REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
CÂMARA
RESOLUÇÃO NI/FP/2014

Processos nPs 147, 148, 149 e 150/PV/2014

Através dos Ofícios n 2 853, 868, 869 e 870/GAB.MINEA/2104, todos do dia
16/4/2014, o Ministério da Energia e Águas remeteu a este Tribunal, para
efeitos de Fiscalização Preventiva, os processos em epígrafe referentes aos
Contratos cujos objectos, valores, prazos de execução e outros mais elementos
de interesse processual, que a seguir se descriminam:
1 — CONTRATO DE EMPEREITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 30 (Trinta)
PONTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, distribuídos por 10 (Dez) furos em
cada um dos Municípios do Camucuio, do Virei e de Bibala, na Província do
Namibe, celebrado com a Empresa TERRASUL, LDA, representada no acto, com
poderes bastantes, pelo SR. José Manuel Ventura Filipe, pelo valor de KZ. 293.
079. 464, 57 (Duzentos e Noventa e Três Milhões Setenta e Nove Mil e
Quatrocentos e Sessenta e Quatro Kwanzas e Cinquenta e Sete Cêntimos),
sendo de 4 (Quatro) meses o período de tempo acordado pelos contraentes
para a sua execução.
2 — CONTRATO DE EMPREITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 30 (Trinta) PONTOS
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, distribuídos por 10 (Dez) por cada um dos
Municípios do Dirico, de Calai e de Nancova, na Província do Kuando Kubango,
celebrado com o Consórcio formado pelas empresas SOLO CRUSTAL, LDA e JOGI
COMERCIAL, LDA, representado no acto, com poderes bastantes, pelo SR.
Mateus José João Facatino, pelo valor de KZ. 316. 953. 000, 00 (Trezentos e
Dezasseis Milhões e Novecentos e Cinquenta e Três Mil Kwanzas), tendo sido de
4 (Quatro) meses o período de tempo acordado pelas partes para a sua
execução.
3 — CONTRATO DE EMPREITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 30 (Trinta) PONTOS
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, distribuídos por 10 (Dez) furos por cada um dos
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Municípios dos Gambos, da Matala e de Quilengues, na Província da Huíla,
celebrado com a Empresa PROCAL, LDA, representada no acto, com poderes
bastantes, pelo SR. Duarte Augusto Mata de Ferreira Gomes, pelo preço de KZ.
305. 935. 274, 24 (Trezentos e Cinco Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil e
Duzentos e Setenta e Quatro Kwanzas e Vinte e Quatro Cêntimos), para ser
executada em 4 (Quatro) meses.
4 — CONTRATO DE EMPREITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 30 (Trinta) PONTOS
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, distribuídos por 10 (Dez) furos por cada um dos
Municípios de Caimbambo, do Chongorói e da Baía Farta, na Província de
Benguela, celebrado com a Empresa IRMÃOS CAVACO, S.A., devidamente
representada pelos Srs. Nuno Filipe Alves Roque e Manuel Fernando Borges
Malheiro, pelo valor de KZ. 288. 916. 404, 00 (Duzentos e Oitenta e Oito
Milhões, Novecentos e Dezasseis Mil e Quatrocentos e Quatro Kwanza), sendo
de 4 (Quatro) meses o período de tempo concertado pelas partes para a
realização da obra.
Relevam para a decisão a arbitrar em sede da Fiscalização Preventiva os
seguintes
I — FACTOS
Com data de 16 de Abril do corrente ano, foram dados como entrados neste
Tribunal no dia 23/4/2014, transportando os supracitados Contratos os Ofícios
ngs 853, 868, 869 e 870/GB.MINEA/2014.
A assinatura dos referidos Contratos foi antecedida de um procedimento
concursal sob o tipo de Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas,
para cuja abertura exarou o Sr. Ministro da Energia e Águas os Despachos n2s
366, 368 e 370/13, todos de 15/8/2013.
Para efeitos de condução do procedimento de contratação foram criadas quatro
Comissões de Avaliação para o que foram igualmente produzidos pela mesma
entidade quatro Despachos com os n2s 367, 369,371 e 373, também datados de
15/08/13.
Em representação do Ministério da Energia e Águas, a Sra. Fátima Maria Coelho
Martins, com os poderes que por via dos Despachos n'i's 79, 80, 81 e 82/14, de
20 de Fevereiro, lhe foram subdelegados pelo Sr. Ministro, assinou os referidos
Contratos enquanto que pelas entidades contratadas em sua representação
assinaram as pessoas retratadas retro.

