REPOBLICA DE ANGOLA

TRIBUNAL DE CONT AS
RESOLUcA0 N1(Va FP/2015
Processo n°: 762 e 763/PV/2015

1. No exercicio da fiscalizagao previa, o Tribunal de Contas em
sessao diciria de visto da la Camara, examinou os dois processos
ref erentes aos contratos celebrados aos 9 de Dezembro de 2014,
entre o Ministerio da Energia e Aguas e a empresa AENERGIA, S.A.
pars:
a) Reforgo de Potencia em 25 MW na Central Termica de Malembo
em Cabinda, mediante aquisiga'o de uma Turbine MOvel GE TM
2500, pelo equivalente em kuanzas a USD 31 125 570.00 (trinta
e urn milhaes, cento e vente e cinco mil, quinhentos e setenta
dOlares);

•

b) Reforgo de Potencia para a Central Termica de Malembo em
Cabinda, corn duos Turbines GE 68 em 76 MW", na modalidade
cave na ma'o, que inclui obras, fornecimentos de equipamentos e
servigos, pelo prego equivalente em cuanzas a USD
132 973 000,00 (cento e trinta e dois milhaes, novecentos e
setenta e tres mil cuanzas):
A celebragao de tais contratos foi autorizada pelo Titular do Poder

Executivo, nos termos do Despacho Presidencial n° 225/14, de 27
de Novembro, como resultado do solicitagao do Senhor Ministro da
Energia e Aguas (vd.oficio refa 2358/GAB.MINEA/14, de 31 de
Outubro).

A despesa esto inscrita no Programa de Investimentos Ptiblicos, no
presente exercicio.

A data da celebragao dos contratos, a adjudicataria tinha a sua
situagao regularizada corn o fisco e corn a seguranga social.
Porem, nao prestou a caugao definitiva, como determina a norma do
n°1 do art°103° da Lei n°20/10, de 7 de Setembro, o que implica a
caducidade da adjudicaga'o, como estabelece o n°1 do art° 107° da
mesma lei.

•

Por outro lado tambem, nao apresentou os Alvaras de Empreiteiro
de Obras PtIblicas e de Fornecedor de Obras Ptiblicas, exigivel nos
termos do art°56° da Lei n°20/10, de 7 de Setembro.
Em face do exposto, concede-se o prazo de cinco (5) dins contados
da data de recepcao da presente Resolugclo, para que a entidade
adjudicatciria junte aos autos os ref eridos Alvarcis e o
comprovativo da prestagao da caug'ao definitiva.
Notifique-se
Luanda, 02 de Margo de 2015

Os Juizes Conselheiros
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