo n° 700/PV/2014

Atraves do Officio sob a Referencia 2739/GAB.MINEA/14, de
24/11/2014, o Ministerio da Energia e Aguas submeteu a Fiscalizacao
Preventiva deste Tribunal de Contas, aonde deu entrada a 28 desse
mesmo mes e ano, o processo epigrafado, referente ao Contrato de
Empreitada para Obras de Reforgo do 5istema de Abastecimento
de Agua a Localidade de 5ongo- Provincia do Uige, que celebrou a
10/11/2014 corn a empresa de direito angolano OPAIAConstrugaes, Lda., pelo valor de KZ. 618. 845. 169, 79
(5eiscentos e Dezoito Milhaes, Oitocentos e Quarenta e Cinco
Mil, Cento e 5essenta e Nove Kwanzas e 5etenta e Nove
C'entimos).

0 prazo de execucao do Contrato e de 12 (Doze) meses, acrescido de
urn ano de operagao e manutencao das infra-estruturas, apas a
recepgdo provisOria dos trabalhos (cfe. Clciusula 5exta do Contrato).
Constituido por uma serie de fases procedimentais antecedentes a
assinatura do Contrato, decorreu urn Concurso, aberto por autorizagao
do 5r. Ministro da Energia e Aguas em bespacho corn o n° 616/13, de
24/12/2013, ao abrigo do Art.° 34° da Lei 20/10, de 7 de 5etembro.

Em observancia ao que se estabelece no Art.° 24° n° 1 da citada Lei
20/10, foi adoptado o Concurso Publico como tipo de procedimento
para a formagao do Contrato, atento ao valor deste que a de KZ. 618.
845. 169, 79, como referido retro, que Ihe e oponivel em virtude de
ser superior ao constante do nivel 8 (Kz. 500. 000. 000,00) da Tabela
de Limites de Valores do Anexo I da Lei 20/10, de 7 de Setembro.
Tambem por Despacho do Titular do Departamento Ministerial da
Energia e Aguas e, desta feita, corn o n° 617/13, da mesma data, foi
criada a Comissao de Avaliagao das Propostas, para a conduga'o dos
procedimentos de contratagao, nos termos e para efeitos do Art.° 41°
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da Lei 20/10, de 7 de 5etembro.
Para garantia do cumprimento exacto e pontual das suas obrigagdes
contratuais, nos termos do Art.° 103° e segs, a empresa adjudicatdria
prestou caugdo sob a forma de garantia bancdria emitida pelo Banco
de Poupanga e Credit° no valor de Kz. 61. 884. 516, 98, o que
corresponde a 10% do valor total do Contrato.
A despesa relativa aos encargos corn o Contrato estd cabimentada,
nao apenas pelo que se extrai da Nota de Cabimentagao n° 2489, de
27/11/2014, mas e sobretudo porque se encontra inserida no
OGE/2014 no Programa de Reabilitagdo e Expansao dos Sistemas
Urbanos de Agua e 5aneamento, achando-se inscrita no PIP/2014 sob
a rubrica " Novos 5istemas, 5edes Municipais, Abastecimento,
Melhoria, Distribuigao Agua/MINEA ".
A ad judicatoria OPAIA- Construgaes, Lda., provou nos autos reunir
nao so condigaes juridico-legais e qualificagaes profissionais,
financeiras e tecnicas para executor o Contrato mas tambem possuir a
situagao regularizada relativamente as suas contribuigdes para a
seguranga social e as suas obrigagaes fiscais, em obediencia ao
estabelecido nos Art.°s 54° e 56° a 58°, todos da Lei que vimos
citando.

Tudo visto e ponderado, em sessilo diciria de visto, os desta Camara
decidem conceder visto ao presente Contrato de Empreitada para o
Reforco do Sistema de Abastecimento de Agua a Localidade de
Songo- Provincia do Ulge.

sao devidos emolumentos
Notifique-se

Luanda, 14 de Janeiro de 2015
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