REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL bE CONTAS
10 CAMARA
RE5OLUcA0 N° ALt

/

FP/2014

PROCE5505 N.°s 506 a 5011/PV/14

O Governo da Provincia da Huila, submeteu a esta Corte, para
efeitos de fiscalizacao preventive, através do Officio corn N.VREF.a
1531, de 14 de Agosto, 6 (5eis) Contratos de Empreitadas de Obras
PLiblicas, cu jos objectos, montantes, prazos e empresas abaixo se
descrevem:
➢ Empreitada para concepgao e construcao da Repress da
Embala do Rei dos Gambos, 1afase, no valor de AKZ,
472, 589,544, 91 (quatrocentos e setenta e dois
milhaes, quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e
quarenta e quatro kwanzas e noventa e urn centimos)
celebrado corn o ConsOrcio Omatapalo- Engenharia e
Construgiies, SA e Raise Angola/ZRB, representado pelo
senhor Clciudio Henrique Veloso Barbosa, a ser executado
no prazo de 6 (seis) meses;
➢ Empreitada pare construe& de uma, Escola de 24 Solos
de aulas, em Caluquembe, no valor de Akz, 496 109,
248,54 (quatrocentos e noventa e seis milhoes, cento e
nove mil, duzentos e quarenta e oito kwa, s e cinqu6ita e
quatro centimos), celebrado corn a enip esa Terra r Sul,

Lda, representado pela senhora Giribela de Fdtima
Monteiro, a ser executado no prazo de 12 meses;
➢ Empreitada pare concepgdo e construcao da Represa de
Arimba, 1* fase, no valor de Akz, 469, 893, 475, 00
(quatrocentos e sessenta e nove milhoes, oitocentos e
noventa e tres mil, quatrocentos e setenta e cinco
kwanzas), celebrado corn o ConsOrcio Tom& de Oliveira
e Raise/ZRB, representado pelo senhor Pedro Miguel
Lopes Santos, a ser executado no prazo de 12 meses;
➢ Empreitada pare concepgao e construcao da
Microturbina de Chicomba, Lote 1, no valor de Akz, 228
984 619 00 (duzentos e vinte e oito milhaes, novecentos
e oitenta e quatro mil, seiscentos e dezanove kwanzas),
celebrado corn a empresa

Raise Angola/ZRB,

representado pela senhora Rosa da Conceigao Ferreira
Rodrigues, a ser executado no prazo de 12 meses;
➢ Empreitada de concepgao e construcao da Microturbina
de Chicomba, Lote 2, no valor de Akz, 229, 211, 985,
56 (duzentos e vinte e nove milhaes, duzentos e onze mil,
novecentos e oitenta e cinco kwanzas e cinquenta e seis
centimos), celebrado corn a empresa Raise Angola/ZRB,
representado pela senhora Rosa da Conceicao Ferreira
Rodrigues, a ser executado no prazo de 12 meses;
> Empreitada para concepgao e construcao da Represa de
Nompombo na Quihita, 10 fase, no valor de AKZ,
474,422,764,72

(quatrocentos e setenta e quatro

milhaes, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e
sessenta e quatro Kwanzas e setent:
ne'mclois C
- entimos)
celebrado corn o Conscircio Omatap I lEngenharia e
/k
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Construgaes, SA, e Raise Angola/ZRB, representado
pelo 5enhor Claudio Henrique Veloso Barbosa, a ser
executado no prazo de 6 (seis) meses;
Com interesse para a deciseio a proferir, relevam os seguintes factos
evidenciados por informagaes e documentos constantes dos autos, a
saber:
DOS FACTOS
1. Para execugao das referidas empreitadas, foram
autorizados e abertos procedimentos concursais, através
de Despachos exarados por 5/Excia. 5enhor Governador,
constantes nos autos;
2 Para a coordenagdo e conducao de todos os autos em que
se desdobra os procedimentos concursais superiormente
autorizados, foram criadas as respectivas Comissi5es de
Avaliagao;
3. Por Despacho n.° 1635, de 06 de Agosto, 5/Excia. Senhor
Governador Provincial da Huila delegou competencies ao
5enhor Director do Gabinete de Estudos e Planeamento,
para proceder a subscricao dos Contratos de empreitada
em apreciagao;
4. No dia 07 de Agosto do corrente ano, foram subscritos os
Contratos em apreciagao, pelo Senhor Director do
Gabinete de Estudos e Planeamento, em representac'do do
Governo Provincial da Huila;
5. As empreitadas foram adjudicadas mediante Officio de
Notificageio de Adjudicagdo rubricada pelo 5enhor
Director do GEP;
6. Dos autos, constam toda a documentaga'o que materializam
os procedimentos concursais e documentoste habili cc&
juridica,

profissional,

tecnica

e

fi nnceire,e
das
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ad judicatdrias, alem dos elementos que instruem e
acompanham a Proposta, conforme exigencias do Caderno
de encargos e Programa de Procedimentos.
APRECIANDO
A submissao dos respectivos processos ao Tribunal de Contas,
considers-se tempestiva, em obediencia ao n.° 12 do art.° 8.° da Lei
n.° 13/10, 9 de Julho.
Suet Excelencia Senhor Governador da Provincia da Huila,
competente para autorizar as respectivas despesas, pelo facto dos

