REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
la CAMARA
RESOLUcX0 N.° 42.

•

/ FP/2015

Processo n.° 118/PV/15
Em Sessao Nark' de Visto, o Tribunal de Contas apreciou o processo supra,
referente ao Contrato de Fiscalizacao e Assistksncia Tecnica do Pro jecto de
Construcao de Infra-estruturas pare Armazenamento e Conservagao de
Turbines a Gas GTG17 e GTG20 e respectivos equipamentos acessOrios, no
valor de AKZ 171.000.000,00 (Cento e 5etenta e Urn Milhaes de
Kwanzas).

I. FACTOS
• Através do officio n.° 806/GAB.MINEA/15, de 02 de Junho, o
•

Ministerio da Energia e Aguas submeteu ao Tribunal, para efeito de
Fiscalizacao Previa o contrato supra mencionado, celebrado corn a
empresa DAR Angola Consultoria, Lda.;
•

0 Ministerio fez-se representar no acto de outorga, pelos senhores
Fernando Conga e Jose Neto, Director Geral do Gabinete de
Aproveitamento do Medic. Kwanza e Director Geral Ad junto para a area
de pro jectos e Obras, respectivamente, corn poderes bastantes para o
efeito;

•

0 contrato foi pro ad por Despacho Presidencial n.° 229/14, de 28
de Novembro;

•

Para o efeito foi utilizado o procedimento contratual de Negociageio.

II. JURISPRUDNCIA
Como jurisprudencia destacamos a Resolugao n. ° 195/FP/2013, de 26 de
bezembro, que apreciou e concedeu o visto ao Contrato de empreitada pars
a Instalacao, Transporte, Preservagao e Gestao de equipamento, incluindo a
construcao no 5oyo de armazem e conservagao das Turbines a gas GT17 a
GT20, relacionado corn a construcao da central do ciclo combinado do 5oyo,
no valor de USD 42.750.000,00 (Quarenta e Dols Milhaes e Setecentos e
Cinquenta Mil bcilares Americanos), celebrado corn a empresa Internacional
Logistics Trading.

III. APRECIAcA0

O presente contrato foi celebrado na sequencia da concretizacao do
projecto de construcao da central do ciclo combinado do 5oyo, constante do
piano de desenvolvimento do sistema electric°, sendo que este, assume
grande importancia para o desenvolvimento econOmico e social do pais.

•

be Disponibilidade Financeira
Consta dos autos a Nota de Cabimentacao n.° 549, de 21 de Maio de 2015,
no valor de AKZ 4.275.000,00 (Quatro Milhaes, Duzentos e Setenta e
Cinco Mil Kwanzas), correspondente a 3% do valor do contrato.

Caugao Definitiva
Nclo foi apresentada nenhuma forma de garantir o exacto cumprimento das
obrigagaes assumidas. Em principio a ausencia deste elemento tem como
consequencia a caducidade da ad judicacao, nos termos do n.° 1

art.° 107°

da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro. Assim, em sedejcle rec mendagao

devera a entidade contratante reter o valor da caugao ao primeiro
pagamento a efectuar a favor da contratada.
Relativamente a empresa contratada, nao se levantam quaisquer situagaes
de irregularidade quanto a sua legalidade, habilitagaes e capacidade tecnica,
bem como as obrigagaes fiscais e corn a seguranga social.

IV. DECISA0
Pelo exposto decide este Tribunal conceder o visto ao contrato em apreco,

•

recomendando que antes do inicio da execucao do presente contrato, a
entidade pilblica contratante exija do ad judicatario a prestacao da caugao
definitive, como forma de garantir o exacto cumprimento des obrigagaes
contratuais assumidas. E, em contratagaes futuras elabore o Caderno de
Encargos e apresente a Nota Justificativa do preco.

sao devidos emolumentos.
Notifique-se
Luanda,14 de Julho de 2015.

•

0 Juiz (Ad junto)
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