REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
Resoluca'o n 9 128 /FP/15

1. 0 Tribunal de Contas, em sess"ao diaria de visto de 15 de Dezembro de 2015,
analisou cinco contratos de empreitadas de obras pUblicas, a saber:

N. 2 DO

DESIGNA00 DO

PROCESS°

PROJECT°

Construyao De Urn
Edificio No Alvaro
377/PV/15
Buta Em Mbanza
Congo

VALOR DO
CONTRATO
(AKZ)

DATA
ASSINATURA
PRAZO
DO
(MB ES)
CONTRATO

2015

2016

OGE

ROT
(AKZ)

2017

CUSTO
TOTAL
(AKZ)

CORRIGIDO

ROT
(AKZ)

4

200.000.000

60.000.000

499.999.999 158.999.999

200.000.000

141.000.000

349.352.133,43 6

18-08-2015

350.000.000

18-08-2015

90.000.000

378/PV/15

Construc5o De Urn
Hospital Municipal no
Noqui

430.000.000

379/PV/15

Construggo De Casas
De Cultura/Zaire

129.204.241,43 8

18-08-2015

135.000.000 135.000.000

50.000.000

0

430.000.000,00 12

18-08-2015

499.999.999 187.999.998

158.000.000

154.000.001

12-11-2014

601.087.521 273.500.000

0

0

Reabilitagao E
380/PV/15 AmpHack> Do Hospital
Municipal Do Cuimba

12

Construcao Do Edificio
Administrativo N 93 Do
420.798.088,00 9
381/PV/15
Governo Mbanza
Congo
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Os processos deram entrada neste Tribunal em 19 de Outubro de 2015.
Em 4 de Novembro do corrente ano, e pelo officio n 2 505, o Tribunal de Contas solicitou
ao Governo Provincial do Zaire, os seguintes elementos; o Programa de Procedimento e o
caderno de encargos para a construgao da casa da cultura; Caderno de encargos, alvara e
pacto social da empresa Edvias Lda, referente processo de construg5o do edificio
administrativo n2 3; Pacto social da empresa Lena engenharia e ConstrugOes Angola, Lda.
Em 24 de Novembro, face a ausencia de resposta, o Tribunal de Contas insistiu junto do
Governo Provincial pelo officio ng 528.
Nos termos do n 2 2 do art 18 2 da Lei n 2
13/10, de 9 de Julho, "No exercicio das suas
fungoes, o Tribunal de Contas tern direito a cooperagao de todas as entidades publicas e
privadas."
Diz ainda o n9 2 que, "As entidades publicas devem, obrigatoriamente e sempre que
solicitadas, prestar informacoes (...)."

2. Materia de Facto
2.1

Os contratos foram precedidos de concurso limitado sem apresentag"So de
candidaturas;
2.2

Os representantes das empresas Edvias-ConstrugOes Lda, Huafei Lda, e Edifer Angola,

SA, nao fizeram prova da delegag5o de poderes para outorgarem os contratos;
2.3

As empresas Edvias-Construgoes Lda; Huafei Lda; M.E-Mangola Lda; e Lena

Construgeies, nao instruiram as propostas corn os documentos comprovativos da
regularizagao da situacao tributaria perante o Estado angolano; da regularizagao da
situagao relativa as contribuigOes para a seguranga social; da entrega da declaragao fiscal
mais recente;
2.4

A empresa Edvias Construgoes, Lda, apresentou-se a concurso corn o alvara de
empreiteiro caducado;
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2.5 Corn excepgao da empresa Edifer Angola, S.A, as restantes adjudicatarias nao
prestaram caugao;
2.6 A entidade nao instruiu o processo relativo a construck da Casa da Cultura, con a
respectiva nota de Cabimentack;
2.7 0 contrato relativo a Reabilitacdo e AmpHard° do Hospital Municipal do Kuimba,

celebrado corn a empresa Lena Construcoes Angola, Lda, assinado em 18 de Agosto do
corrente a no e corn o prazo de execuck de 6 meses, ja produziu efeitos materiais, antes
do visto deste Tribunal.
2.8 0 contrato de Construck do Edificio Administrativo n 9 3, adjudicado a empresa
Edivias-Construck, Lda, assinado em 12 de Novembro de 2014 e corn o prazo de
execucao de 9 meses, ja produziu efeitos materiais.