IP

valores dos contratos se situarem dentro do valor prescrito no art.°
34.° e alinea c) do n.° 1 do Anexo II da Lei n.° 20/10, de 7 de
Setembro, publicada na IQ Serie, n.° 170 do bidrio da RepUblica.
beste modo, passamos a apreciagao dos processos por empreitadas:

1. Empreitada para concepeao e construe& da Represa da
Embala do Rei dos Gumbos, 1 *fuse.

A empreitada foi ad,judicada ao ConsOrcio celebrado entre as
empresas Omatapalo- Engenharia e Construgaes, SA e Raise
Angola/ZRB, nos termos da Lei n.° 19/03, de 12 de Agosto, publicada
na I' Serie, n.° 63 do bidrio da RepUblica, sobre Contratos de Conta
em Participagao, ConsOrcios e Agrupamentos de Empresas.
A assinatura do contrato foi antecedida de autorizacao e da adopcao
do Concurso Limitado por Previa Qualificacao, afigurando- se como
sendo o tipo de procedimento aplicdvel cos contratos cujo valor
estimado seja igual ou superior ao constante n nivel 8 da tabela
anexa I, por remiss& do artigo 25.° da Lei h.

0/10, de 7 de

Setembro.
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O valor da presente empreitada e de AKz, 472, 589,544, 91
(quatrocentos e setenta e dois milhdes, quinhentos e oitenta e nove
mil, quinhentos e quarenta e quatro kwanzas e noventa e urn centimos),
nao se enquadrando na previsdo do normativo supracitado.
Nesta conformidade, a consequencia juridica aplicdvel a esta
irregularidade e anulabilidade, nos termos do artigo 78.° do becreto Lei n.° 16- A/95, de 15 de bezembro, sendo porem passivel de
recuperagdo e aproveitamento pelo mecanismo da conversao, a luz do
artigo 80.° do becreto ora citado, dodo terem sido praticados autos
essenciais que materializam um procedimento concursal em concreto,
ao inves do prescrito para o efeito- Concurso Limitado sem
Apresentagao de Candidaturas.
Relativamente a legitimidade para a subscrigao do Contrato, o mesmo
foi assinado, por parte da contratada, pelo 5enhor Clciudio Henrique
Veloso Barbosa, na sequencia da Procuraga'o lavrada no CartOrio
Notarial da Comarca da Huila, datada de 21 de Maio de 2014,
conforme Clciusula 17.a do ConsOrcio subscrito entre a Omatapalo e
Raise Angola/ZRB, combinado corn o n.° 1 do artigo 23.° e 24.° do
Estatuto da 5ociedade Omatapalo, Engenharia e Construgdes, 5A.
A despesa do contrato tern inscrigdo orgamental, no programa de

Reabilitagao e Expansdo dos 5istemas Urbanos de Aguas e
5aneamento, prevendo o financiamento atraves do ROT, no valor de
Akz, 499, 981, 249, 00 (quatrocentos e noventa e nove milhaes,
novecentos e oitenta e urn mil, duzentos e quarenta e nove kwanzas).
Consta nos autos a respective Nota de Cabimentagdo, em nome da
Omatapalo, 5A, na qualidade de Chefe do ConsOrcioyci fruz
I da Clciusula
13.' do Contrato de ConsOrcio, emitida pelo 5IGFE,

5 de Ago to

de 2014.
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2. Empreitada para construcao de uma Escola de 24 Solos
de aulas, em Caluquembe.

