REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
12 CAMARA
RESOLUÇÃO N941/ FP/2014
PROCESSO n.9 114 e 115/PV/2014
Através dos ofícios REF.2 685 e 686/GAB.MINEA/14 de 25 de Março, o
Departamento Ministerial de Energia e Águas, remeteu ao Tribunal de
Contas para efeitos de Fiscalização Preventiva, dois Contratos de
empreitadas de Obras Públicas, com os objectos, valores, prazos e
empresas que descrevemos abaixo:
1-Realização das Obras de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água
a Localidade de Katchiungo, na Província do Huambo, celebrado por este
Departamento Ministerial aos 10 de Março de 2014, com a Empresa
OPAIA- Construções, Limitada. O valor global do contrato é de Akz
325.228.326,12 (Trezentos e Vinte e Cinco Milhões, Duzentos e Vinte e
Oito Mil, Trezentos e Vinte e Seis Kwanzas e Doze Cêntimos), sendo o
prazo da execução da empreitada acordado pelas partes de 12 (Doze)
meses, acrescido de 12 meses para operação e manutenção das
respectivas infra-estruturas.
2-Realização das Obras de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água
a Localidade de Cambundi Catembo, na Província de Malange, celebrado
por este Departamento Ministerial aos 10 de Março de 2014, com a
Empresa TERVIA- Terraplanagens e Vias, Limitada. O contrato esta
avaliado em Akz 398.510.193,33 (Trezentos e Noventa e Oito Milhões,
Quinhentos e Dez Mil, Cento - e.-.Noventa e Três Kwanzas e Trita e Três
Cêntimos), sendo o prazo da execução da empreitada acordado pelas
partes de 12 (Doze) meses, acrescido de 12 meses para operação e
manutenção das respectivas infra-estruturas.

Matéria de Facto
1- Os contratos acima descritos, foram antecedidos de Concurso
Público, que é o sistema de contratação aberto, em que, pelo
elevado valor das aquisições envolvidas, podem concorrer todas as
entidades, que reúnam requisitos elencados na alínea a) do artigo
239 da Lei 20/10, de 7 de Setembro, Lei da Contratação Pública.
2- Dos autos constam, os Despachos n 9s 281 e 412/12 de 18 de Junho

•

e de 14 de Novembro respectivamente, que autorizam a abertura
do Concurso Público.
3- Os

anúncios

de

abertura

n .9025/D NAAS/M IN EA/2012

e

dos

Concursos

Públicos

n .9-034/D NAAS/M IN EA/2013

referente a Realização das Obras de Reforço do Sistema de
Abastecimento de Água a Localidade de Cambundi Catembo, na
Província de Malange e Katchiungo, na Província do Huambo ,
foram publicados no Jornal de Angola nos dias 18 de Outubro de
2012 e 19 de Fevereiro de 2013 respectivamente.

4- Nos termos do artigo n.941 da Lei 20/10 de 07 de Setembro foram
emitidos os Despachos n9s 296 e 449/12 de 11 de Julho e 05 de

•

Dezembro, respectivamente que cria a Comissão para Avaliação das
Propostas do Concurso Público, assinados por Sua Excia. Senhor
Ministro da Energia e Águas.
5- Concorreram e apresentaram propostas empresas nacionais e
estrangeiras.
6- A abertura do Acto Público destinada a admissibilidade dos
concorrentes ocorreu no dia 05 de Fevereiro de 2013 e prosseguiu a
segunda sessão no dia 18 de Fevereiro nas Instalações da Direcção
Nacional de Águas.
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7- A adjudicação das Empreitadas coube as Empresas OPAIAConstruções, Limitada e TERVIA- Terraplanagens e Vias, Limitada
que apresentaram propostas economicamente mas vantajosas.
8- O Ministério fez-se representar legalmente, para proceder à
assinatura dos contratos pelos Senhores Eng.-9 Lucrécio Manuel da
Costa e Eng.9 José Alves Salgueiro, Director da Direcção Nacional de
Águas e Director do Gabinete de Estudos, Planeamento e
Estatística, através dos Despachos n.2s 51/14, de 03 de Fevereiro e
092/14, de 27 de Fevereiro, assinados por de Sua Excelência Senhor
Ministro da Energia e Águas.
9- Consta dos autos um Acordo n920/13, de 01 de Novembro de 2013,
celebrado entre o Instituto Nacional de Segurança Social e a
Empresa Tervia- Terraplanagem e Vias.

Dá-se por inteiramente reproduzido o teor do Relatório de

10-

Avaliação Final, junto ao processo instrutor.

Apreciando

Da apreciação e estudo dos contratos sub judice, verificou-se que o
objecto claramente descrito e determinado é a Realização das Obras de
Reforço do Sistema de Abastecimento de Água, visando o incremento da
quantidade de água potável a distribuir à população de Cambundi
Catembo, na Província de Malange e Katchiungo na Província do Huambo.

