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I DOS FACTOS

•

Pelo officio n.° 54/5AEP/C.CIV.PR/2015, de 13 de Margo, a 5ecretaria para
os Assuntos Econcimicos do Presidente da Republica, Submeteu, pare
efeitos de Fiscalizagdo Previa, o Contrato de Fiscalizagdo de empreitada do
novo Aeroporto Internacional de Luanda, cujo object°, valores e empresa
abaixo descrevemos:
1- Contrato de Prestagdo de Servigo de Fiscalizagdo do Novo Aeroporto
Internacional de Luanda, celebrado entre o Ministerio dos Transportes e a
empresa MACE - ENGENHARIA e SERVIcOS, LDA, no valor global de
A kz5.500.484.040,46,
(Cinco
Milhdes,
Quinhentos
Milho'ses,
Mil
Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil, Quarenta Kwanzas e Quarenta e 5eis
C'entimo) o equivalente em Mares a U5D 52.686.628,74 (Cinquenta e Dois
Milhdes, Seiscentos e Oitenta e 5eis Mil, 5eiscentos e Vinte e Oito Mares
Norte Americano e 5etenta e Quatro antimos);
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2- A Adjudicagdo do contrato foi precedida de negociagdo.
3- Para a prestagdo de servico de fiscalizagdo, a adjudicada apresentou
documentos comprovativos de sues habilitagdes profissionais necessaries.
4- 0 prazo de execucao do contrato foi estabelecido em (24) vinte e
Quatro meses, fixado n.° 2 da clousula art.° 18.° do contrato.
II APRECIANDO
0 regime juridico do contrato em apreciagdo e disciplinado pelas
disposigdes combinadas des &Imes a) e d) do art.° 3.° da Lei n.° 20/10, d

07 de Setembro, Lei da Contratagao PUblica, publicada no Didrio da
RepUblica, I Serie, n.° 170.

A ad judicagao do contrato foi precedida de Negociaga'o, nos termos das
alit-teas d), do art.° 22.° conjugado corn aline° d) do art.° 23.° e art.° 132.° e
o n.° 1 do art.° 37.° e seguintes da Lei da Contratagao PUblica.

O Senhor Presidente da RepUblica, na qualidade de Titular do Poder
Executivo, nao so aprovou o contrato e o seu respectivo valor, como tambem
aprovou a indicagao da empresa, como se pode aferir no Despacho s/n-°, de
15 de Dezembro de 2014

A referida aprovagao, resulta do previsto nos arts 34.° do 37.° combinado
corn a alinea a) do n.° 4 do anexo II da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro,
Lei da Contratagao Hblica. No mesmo documento o Chefe do Executivo
orientou o Ministro das Finangas a assegurar os recursos financeiros
necesscirios para a implementagdo do Projecto.

Pelo Despacho n.° 01/15, de 13 de Janeiro, o Senhor Ministro dos
Transportes, subdelegou poderes ao senhor Manuel Pereira Gustavo
Ferreira de Ceitas, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administragao da ENANA-EP, para assinar o referido contrato, de acordo
corn o art.° 5.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, art.°
38.° e n.° 4 do art.° 115 da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro combinados corn
art.° 13.° do Decreto-lei n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro. A contratada foi
representada, neste acto, pelos Senhores Joao Matias e Rodrigo Caldas
Januario, na qualidade de gerentes.

O contrato em apreciagao destina-se aos servigos de fiscalizacao da
empreitada de construe& do Novo Aeroporto Internacional de Luanda,
remetido anteriormente a fiscalizagao do Tribunal d
foi a concessao do visto, nos termos e
Resolugao n.°164/FP/2014, de 21 de Outubro.
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III.

DECISA0

Face ao exposto, decide este Tribunal em conceder o visto ao contrato em
apreco, recomendando a entidade contratante que, em futuras
contratagaes, faca constar do processo o comprovativo de prestagao de
Cauca° definitiva.

Sao devidos emolumentos.
Notifique-se.
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