REPOBLICA bE ANGOLA

TRIBUNAL DE CONT AS
RESOLUcA0 N° 81) FP/2015
Processo n°: 761/PV/2015
1.
•

•

0 Tribunal de Contas, em sessao diciria de visto da 1* Camara,
examinou o processo relativo ao contrato celebrado aos 9 de
Dezembro de 2014, entre o Ministerio da Energia e Aguas e a
empresa INOTEC - Ambiente, Energia e Comunicagaes, 5.A, tendo
por objecto a prestacao de servigos de "Manutengao Programada
das 24 000 horas - Revisao HGPI (Hot Gas Path Inspection) das
Turbinas General Electric MS 6001B, GTG1 e GTG2 e "Manutengdo
Correctiva da Turbina GT1 da Central Termica de Malembo em
Cabinda", para a troca do "rotor" e "stator vanes" da Turbina
General Electric M56001B, GTG1, instaladas em Futila - Malembo,
pelo prego equivalente em Kuanzas, a USD 21 667 160.54 (vinte e
urn milhaes, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e sessenta
&flares e cinquenta e quatro centimos).
Pela entidade contratante, assinou o senhor Antonio Rodrigues
Fernandes pelsa da Costa, na qualidade de Director Nacional de
Energia e Aguas, devidamente mandatado para o efeito pelo titular
do Departamento Ministerial da Energia e Aguas e pela contratada
assinou o senhor Rui da Silva Fraga, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administragao.
Recorde-se entretanto que relativamente a terceiros, a sociedade
INOTEC - Ambiente, Energia e Comunicaglies, S.A. obriga-se entre
outras, pela assinatura de dois membros do Conselho de

Administraga'o, pelo que se recomenda a sua regularizagao nos
termos do contrato de sociedade.
2.
Para a adjudicagao dos servigos objecto do contrato em aprego, o
Senhor Ministro da Energia e Aguas solicitou a superior autorizaga'o
do Titular do Poder Executivo, para estabelecer negociago'es corn a
empresa INOTEC - Ambiente, Energia e Telecomunicagaes 5.A, corn

fundamento no facto da referida empresa ser a responscivel pela
operacab de manure/70'o da Central Termica de Malembo, evitandose a coabitaccio de dois ou ma& intervenientes num so equipamento.
•
Por bespacho Presidencial n°226/14, de 27 de Novembro, foi
aprovada a minuta do contrato e autorizado o Ministerio da Energia
e Aguas a celebrar o contrato "sub judice".
Observando o disposto no n°2 do art°6° do Decreto Presidencial
n°232/13, de 31 de bezembro, foi feita a cabimentagao da despesa.
Reportando-se todavia ao exercicio de 2014, recomenda-se o
cumprimento dos procedimentos legalmente previstos para a sua
cabimentagao no presente exercicio.
E considerando que:
a) A despesa estci inscrita no Programa de Investimentos
•

no presente exercicio;

b) A ad judicatoria tinha a data da celebragao do contrato, a sua
situaga'o regularizada corn o fisco e corn a seguranga social.
c) Apresentou Alvaro de Empreiteiro de Obras Publicos, devendo no
entanto ser-Ihe tambem exigida a apresentacao do Alvaro de
Fornecedor de Obras Ptiblicas, em face do fornecimento dos
equipamentos tecnicos a serem incorporados durante a
manutengao e reparagao das Turbinas.
d) Prestou garantia bancciria;

O Tribunal de Contas decide, corn as recomendag5es que antecedem,
conceder o visto ao contrato em apreGo.

sao devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 02 de Margo de 2015
Os Juizes Conselheiros

•

•

