REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1P- CAMARA
RESOLUÇÃO N934/ FP/2014
PROCESSO n.9 52/PV/2014
Para efeitos de Fiscalização Preventiva, o Departamento Ministerial de
Energia e Águas através do ofício REF 243/GAB.MINEA/14 de 20 de
Fevereiro, remeteu ao Tribunal de Contas, um Contrato para Obras de
Reabilitação e Expansão do Sistema de Abastecimento de Água a cidade
de Mussende, na Província do Kwanza Sul, celebrado por este
Departamento Ministerial à 05 de Dezembro de 2013, com o Consórcio
DASSALA- Comércio Geral, Importação e Exportação, Lda/ Kalipre
Hidráulica, Energia e Construção Civil S.A.R.L
O valor global do contrato é de Akz 478.250.568,28 (Quatrocentos e
Setenta e Oito Milhões, Duzentos e Cinquenta Mil e Quinhentos e
Sessenta e Oito Kwanzas e Vinte e Oito Cêntimos), sendo o prazo da
execução da empreitada acordado pelas partes de 12 (Doze) meses,
acrescido de 12 meses para operação e manutenção das infra-estruturas.
Matéria de Facto
O procedimento adoptado foi o Concurso Público, neste tipo de concurso
que é sistema de contratação aberto, podem concorrer todas as
entidades, nacionais ou estrangeiras que reúnam requisitos elencados na
alínea a) do artigo 23.9 da Lei 20/10, de 7 de Setembro Lei da Contratação
Pública.
Dos autos constam, os Despachos ngs 277/12 de 18 de Junho e 299/12 de
11 de Julho, de abertura do Concurso Público e Criação da Comissão de
Avaliação das propostas, respectivamente, assinados por Sua Excia.
Senhor Ministro da Energia e Águas.

O anúncio de abertura do Concurso Público n.g21/DNAAS/MINEA/2012,
referente a Reabilitação e Expansão do Sistema de Abastecimento de
Água de Mussende, foi publicado no Jornal de Angola nos dias 17 e 18 de
Outubro.
Concorreram e apresentaram propostas as seguintes empresas nacionais
e estrangeiras:
Hidroefal Construção Civil e Obras Públicas Lda; Tecnovia Angola;
Ambergol — Ambiente e Energia de Angola,Lda; FDO-ABB Engenharia, S.A;
COGER Construção e Gestão de redes Lda; Lena Construções MaconangComercio de Matérias de Construção Lda; Elecnor S.A.-Sucursal de Angola;
7 CUNHAS-Construtoras e Obras Públicas Lda; Métis- Engenharia, Lda/
CONDURIL Engenharia, SA, Sucursal de Angola; Dassala- Comércio Geral
Importação e Exportação Limitada/ Kalipre Hidráulica, energia e
Construção Civil S.A.R.L.
A abertura do Acto Público ocorreu no dia 21 de Janeiro, pelas 14 horas e
prosseguiu a segunda sessão no dia 30 de Janeiro na Unidade de Projectos
da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento. Consta da
Acta do Acto Público, que após a Comissão de Avaliação ter verificado os
documentos de habilitação das empresas concorrentes, a mesma
procedeu à abertura das propostas tendo admitido 6 (seis) concorrentes
sendo as restantes sido admitidas condicionalmente ao abrigo do ng2 do
artigo 79 da Lei 20/10 de 07 de Setembro.
Na sequência da admissão condicional, as empresas entregaram os
documentos de habilitação requeridos no programa de procedimentos do
concurso cumprindo com o prazo de 5 dias estabelecido pela Comissão.
No Programa de Concurso, são indicados como critérios de adjudicação da
Empreitada, levando em consideração:
a) A proposta economicamente mas vantajosa, sendo:
Avaliação da proposta técnica 40%
Avaliação da proposta financeira 60%;
b) Os currículos dos técnicos da equipa técnica adstrita a elaboração do
projecto de execução, equipa de obra, equipa responsável pela
elaboração do sistema;

c) O factor relativo ao preço, levando em consideração:
•

A parte da empreitada em regime de série de preços;

•

A parte da empreitada em regime de preço global

d) O plano de trabalho;

Dá-se por inteiramente reproduzido o teor do Relatório de Avaliação Final,
junto ao processo instrutor.

