REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.* CAMARA

RE5OLUcA0 N° 234/FP/2014.
PROCESSOS N. °s 526 E 527/PV/2014
0 Tribunal de Contas, reunido em Sess.& bidria de Visto, apreciou os
Contratos de Empreitada de Obras Publicas, submetidos pela Empresa
Nacional de Exploragelo de Aeroportos, Empresa
abreviadamente designada por ENANA, EP, por meio dos Oficios
•

599 e 600/GAB.PCA/2014, de 09 de Setembro, com objectos,
montantes, prazos e empresas que abaixo discriminamos:
➢ Empreitada de Construe& do Novo Aeroporto do Luau Provincia do Moxico, no valor de AKz 8.454.094.558,00 (Oito
Mil MilhEies, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Milhaes,
Noventa e Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito
Kwanzas), celebrado corn a empresa CHINA FERROVIA CR20 Corporaeao de Engenharia, Comercio Geral e Industria, LOA,
a ser executado no prazo de 8 (oito) meses.
➢ Prestagao de Servico de Fiscalizaeao da Empreitada de
Construcao do Novo Aeroporto do Luau - Provincia do Moxico,
no valor de AKz 248.649.840,00 (buzentos e Quarenta e Oito
Milhaes, Seiscentos e Quarenta e Nove Mil e Oitocentos e
Quarenta Kwanzas), celebrado corn a empresa ACENG, SA, a
ser executado no prazo de 8 (oito) meses.
I.

Dos Factos.
Para a deciscio, relevam os seguintes factos evidenciados pelos
documentos junto aos autos.

1. Os contratos em aprego foram celebrados no dia 22 de Maio de 2014
e deram entrada nesta Corte no dia 11 de 5ctembro do corrente ano,
tendo sido solicitado elementos.
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2. Sao partes dos referidos contratos, a ENANA, E.P, representada
pelo Senhor Eng.° Manuel Pereira Gustavo Ferreira de Ceita,
Presidente do Conselho de Administraga'o e as empresas CHINA

FERROVIA CR20 - Corporagao de Engenharia, Comercio
Geral e Indtistria, LOA, para a empreitada, representada pelo
5r ZHANG XUAN, na qualidade de Director Geral e a

ACENG,

5.A, para a fiscalizagao, representada pela 5ra. Justine da
Assungao Tavares, na qualidade de procuradora.
3. Por via do Despacho s/n.°, datado de 18 de Margo de 2013, 5.*
Excia.a Sr. Ministro dos Transportes, autorizou a abertura do
Concurso.
4. Por via do Despacho n.° 78/GAB.PCA/2013, de 05 de Abril, foi criada
a Comissao de Avaliagao das propostas.
5. Constituem pegas dos procedimentos, as seguintes:
•

Acta do Acto Pdblico do Concurso;

•

Cardenos de Encargos e Programa de Procedimento;

•

RelatOrio Preliminar e RelatOrio Final e

•

Propostas das Concorrentes;

II. APRECIANDO.
be Competincia da Abertura do Concurso.
➢ A decisao de contratar foi tomada em conformidade corn a norma do
artigo 31.°, conjugado corn o artigo 34.° da Lei n.° 20/10 de 07 de
Setembro (Lei da Contratagao PUblica), publicada no Didrio da RepUblica,
I Serie n.° 170.
➢ A competencia para o lancamento do concurso por parte dos Ministros,
determine-se corn base na norma da °lima

b) do n.° 1 do Anexo II do

Diploma supra.
➢ A competencia daquele Orgao, afere-se, equiparando o valor dos
contratos corn os valores limites impostos pelo Anexo I da Lei n.° 20/10,
de 07 de Setembro.

➢ Ora, fazendo o exercicio de comparagao, chega-se

a

conclusao de que,

S.' Excia.' Sr. Ministro dos Transportes nao a competente para
7-\
autorizar a despesa, tendo em conta o disposto na nt4rma anima e o valor

do contrato referente a construe& do Novo Aeroporto do Luau. Porem,
esta irregularidade fica suprida corn a aprovaga'o da minuta dos
contratos por S.' Excia.a Sr. Presidente da RepUblica, por meio do
Despacho n.° 45/14, de 25 de Abril.
bo Procedimento Pre-Contratual.
➢ Nos processos em apreciagao, o procedimento pre-contratual adoptado,
foi o Concurso Limitado Sem Apresentagao de Candidaturas, havendo
neste sentido, conformidade entre o procedimento e o valor do Contrato
Ref erente a FiscalizagEfo da Empreitada, corn as normas dos artigos 22. °
al c), 23. ° al b), 24. ° n. ° 1 e 25 ° , todos da Lei n.° 20/10, de 07 de
Setembro. 0 mesmo nao sucede corn o contrato de Construgao do Novo
Aeroporto do Luau, em que, em fungao do valor do contrato, o
procedimento a adoptar, seria o concurso pUblico, corn fundamento na
alinea a) do n.° 1 do artigo 22.° da alinea a) do artigo 23.°, con jugado corn
os Iimites de valores previstos no Anexo I, todos da Lei da Contratagao
PUblica.
➢ No acto pUblico do concurso, decorrido em cumprimento das normas
procedimentais constantes do artigo 75.° e ss, da Lei da Contratagao
PUblica, participaram em coda procedimento tres empresas
concorrentes.
➢ Baseando-se no Criterio de Avaliagao das Propostas e nos respectivos
factores de ponderacao prevista nos Programas de Procedimentos, a
Comissao de Avaliagao das propostas, apreciou as propostas das
concorrentes e propOs nos seus relatOrios finals, como ad judicatorio da
empreitada para a Construe& do Novo Aeroporto do Luau, a empresa
CHINA FERROVIA CR20 - Corporacao de Engenharia, Comercio
Geral e IndListria, LOA e para a Fiscalizacao dos Trabalhos de Vigiar e
Verificar o Exacto Cumprimento da Construgao do refreido Aeroporto, a
empresa ACENG - Projectos e Servicos de Engenharia, SA.
➢ A Competencia para assinatura dos contratos, por parte do Presidente
do Conselho de Administragao da ENANA, EP, foi atribuida por meio do
bespacho Presidencial n.° 45/14, de 25 de Abril, publicado no Norio da
Reptiblica, La Serie n.° 78.°.
➢ SOBRE A COBERTURA OKAMENTAL.
6. 0 Titular do Poder Executivo, através do Despa°}T Presidencial n.°
45/14, de 25 de Abril, orients o Ministerio s rinangas a assegurar
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os recursos financeiros necessdrios a implementacao dos referidos
Pro jectos.
7. 0 Despacho Presidencial supra, aprova a minuta dos contratos, no
valor de AKz 8.702.744.398,00 (Oito Bilhaes, Setecentos e Dols
Milhaes, Setecentos e Quarenta e Quatro Mil e Trezentos e Noventa
e Oito Kwanzas), enquadrados no Programa de Recuperagao e
Modernizacao de Infra-estruturas /keno Portudrias e do Transporte
Aereo.
becistio;

•

Pelo exposto, decide-se em Sess.& Didria de Visto, em conceder o Visto aos
2 (dois) contratos em apreciagito, recomendando que em prOximas
contratagiies, a entidade contratante tenha em consideragao as normas
sobre a escolha do tipo de procedimento pre-contratual, em -lung& do valor
estimado dos contratos.
Notifique-se

sao devidos emolumentos
Luanda. --1/

de Dezembro de 2014.
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