A presente empreitada, foi adjudicada

a empress Terra Sul, Lda, na

sequencia do Concurso Limitado sem Apresentagao de Candidaturas.
Nos termos do artigo 25.° e Anexo I da Lei n.° 20/10, de 7 de
Setembro, o tipo de procedimento autorizado e apropriado, dado o
valor estimulado do Contrato situar-se entre os limites estabelecidos
nos niveis 2 a 8 da tabela Anexa ao diploma legal acima mencionado.
S

Para execugao financeira da empreitada, consta do OGE, para o
exercicio financeiro de 2014, Recursos Ordinetrios do Tesouro
avaliado no montante de Akz, 136, 713, 664, 00 (cento e trinta e
seis milhaes, setecentos e treze mil, seiscentos e sessenta e quatro
kwanzas), corn inscricao na Rubrica "Construe& de Infra-estruturas
Socials Caluquembe PCP".
Registe-se nests empreitada a Nota de Cabimentagao junta nos autos,
emitida em nome da adjudicatdria.
Para garantia do pontual e exacto cumprimento das obrigagaes
emergentes do contrato, foi apresentada uma garantia bancdria de
cardcter definitivo, emitida pelo Banco de Poupanga e Credit°, no
valor de Akz, 24, 805, 462,43 (vinte e quatro milhaes, oitocentos e
cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois kwanzas e quarenta e tres
centimos), dando-se por observado o que se estipula sobre a materia
nos artigos 103.° a 105.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro e cldusula
17.' do Contrato.

3. Empreitada para concepgao e constr.'
Arimba,

a Represa de

fase.
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O Contrato em apreco foi celebrado no dia 07 de Agosto, e

posteriormente homologado por 5/Excia. 5enhor Governador
Provincial da Huila.
5ubstancialmente, o Contrato conforma-se corn as exigencias
pautadas no artigo 110.° da Lei n.° 20/10, de 7 de 5etembro, pois
contem as cldusulas sobre a cobertura orgamental, a expressao do
valor contratual em moeda nacional, nos termos do n.° 1 do artigo 7.° e
n.° 5 do art.° 6.° do becreto Presidencial n.° 232/13, de 31 de
Dezembro, sobre Regras Anuais de Execug'do Orgamental (Cfr.,
Cleiusulas n.°s 29' e 8." do Contrato).

S

Para formulae& do contrato, foi aberto o Concurso Limitado por
Previa Qualificagao que, em fungao do valor do Contrato, nao
corresponds ao tipo procedimental previsto no artigo 25.° e Anexo I
da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
5endo o valor do presente Contrato de Akz, 469, 893, 475, 00,
inferior a Akz, 500, 000, 000, 00 constante do nivel 8 do Anexo I, o
tipo de procedimento a adoptar seria o Concurso Limitado sem
Apresentagao de Candidaturas, previsto na alinea b) do supracitado
artigo 25.°.

•

Contudo, dodo que o procedimento Concurso Limitado Sem
Apresentagao de Candidaturas- que devia ter sido adoptado- ser
menos aberto que o adoptado - Concurso Limitado por Previa
Qualificagao, entendemos ser de aceitar o escolhido por ter permitido
uma maior participagao de candidatos, assegurando deste modo, os
principios da transparencia e concorrencia, principios estes basilares
nos processos de contratagao

A semelhanga das demais empreitadas, os encargos decorrentes do
contrato subjudice, tern inscrigao orgamental e n,q PIP,/20141. e prevese como ROT um montante de Akz, 358, 800, 1000,,\ 00 d-rezentos
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cinquenta e oito milhaes, oitocentos mil kwanzas) conforme tambem se
re da Nota de Cabimentagao junta aos autos.
4. Empreitadas pare concepcdo e construcao dos
Microturbinas de Chicomba, Lote 1 e 2.
Ambas empreitadas foram adjudicadas a empresa Raise Angola/ ZRB,
apcis o decurso e conclusao dos Concursos Limitados por Previa
Qualificagao autorizados por Despachos n.°5 499 e 500/GPH/2014,
de 17 de Margo, exarados por 5/Excia. Senhor Governador da
provincia da Huila, em obediencia ao estipulado no artigo 25.° da Lei

•

n.° 20/10, de 7 de Setembro.
Porem, do ponto de vista legal a escolha do procedimento a adoptar e,
tratando-se de divisao em lotes das referidas despesas, seria em
funcao do somatOrio do valor de cada urn dos lotes em questao,
conforme artigo 26.° da supracitada Lei.
Nesta conformidade, perfazendo a soma dos 2 (dois) lotes urn
montante de Akz, 458, 196, 604, 56 (quatrocentos e cinquenta e
oito milhaes, cento e noventa e seis mil, seiscentos e quatro kwanzas e
cinquenta e seis centimos), teria sido adoptado o procedimento
Concurso Limitado Sem Apresentagao de Candidaturas, prescrito na
alinea b) do artigo 25.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.

