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REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.* CAMARA

RESOLUCAO NO3 I

•

/ FP/2015

PROCESSOS n. °s 713,716/PV/2014.

Para efeitos de Fiscalizacao Previa, o Departamento Ministerial das
Pescas, submeteu ao Tribunal de Contas por intermedio do officio corn
referencia n.° 372/SAEP/C.CIV.PR/2014 de 05 de Dezembro, os seguintes
Contratos:
1. Construe& e Apetrechamento da Ponte

Cais do Tambwa,
localizada na Provincia do Namibe, no valor de
A KZ

1.942.064.309,96 (Um Bilhao, Novecentos e Quarenta e Dols

•

Milhaes Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Nove Kwanzas),
celebrado corn a Empresa AFAVIAS- Engenharia e Construgaes, S.ASucursal em Angola. 0 prazo de execucao é de 730 (Setecentos e
Trinta) dias, acrescido de um mes para a remoca'o dos equipamentos e
materias sobrantes.

2. Servico de Fiscalizacao para a Reabilitacao e Apetrechamento do
Institute Medi° Helder Neto, localizada na Provincia do Namibe, no
valor global de KZ 136.084.113,00 (Cento e Trinta e Seis
Milhaes, Oitenta e Quatro Mil, Cento e Treze Kwanzas),
celebrado corn a empresa Buza - Pro jectos e Consultoria, Lda. 0
prazo de execucao semi de 19 (Dezanove) meses;
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Os contratos foram rubricados no mis de Novembro de 2014.

Pela entidade contratante, assinou a senhora Isabel F.L. Cristova'o, na
qualidade de Directora do Gabinete de Estudos Planeamento e Estatistica,
devidamente mandatada para o efeito pela titular do Departamento
Ministerial das Pescas e pelas empresas contratadas assinaram os 5rs.
Jorge Manuel de Aragao Barros Julio Mestre e Jose Bole Francisco Isabel,
respectivamente.

Atraves da Resolucao n°212/FP/2014 de 19 de Dezembro, foi visado o
Contrato de Empreitada de Reabilitagao do Instituto Medi° Helder Neto.

Dos autos constam os Despachos Presidenciais n°s 211 e 213/14 de 14 de
Outubro, que aprovam as minutas dos contratos para a Construgao e
Apetrechamento da Ponte Cais do TOmbwa e para os Servigos de
Fiscalizagao para a Reabilitagao e Apetrechamento do Instituto Medio
Helder Neto e autoriza a 5enhora Ministra das Pescas a celebrar os
referidos contratos.

Para a realizaga'o da despesa deverci o Departamento Ministerial das
Finances assegurar os recursos financeiros necessorios a implementagao,
conforme Despacho do Titular do Poder Executivo que se junta aos autos.
ApOs ancilise preliminar dos processos, foram solicitados elementos
•

imprescindiveis

a

instruga'o e apreciagao dos processos pela Contadoria

Geral, &raves do oficio n°982/CG/TC/14 de 31 de Dezembro. Em resposta
a entidade contratante remeteu os elementos em falta atraves do officio
n°32/GEPE/011/2015 de 06 de Fevereiro.

Quanta

a

Garantia de Boa Execugao Tecnica do contrato referente a

Construga'o e Apetrechamento da Ponte Cais do Tombwa, reza a clousula 24
que o Empreiteiro garantird o desempenho satisfatorio do pro jecto por urn
period° de doze (12) meses.
Contudo, no ponto 1.12.2. do Caderno de Encargos, estabelece-se que "o
prazo de garantia a de tres (3) anos, a contar da data de recepcao
provisOria".
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A entidade contratante violou o enunciado do Caderno de Encargos,
porquanto esta pega procedimental contem sob forma articulada, as
cldusulas juridicas, administrativas, financeiras e tecnicas gerais e especiais
a incluir no contrato, nos termos do n°1 do art n°47°da Lei 20/10 de 7 de
Setembro Lei da Contrataga'o P6blica.

Para o exacto e pontual cumprimento das obrigagaes que emergem dos
contratos, em obediencia ao estatuido no artigo 103° da Lei 20/10 de 07 de
Setembro, Lei da Contrataga'o PUblica, faz-se constar dos autos os
comprovativos de pagamentos, correspondente a 5% do valor total de coda
um dos contratos.

•
Decisao
Pelo exposto, decide-se em Sessao Diaria de Visto, conceder o Visto aos
contratos em aprego.

sao devidos emolumentos
Notifique-se

Luanda, aos 31 de Margo de 2015.

•

Os Juizes Conselheiros

X-Ent94fis-
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