Impostos e Segurança Social
Empresa OPAIA-Construções, Lda
Dos autos consta a Certidão de não devedor de impostos devidos ao
Estado, passada pela Direcção Nacional de Impostos, aos 07 de Novembro
de 2013. Estando assim em conformidade com o previsto nas alíneas e) e
f) do artigo 549 da Lei 20/10,de 07 de Setembro.

Empresa Tervia-Terraplanagens e Vias, Lda
Consta dos autos a Certidão de não devedor de Imposto do Ministério das
Finanças. Contudo dos autos consta um Acordo n 220/13, de 01. de
Novembro de 2013, celebrado entre o Instituto Nacional de Segurança
Social e a Empresa Tervia- Terraplanagem e Vias, Lda, no qual evidencia
que existe uma dívida com o Estado angolano, relativa ao pagamento das
contribuições avaliada em kz 89.257.085,29 (Oitenta e Nove Milhões,
Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitenta e Cinco Kwanzas e Vinte e Nove
Cêntimos).
Dispõe a alínea e) do artigo n 9542, da Lei 20/10 de 07 de Setembro, Lei da
Contratação Pública, que não podem ser concorrentes as entidades, que
não tenham a sua situação regularizada relativa a contribuições para a
Segurança Social.
Todavia, a Empresa Tervia-Terraplanagens e Vias, Lda, vencedora do
concurso, no momento da abertura do concurso já se encontrava numa
situação de impedimento, já que a dívida em causa, corresponde ao
período de Março de 2010 a Outubro de 2013, logo não deveria ser
admitida ao concurso.
Não consta dos autos documento comprovativo da liquidação da divida.
Nestes termos, face ao disposto no citado artigo n954, da Lei da
Contratação Publica, deve a Empresa TERVIA- Terraplanagem e Vias, Lda
regularizar no prazo de 30 dias a situação relativa a contribuição para a
Segurança Social, devendo para o efeito ser este Tribunal informado.

Nota de Cabimentação
Os valores dos presentes contratos encontram-se previstos no Orçamento
Geral do Estado de 2014 e estão inscritos no Programa de Investimentos
Públicos, no projecto de Novos Sistemas Sedes Municipais Abastecimento
Melhoria Distribuição de Água, cuja verba disponível é de AKZ
7.603.000.000,00 (Sete Mil Milhões, Seiscentos e Três Milhões de
Kwanzas), sendo o valor suficiente para cobrir os dois contratos.
Foi apenso aos autos as Notas de Cabimentação das duas Obras, com os
seguintes valores:

AKZ 45.238.723,15 (Quarenta e Cinco Milhões, Duzentos e Trinta e
Oito Mil, Setecentos e Vinte e Três Kwanzas e Quinze Cêntimos),
correspondente à 11,35% do valor contratual. O valor
remanescente será pago em 2015 conforme espelha a Nota de
Cabimentação.
AKZ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Kwanzas), correspondente a
1,54% do valor contratual, celebrado com a Empresa OPAIA-Lda. O
valor remanescente será pago em 2015 conforme espelha a Nota
de Cabimentação.
De acordo com o Anexo do Decreto Executivon.91/13 de 4 de Janeiro,
sobre as Instruções para o Preenchimento da Nota de Cabimentação, o
valor a constar na Nota de Cabimentação deve ser o da despesa que esta a
ser comprometida logo, o valor que devia constar nas Notas de
Cabimentação, seria o valor global da despesa.
O pagamento inicial para cada contrato conforme alínea a)cláusula oitava
de cada um dos contratos é de 15% e não os valores escriturados nas
Notas de Cabimentação.

Caução
Para o exacto e pontual cumprimento das obrigações que emergem dos
contratos, em obediência ao estatuído no artigo 1039 da Lei 20/10 de 07
de Setembro, Lei da Contratação Pública, faz-se constar dos autos o
comprovativo de pagamento do Banco de Poupança e Crédito, da
prestação da caução definitiva, no valor de USD 398.510,19 (Trezentos e
Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Dez Dólares Americanos e Dezanove
Cêntimos) e AKZ 32.522.832,61(Trinta e Dois Milhões, Quinhentos e Vinte
e Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Kwanzas e Sessenta e Um Cêntimos)
correspondente a 10% do valor total do contrato, conforme estatuído na
cláusula Décima Sétima dos contratos.

Decisão
Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de Visto, conceder o Visto aos
contratos em apreço, devendo a entidade cumprir com o proferido
nomeadamente:
Regularizar a situação relativa a contribuição para a Segurança
Social da Empresa TERVIA — Terraplanagem e Vías Lda.
Deve ter atenção a Empresa TERVIA- Terraplanagem e Vias, Lda. e a
Empresa OPAIA- Construções, Limitada pois os seus Alvarás, anexos
aos autos encontram-se caducados desde 18 de Março de 2014 e 14
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de Maio de 2014 respectivamente.

Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 28 de Maio de 2014.

A Juíza Relatora

Juiz A :unto

•
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