Constam dos autos comprovativos da realização das prestações concernentes à
garantia do exacto e pontual cumprimento das obrigações emergentes dos
Contratos, assim como se deu por provada a regularização da situação jurídica
das entidades contratadas, a sua qualidade de contribuintes para a segurança
social bem como a sua capacidade técnica financeira, mediante exibição das
declarações, de não devedoras ao Estado, contribuintes de segurança social,
títulos de liquidação de imposto industrial e ainda relatórios e resultados dos
exercícios financeiros dos últimos três anos. Em relação aos dois últimos itens,
nem todos assim procederam.
A despesa a realizar-se no sentido da concretização dos termos e condições
acordados pelas partes nos Contratos em análise é exequível, haja em vista as
Notas de Cabimentação juntas aos autos que dão conta de que a mesma tem
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assento no PIP inscrito no OGE/2014, mais concretamente na sua página 4452,
sob a rubrica" Programa para Todos " por um lado. Por outro lado, colhe-se dos
autos informação suficientemente ilustrativa do facto de que, realizada a
despesa total com os Contratos, que monta a KZ. 1. 204. 884. 142, 81 (Mil
Milhões, Duzentos e Quatro Milhões, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil e Cento
e Quarenta e Dois Kwanzas e Oitenta e Um Cêntimos).
Existirá um remanescente de KZ. 17. 448. 998. 983, 19 (Dezassete Mil Milhões,
Quatrocentos e Quarenta e Oito Milhões, Novecentos e Noventa e Oito Mil e
Novecentos e Oitenta e Três Kwanzas e Dezanove Cêntimos) dos KZ. 18. 653.
883. 126, 00 (Dezoito Mil Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Três Milhões,
Oitocentos e Oitenta e Três Mil e Cento e Vinte e Seis Kwanzas) que
corresponde á totalidade de recursos financeiros cabimentados para o exercício
económico de 2014 para aquele Programa.
Não é sem propósito deixar dito que o problema da gestão financeira em sede
da realização das despesas referentes aos encargos com a contratação pública
coloca-se sempre na mesma vertente: a da disponibilização lenta e fatiada pelo
Ministério das Finanças dos recursos orçamentalmente aprovados, como no
caso concreto se vê das Notas de Cabimentação que, ao invés de conterem
valores globais, comportam valores parcelares.
Os Contratos, como se deixa reportado retro, foram adjudicados às empresas
TERRASUL, LDA; PROCAL, LDA; IRMÃOS CAVACO — Sucursal Angola, S.A e ao
Consórcio formado por SOLOCRUSTAL, LDA e JOGI COMERCIAL, LDA,
relativamente ás empreitadas do Namibe, da Huíla, de Benguela e do Kuando
Kubango, respectivamente, com base no critério da proposta economicamente
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mais vantajosa que as Comissões de Avaliação do procedimento levaram ao
sufrágio e aprovação da direcção do Departamento Ministerial.

II — APRECIANDO
Os Contratos de Empreitada para a Construção de 30 (Trinta) furos para o
abastecimento de Água em cada uma das províncias do Namibe, Kuando
Kubango, da Huíla e de Benguela foram assinados tendo sido realizado antes um
Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas, dos Art.9s 259, alínea b);
459 n 91 alínea b) e 1299, todos da Lei 20/10, de 7 de Setembro.
É regra base de que a escolha do procedimento a seguir na formação do
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contrato deve fazer-se em função do valor estimado do Contrato - Art.9 249
n 91 da Lei 20/10.
Dado que todos os Contratos tiveram preços superiores ao fixado e constante
no nível 2 (KZ. 18. 000. 000, 00) mas inferiores ao constante no nível 8 (KZ. 500.
000. 000, 00) da Tabela de Limites de Valores do Anexo I da Lei 20/10, de 7 de
Setembro, o tipo de procedimento de contratação adoptado — o Concurso
Limitado Sem Apresentação de Candidaturas — foi o adequado, haja em vista o
que se estabelece no Art.9 259 alínea b) conjugado com o referido Anexo I dessa
mesma Lei 20/10.
Sob a forma de garantias bancárias, emitidas pelos bancos BPC e BIC, as
entidades adjudicatárias asseguraram o exacto e pontual cumprimento das
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obrigações emergentes dos Contratos que celebraram a 20/3/2014 com o
Ministério da Energia e Águas, tendo, desse modo, prestado a caução exigível
nos termos dos Art.9s 1039 a 1059 da Lei 20/10, que vimos citando.
A despesa com os Contratos é exequível, se atentarmos ao facto de que, como
acção prevista no âmbito do Programa de Investimento Público (PIP) inscrito no
OGE/2014 sob a rubrica " Água Para Todos ", ela apenas importará em KZ. 1.
204. 884. 142, 81 (Mil Milhões, Duzentos e Quatro Milhões, Oitocentos e
Oitenta e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Dois Kwanzas e Oitenta e Um
Cêntimos) dos KZ. 18. 653. 883. 126, 00 (Dezoito Mil Milhões, Seiscentos e
Cinquenta e Três Milhões, Oitocentos e Oitenta e Três Mil e Vinte e Seis
Kwanzas) cabimentados para aquele Programa. O que vale por dizer que haverá
um saldo positivo de KZ. 17. 448. 998. 983, 19, o que satisfaz o que se exige no
n9 2 do Decreto Presidencial n 9 232/13, acoplado ao Art.9 99 da Lei 13/13, todos
de 31 de Dezembro.

Devido pela actividade que disseram exercer e inscreveram no seu objecto
social, as empresas adjudicatárias apresentaram os respectivos alvarás de obras
públicas, sendo certo, porém, que apenas a PROCAL, LDA fez juntar aos autos
comprovativo de ter dado entrada na CONICLE expediente a solicitar a inclusão
da 32 categoria, respeitante à habilitação de realização de obras hidráulicas, no
seu alvará, não tendo podido as restantes provar que possuem habilitações
profissionais e capacidade financeira exigidas nos termos dos Art.2s 562 e 572 da
Lei 20/10, de 7 de Setembro.
A adjudicação dos Contratos teve por critério a proposta economicamente mais
vantajosa, do Art.2 992 n2 1 da citada Lei 20/10.
III - DECIDINDO
Nestes termos, os desta Câmara, reunidos em sessão diária de visto, decidem
conceder visto aos presentes Contratos com a recomendação de que, em
futuras contratações deverá o Ministério da Energia e Águas exigir dos
candidatos ao Concursos os alvarás de obras públicas de que constem a 32
categoria bem como a apresentação dos balanços e demonstrações de
resultados nos termos dos Art.2s 552 a 572 da Lei 20/10, de 7 de Setembro,
dado que é imperioso conhecerem-se em qualquer fase do procedimento, as
qualificações jurídicas, profissionais, técnicas e financeiras necessárias à
execução do Contrato ou Contratos objecto do procedimento.

São devidos emolumentos
Notifique- se

Luanda, 04 de Julho de 2014

A Juíza Adjunta
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