•
Nao obstante o facto, dci-se por reproduzida todas as consideragaes
tecidas, quanto ao procedimento inadequado, nos pontos 1. e 3. da
presente Resolugao.
Constam dos autos, as respectivas Notas de Cabimentagao por
Estimativa, corn valores de Akz, 34, 347, 692, 85 (trinta e quatro
milhaes, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e dois
kwanzas e oitenta e cinco centimos) e Akz, 34, ,301, 797, 83printa
t
e quatro milhaes, trezentos e oitenta e urn
e.1-4centos e noiferita e
sete kwanzas e oitenta e tres centimos).
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As respectivas Notas de Cabimentagao, foram emitidas através do

SIGFE e nela figura como beneficicirio a empresa Raise Angola/ZRB.
A adjudicatoria prestou a caugao definitiva, na modalidade de

DepOsitos Bancorios para as duas empreitadas a favor do Governo
Provincial da Huila, nos valores de Akz, 11.449.230, 95 (onze
milhdes, quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta
kwanzas e noventa e cinco centimos) e Akz, 11.460.599,28 (onze
milhdes, quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e noventa e nove
kwanzas e vinte e oito centimos) exigida nos termos do art.°s 103.° a
105.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
5. Empreitada para concepeEio e construe& da Represa de
Nompombo na Quihita, l a fase.

Para a referida empreitada foi autorizado o Concurso Limitado por
Previa Qualificagao, tendo sido adjudicada ao ConsOrcio Omatapalo e
Raise Angola/ZRB.
Em consideragao ao valor do Contrato, o Procedimento prescrito é o
Concurso Limitado sem Apresentagao de Candidaturas, conforme
alinea b) do art.° 25.° e Anexo I da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
O aniincio de abertura do Concurso foi publicado na ediga'o do Jornal
de Angola de 16 de Maio, observando- se o principio da publicidade
dos actos conducentes a contratagdo publica, pautado no art.° 56.° da
Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
Foi criada a Comissao de Avaliaga'o, por bespacho n.° 635/GPH/2014,
exarado no dia 09 de Maio, a luz do artigo 41.° da Lei n.° 20/10, de 7
de Setembro.
No seguimento do procedimento, foram enderegadas Cartas Convitc
as empresas Griner Engenharia, SA, ARC, Constru des, SA, ig
Consorcio Omatapalo e Raise, Angola/ZRB reOecfi,v4mente,
O,
,

apresentarem as suas propostas, como prescreve o procedimento
adoptado no artigo 127.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.

Portanto, como se depreende do exposto, apesar de ter sido adoptado
o Concurso Limitado por Previa Qualificagdo quando devia ser o
Concurso Limitado sem Apresentagao de Candidaturas, foram
praticados actos que conformam a existencia e adopgao de
procedimentos concursais, cumprindo-se corn a obrigatoriedade que
recai sobre os gestores pt.lblicos de adoptarem procedimentos
concursais para formacao de contratos piiblicos, nos termos do 22.°
da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
Foi junta aos autos, a Nota de Cabimentagao, reportando-se a
cabimentagao inicial, no valor de 71, 163, 414, 71 (setenta e urn
milhaes, cento e sessenta e tr'es mil, quatrocentos e catorze kwanzas
e setenta e um centimos).

A respectiva despesa este inscrita no OGE/2014, corn previsao de
montante equivalente a Akz, 499, 981, 249, 00 (quatrocentos e
noventa e nove milhaes, novecentos e oitenta e urn mil, duzentos e
quarenta e nove kwanzas).
Pela natureza das prestagaes a executar, as empresas Consortes
apresentaram, fazendo-o constar dos autos, os respectivos Alvards de
Empreiteiro de Obras Publicas, emitidas pelo CONICLE, de 1a. a 4.'
categories, nas subcategorias de 1.' a 16.* e 8.'classe, cumprindo o
que consagra o normativo do artigo 56.° da Lei n.° 20/10, de 7 de
Setembro.
DECISA0
Face ao exposto, nos termos do n.° 2 do art.° 63.° da Lei n.° 13/10, de
9 de Julho, decide-se em Sessao Diciria de Vistos concedr Visto
aos 6 (seis) Contratos de Empreitadas de Obras PLilAcas ern a rego,

corn as seguintes recomendando para a entidade contratante o
seguinte:
➢ Exija do Consorcio Tomcis de Oliveira, SA e Raise Angola/ZRB,
a prestacao de caugao definitiva, no valor correspondente a 5%
do valor total do contrato, nos termos da Clciusula 17° do
Contrato e do artigo 103.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro,
da Contratagao pUblica;
➢ Em futuras contratagaes, adopte procedimentos concursais, de
acordo ao valor do objecto submetido a concurso.

Notifique-se.
Sao devidos emolumentos.
Luanda, aos de Setembro de 2014.
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