A adjudicação da Empreitada coube ao Consórcio Dassala- Comércio
Geral, Importação e Exportação, Lda/ Kalipre Hidráulica, Energia e

•

Construção Civil S.A.R.L, que apresentou a proposta economicamente mas
vantajosa.
Apreciando
O referido contrato foi outorgado à 05 de Dezembro de 2013, sendo
remetido a esta Corte de Contas no dia 20 de Fevereiro de 2014, estando
assim em desconformidade com o previsto no n.2 122 do artigo 82 da Lei
13/10 de 9 de Julho, Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas.

Da apreciação e estudo do contrato

sub judice,

verificou-se que o objecto

claramente descrito e determinado é a Reabilitação e Expansão do
Sistema de Abastecimento de Água de Mussende.

•

Na verificação preliminar do processo, constatou-se a falta de elementos,
imprescindíveis a sua apreciação, pelo que através do ofício n2
84/CG/PV/TC/14, de 11 de Março, a Contadoria Geral solicitou os
elementos constantes da lista anexa ao referido ofício.
Através do ofício REFP-0449/GAB.MINEA/14 de 13 de Março, a entidade
remeteu os elementos solicitados a excepção do Contrato de Consórcio
celebrado entre as empresas DASSALA- Comércio Geral, Importação e
Exportação, Lda / Kalipre Hidráulica, Energia e Construção Civil, S.A.R.L.
A falta de apresentação do Contrato de Consórcio não permite ao Tribunal
apreciar os termos em que o mesmo foi celebrado, de modo a ter uma
apreciação mais ampla, dos termos em que a obra se realizará.

De qualquer forma, a entidade contratante deve ter mais atenção no
envio de documentos solicitados por esta Corte.

O prosseguimento do Acto Público ocorreu em virtude da admissão
condicional logo, o acto deveria prosseguir no dia útil seguinte ao termo
do prazo fixado e não aconteceu, desrespeitando o estipulado no n 21 do
artigo 80 da Lei 20/10 de 07 de Setembro.

Impostos e Segurança Social
Dos autos consta a Certidão de não devedor de impostos devidos ao
Estado, passada pela Direcção Nacional de Impostos, datada de 9 de
Novembro de 2012, assim como a Certidão Contributiva de Segurança
Social, datada de 26 de Novembro de 2012 em conformidade com o
previsto nas alíneas e) e f) do artigo 542 da Lei 20/10 de 07 de Setembro.
Cabimentação
Foi apenso aos autos a Nota de Cabimentação com o valor de AKZ
334.775.397,80 (Trezentos e Trinta e Quatro Milhões Setecentos e Setenta
e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Sete Kwanzas e Oitenta Cêntimos),
correspondente a 70% do valor contratual. O valor remanescente 30%
será pago em 2015 conforme espelha a Nota de Cabimentação.

Caução
Para o exacto e pontual cumprimento das obrigações que emergem do
contrato, em obediência ao estatuído no artigo 1039 da Lei 20/10 de 07 de
Setembro, Lei da Contratação Pública, faz-se constar dos autos o
comprovativo de pagamento no Banco Poupança e Crédito da prestação
da caução definitiva, correspondente a 10% do valor total do contrato,
conforme estatuído na cláusula Décima Sétima do contrato.
Decisão
Reunido em Sessão Diária de Visto este Tribunal decide Conceder o Visto
ao contrato em apreço, com a seguinte recomendação:

A entidade contratante deve cumprir com o estatuído no n912 do artigo
8Q da Lei 13/10 de 09 de Julho, Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de
Contas.

Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 22 de Abril de 2014.
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Pr

•

