REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
la Camara
RESOLUcA0 N. ° al

/ FP/2014

Processo n.° 549 /PV/14
Em Sessao Diaria de Visto, o Tribunal de Contas apreciou o processo supra,
referente ao Contrato de Elaboragao de Estudos e Projectos de Valas
de Macro Drenagem e Estabilizacao do Morro do Tchizo, localizada na
Provincia de Cabinda, celebrado entre o Departamento Ministerial da
Construcao e a empresa BDM-Engenharia e Tecnologia, Lda., conforme
descricao abaixo.
I. Dos Factos
Dos elementos constantes do processo, relevam para a decisao os seguintes
factos, que se dao como assentes e inteiramente reproduzidos:
•

Por °lido n.° 267/5AEP/C.CIV.P12/2014 de 30 de Setembro, a Secretdria
dos Assuntos EconOmicos do Presidente da RepLiblica submeteu, para a
fiscalizacao preventiva do Tribunal de Contas, o Contrato de Elaboragao de
Estudos e Projectos de Valas de Macro Drenagem e Estabilizacao do
Morro do Tchizo, localizado na Provincia de Cabinda, recepcionado nesta
Corte no dia 03 de Outubro de 2014, no valor de Akz 493.560.000,00
(Quatrocentos e Noventa e Tres Milhoes, Quinhentos e Sessenta Mil,
Kwanzas).
Consta dos autos: 0 Contrato; o Caderno de Encargos; o Programa de
Procedimento; a Nota de Cabimentagao; o Despacho que autoriza a
contratagao; o Despacho de Subdelegagao de Poder s; o Despacho de
Homologagilo do contrato; o Despacho que cria a C m

cao do

Procedimento; os Convites; a Garantia Bancoria; a Acta do acto PLiblico; o
RelatOrio Preliminar do Acto PLiblico e a Documentagao Legal da Empresa
Contratada.

O contrato contem ciciusula de cobertura orcamental (Vide cldusula 20Q),
como determina o n.° 1 do art 7.° do Decreto Presidencial n.° 232/13, de 31
de Dezembro.

O prazo de execugao e de 270 (duzentos e setenta) dias apas o Contrato
adquirir eficcicia. Vide cldusula 6' n.° 4.

II. Da Apreciagao

O contrato em questao, foi celebrado aos 12 de Agosto de 2014 tendo sido
submetido a Corte de Contas no dia 03 de Outubro.
Atendendo ao valor contratual, o mesmo enquadra-se no ambito das
competancias do Sr. Ministro, nos termos do art 34.° da Lei n.° 20/10 de 07
de Setembro que remete para o Anexo II do mesmo Diploma conjugado corn
o n.° 2 do art 34.° do Decreto Presidencial n.° 31/10, de 12 de Abril.
Por Despacho n.° 36/2014, de 04 de Junho, Sua Excia Sr. Ministro da
Construe& autorizou o processo de Contratagao que visava a elaboragao de

•

Estudos e Pro jectos de Valas de Macro Drenagem e Estabilizagao do Morro
do Tchizo, Localizado na Provincia de Cabinda.
Através do Despacho n.° 466/2014, de 11 de Agosto, Sua Excia Sr. Ministro
da Construgao subdelegou poderes ao Sr. Jose Paulo kai, Director Nacional
de Infra-Estruturas PLIblicas, para outorgar o contrato corn a empresa BDM
- Engenharia e Tecnologia, Lda, nos termos do art. 38.° e do n.° 4 do art
115.° da Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro e pela entidade contratada
outorgou o mesmo, o Sr. Jose Luciano de Freitas Baptista, na qualidade de
Director Garai.
Por Despacho n.° 465/2014 de 05 de Junho, Sua Excia Sr. Ministro da
Construed°, nomeou a Comissao de Avaliagao do Proce•'men

de acordo

corn o disposto no art 41.° da Lei 20/10 de 07 de Setembro, alterado pela
Lei n.° 03/13 de 17 de Abril.
0 tipo de procedimento adoptado foi o de Concurso Limitado Sem
Apresentagao de Candidaturas, realizado em fungao do valor do Contrato,
de acordo corn a at. b) do art 25.° conjugado corn o Anexo I.

III. Cauca° e cabimentagao
be acordo corn a cldusula Decima primeira (11.Q) do contrato a caugao a ser
prestada é de 2% do valor contratual.
Dos autos consta o comprovativo da prestacao da caugao definitive, corn o
seguinte montante: AKZ 9.871.200,00 (Nove Milhaes, Oitocentos e
Setenta e Um Mil, e Duzentos Kwanzas) correspondente a 2% do valor
contratual, estando em conformidade corn o estabelecido no artigo 103.° da
Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro.
Dos autos consta a Nota de Cabimentagao nignero 1423, corn o montante de
Akz 74.034.000,00 (Setenta e Quatro Milhaes e Trinta e Quatro Mil
Kwanzas), correspondente a 15% do valor contratual.
a) be acordo corn a Nota de Cabimentagao, esta despesa estci inscrita no
Projecto de Estudo das Valas de Macro Drenagem e Estabilizacao do
Morro Tchizo/Cabinda, corn uma verba total de Akz 552.000.000,00
(Quinhentos e Cinquenta e Dols Milhaes de Kwanzas), como se pode
verificar no Quadro Detalhado de Despesa Disponivel de 2014, da
Entidade (f Is. 115). este montante é suficiente para cobrir a despesa
em causa.
b) Impostos e Contribuicaes de Seguranga Social
Dos autos constam as Certidaes do Ministerio das Financas e da
Seguranga Social, atestando que a Empresa ad judicada nao é devedora
de Impostos e nem de Contribuigaes para Seguranga Social, estando em
conformidade corn o estabelecido nas alineas e) e f)
Lei supra citada.

igo n.° 54 ° da

c) beds&
Pelos fundamentos acima expostos, em Sessao Maria de Visto, decide-se
pela concessao do visto ao contrato em apreco.

Sao devidos emolumentos.
Notifique-se
Luanda J;

bezembro de 2014.
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