REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.* CAMARA

RESOLUcA0 N°

A 4 4 / FP/2014.

PROCESSOS n. °s 326 e 329/FP/2014.

4111

Através do Officio n. ° 159/GEP/GPL/2014, de 16 de Junho, o Governo
Provincial de Luanda, submeteu a esta Corte de Contas, 21 (vinte e um)
contratos de Empreitada de Obras PUblicas, nos termos do n.° 2 do artigo
8.° da Lei 13/10, de 09 Junho, publicado no Dicirio da RepUblica, La Serie
n.° 128.
Em sessao diciria de visto, o Tribunal de Contas concedeu o visto a 19
(dezanove) contratos através da Resolug& n.° 98/FP/2014, 30 de Julho,
tendo pela mesma Resoluga'o, devolvido os outros contratos em que é
ad judicatdria a empresa DONCAS E FILHOS - COMERCIO GERAL,
cu jos objectos e valores abaixo descrevemos:
•

Empreitada de Construcao de uma Escola T16, no Bairro Zango III,
Municipio de Viana, no valor de AKz 183.560.000,00 (Cento e Oitenta
e Tr's Milhaes, Quinhentos e Sessenta Mil Kwanzas);
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• Construe& de um Centro de Snide, Bairro Paraiso, Municipio de
Cacuaco, no valor de AKz 397.914.840,00 (Trezentos e Noventa e
Sete Milhaes, Novecentos e Catorze Mil e Oitocentos e Quarenta
Kwanzas).
O fundamento da devolugao dos referidos processos, resultou do facto de a
concorrente boncas e Filhos - Comercio Geral, Lda. ter apresentado a
Alvarci de empreiteiro de obras pUblicas de 1.a Categoria - Edificios e
Monumentos, correspondente a 4.' Classe.
Pelo valor dos contratos, comparando-os corn a it tegoria,, e classe
constantes do referido documento, verificou- e que a mpresa!nao estava
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profissionalmente habilitada para a execucao das empreitadas objecto dos
contratos;
0 Alvaro de empreiteiro de obras ptiblica por ela apresentado, a habilita a
executar obras corn um valor mciximo de AKz. 167.000.000,00 (Cento e
Sessenta e Sete Milhaes de Kwanzas), e, as empreitadas em causa estao
avaliadas em AKz 183.560.000,00 (Cento e Oitenta e Tres Milhaes e
Quinhentos e Sessenta Mil Kwanzas) e AKz 397.914.840,00 (Trezentos e
Noventa e Sete Milhaes, Novecentos e Catorze Mil e Oitocentos e
Quarenta Kwanzas) respectivamente.
0 n.° 1 do artigo 55.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, publicado no
Diorio da RepLiblica, La Serie n.° 170 determina:
«Os interessados devem, em qua/quer fase do procedimento, possuir as
qualificacoes (..), profissionais, (..) necessdrias a execucab do contrato
object() do procedimento»
Na sequencia da determinagao dos criterios de qualificagao, o n.° 1 do artigo
56.° da mesma Lei, corn a epigrafe habilitagaes profissionais, estipula o
seguinte:
((No caso de se tratar de um procedimento pare a contrataciro de uma
empreitada de obras pdblicas, so sae admitidos como candidates ou
concorrentes empresas titulares de al yard de empreiteiro de obras poblicas
de categoric ou subcategoria indicada no andncio e no programa do
procedimento e da c/asse correspondente ao valor da proposta»
Esta foi, desde logo, a irregularidade que constituiu o fundamento da
devolugao dos processos acima descritos.
Notificado da Resolugao acima referida, o Sr. Director do Gabinete de
Estudo e Planeamento do Governo Provincial de Luanda submeteu,
através do Officio n.° 228/GEP.GPL/2014, o Alvarci de empreiteiro de
obras ptiblicas
da empresa ad judicatdria, correspondent a 1.°
Categoria - Edificios e Monumento referente a 7.° classe, 'su rind4,
assim, a irregularidade detectada pela Resolugao supra cif ado; \,,,
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becisao:
Suprida que foi a irregularidade da falta de habilitagao profissional
que constituiu o fundamento da Reso'Lica° n.° 98/FP/14 de 30 de Julho,
para a devolugao dos processor, decide-se em sessao diciria de visto,
em conceder o Visto aos 2 (dois) contratos em apreciagdo.
Notifique-se

sao devidos emolumento.
Luanda, 24 de Setembro de 2014.
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