3. Apreciando
Nestes processor detectaram-se algumas irregularidades/ilegalidades, passando-se a
enunciar as mais significativas:
3.1 Atenta a materialidade dada como assente, verifica-se que as adjudicatarias nao
apresentaram os documentos de habilitack exigiveis (ponto 2.3), nos termos do art 2 79 2
da
Lei n 9 20/10, de 7 de Setembro.
A habilitack dos concorrentes resulta exclusivamente da verificack de todos os
documentos cuja apresentack é exigida nos termos da lei (vd art 9 69 9 ) e do programa
de procedimento e tern lugar na sessao do acto piiblico do concurso.
Para serem admitidos a urn concurso de empreitadas de obras publicas, estao os
concorrentes obrigados a apresentar urn conjunto de documentos destinados a
comprovarem a sua idoneidade (vd art 9 69 9 ), bem como a sua capacidade financeira (art 9
57
9 ) e tecnica (art 9 58 9 ) nos termos da Lei n 9 20/10, de 7 de Setembto.
Os documentos exigiveis no programa de concurso, sao, pois, elementos insubstituiveis,
que deviam ser juntos no momento prOprio, ou seja, aquando da analise dos documentos
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de habilitack. Eram dados de aferick aprioristica e nao elementos que pudessem ser
fornecidos a posteriori.
Trata-se, em fim, de documentos que os candidatos deveriam ter apresentado desde
logo, no acto de abertura do concurso (vd art 2 78 2 ). A sua inobservancia é cominada corn
a nao admissk dos candidatos mediante decisao do jilri, o que este nao pode subtrairse, em funcao da sua necessaria obediencia ao definido na lei e no programa de
concurso.
Dispoe o art2 792 da Lei n 2 20/10, de 7 de Setembro que "N5o s5o admitidos os
concorrentes:
(..-)
c) que nao cumpram as formalidades relativas do modo de apresentagao das propostas.
As adjudicatarias foram irregularmente admitidas a concurso.
Conexa corn esta questa°, a empresa Edvias Construgoes, Lda, apresentou-se a concurso
corn o alvara de empreiteiro caducado.
Para se ser concorrente, é preciso que se possa se-lo, que se disponha das habilitagoes
exigidas, desde o momento de apresentacdo das respectivas pro postas.
3.2 Nos termos da alit -lea a) do n2 1 do art 2 1102
, "0 contrato deve conter, sob pena de
nulidade:
a)Identificactio das partes e dos respectivos representantes, assim como do titulo em que
intervern;
Nestes processos, os representantes das empresas assinaram os contratos sem que
fizessem prova da qualidade ern que intervem, em desconformidade corn o citado
normativo.
3.3 Nos termos do n 2 1 do art 2 103 2
, "0 adjudicatario deve garantir atraves de uma
caugao definitiva o exacto e pontual cumprimento das obrigagoes que assume corn a
celebragao do contrato"
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Como mencionamos no ponto 2.5, as empresas M.E-Mangola, Lda, Edvias ConstrugOes,
Lda, Huafei Lda; e Lena Construgoes Angola, Lda, nAo prestaram caugao.
Refere o n 2 1 do art2 107 que "A adjudicagAo caduca se, por facto que Ihe seja imputavel,
o adjudicatario n5o prestar, em tempo ail (...), a caucAo que Ihe seja exigida.
3.4 Relativamente a nAo instrucAo do processo (vd 2.6) corn a respectiva nota de
cabimentagao, viola o n 2 11 do art 2 7 2 do Decreto Presidencial n 2 1/15 de 2 de Janeiro de
2015.
3.5 Constata-se ainda que o contrato de reabilitagAo e ampliagAo do hospital Municipal
do Kuimba, ja produziu efeitos materiais, o que contraria frontalmente a disciplina
juridica do n9 7 do art 2 8 2 da Lei n2 13/10, de 9 de Julho.
Acontece que tao pouco este preceito foi tido em consideragAo.
3.6 0 contrato de construgAo do edificio administrativo n9 3, adjudicado a empresa
Edivias-Construgoes Lda (alvara caducado), foi assinado em 12 de Novembro de 2014, corn
o prazo de execugao de 9 meses.
Tambern este contrato ja produziu efeitos materiais, sendo inutil o visto deste tribunal.
NAo podemos perder de vista que é antes da realizagAo de uma despesa pirblica que tern
lugar a intervengao do Tribunal de Contas para se pronunciar sobre a legalidade e a
cobertura orcamental. Dal a razao de ser do n 2 7 do art2 8 2 da Lei n 2 13/10, de 9 de
Julho.
Acontece que tao pouco este preceito foi tido em considerag5o.
3.7 Como procuramos demonstrar na materia probatoria, tres contratos foram assinados
em 18 de Agosto do corrente ano e deram entrada no dia
19 de Outubro de 2015.
Preceitua o art 2 68 2 da Lei n 2 13/10, de 9 de Julho, que os actos e contratos sujeitos
fiscalizactio preventiva devem ser submetidos ao Tribunal de Contas no prazo de 30 dias,
a contar da data da sua aprovactio, pelo orgoo competente.

Entre a assinatura dos contratos ate a remessa dos processos decorreram mais de dois
meses, situagao agravada pela falta de resposta a solicitagao de elementos.
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4. Decisao

As irregularidades/ilegalidades apontadas ao longo dessa decisao, legitimam
que se conclua que os processos evidenciam lacunas e afrontamentos legais
que inviabilizam a concessao do visto por esse Tribunal.
Pelos fundamentos expostos decide-se em sessao diaria de visto, recusar o
Visto aos referidos contratos de empreitadas.
De-se conhecimento desta decisao a 2 2
Camara para efeitos de fiscalizacao
sucessiva, dentro das accejes de fiscalizacao programadas para 2016.

Notifique-se
Diligencias necessarias
Luanda, 16 de Dezembro de 2015
Juizes Conselheiros,

_
&ALQ;(7-c
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