REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1a CAMARA
RESOLUCXO N.° JD/FP/14

Processo n. 533/PV/14
0 Tribunal de Contas, em sede de fiscalizagao preventive examinou o
contrato de empreitada de obras ptIblicas para construgao e
apetrechamento do centro de triagem/passagem de Luanda, celebrado
entre o Ministerio da Assistencia e Reinsergao Social e a empresa
SCONTRADING-Sociedade de Construe& Civil e Participagaes, Lda, no
valor total de Akz 555.068.941,77 (quinhentos e cinquenta e cinco milhaes,
sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e um kwanzas e setenta e sete
centimos).

I.

NORMAS APLICAVEIS
•

Lei n° 20/10 de 07 de Setembro, (Lei da Contratagao PUblica),

•

publicada no Dicirio da Republica , I
Serie n.° 170;
Lei no 13/ 10 de 09 de Julho, (Lei Organica e do Processo do
Tribunal de Contas), Publicada no Norio da Republica , I Serie n.°
148;

•

Decreto Presidencial n° 31/10 de 12 de Abril, (Normas sabre

•

preparagao, aprovagao, execugao do Programa de Investimento
publicado no Dicirio da RepLiblica, I Serie n° 67;
Decreto presidencial n° 232/13 de 31 de Dezembro, (Normas de
Execugao do Orgamento Geral do Estado para o ano de 2014),
publicado no Dicirio da RepUblica I Serie n.° 251.

•

Lei n° 13/13 de 31 de Dezembro (Lei do OGE para o
publicado no Didrio da RepUblica I Serie n.° 51.

de 2014),

II. DOS FACTOS
Da apreciacdo ao processo, resultam os seguintes factos, corn interesse
para a decisdo:

1. A celebracao do Contrato foi precedida de concurso limitado por
previa qualificacao, nos termos da alinea a) do art. 25° da Lei n°
20/10 de 07 de Setembro;
2. 0 referido concurso foi autorizado por Sua Excia Sr. Ministro da
Assistencia e Reinsergdo Social, como se le na nota
79/GAB.SG/2014, de 20 de Marco, publicada no Jornal de Angola
do dia 09 de Abril de 2014;
3. Foi igualmente constituida a Comissao de Avaliacao, pelo Despacho
n° 58/2014, de 16 de Junho, de 5/Excia. Sr. Ministro;
4. 0 prazo de execucao da empreitada e de 540 dias contados a
partir da data do primeiro pagamento, acrescido de um mes para a
remocao dos equipamentos e materials restantes no local da obra;
5. Constam no processo duas Notas de cabimentagdo n.°5 990 e 991,
corn os valores de AKZ 451.192.875,00 (quatrocentos e cinquenta
e urn milhdes, cento e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e
cinco kwanzas) e AKZ 103.876.066,77 (cento e tres milhdes,
oitocentos e setenta e seis mil, sessenta e seis kwanzas e setenta
e sete centimos), respectivamente.
APRECIANDO

1. A escolha do procedimento pre - contratual, por parte da entidade
contratante estd condicionada ao valor do contrato ou a criterios
materials exigidos por Lei. Para a presente contratacao, foi
definido o criteria em func'do do valor, conforme determina o art.°
22.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, Lei da Contratacdo
PUblica;
2. Atendendo ao valor do contrato, o mesmo mereceu autorizacao do
Senhor Presidente da RepUblica, enquanto Titular do Poder
Executivo, cfr Of. 361/GAB.CHEFEDACASACIVIL/PR/024/2014,
de 5 de Fevereiro, da Casa Civil do Presidente da Republica, nos
termos das al.s b) e d) do art.° 120.° da Constituicao da ReptIblica
de Angola; do art.° 34° e anexo II da Lei 20/10 de 7 de
m o n° 2 do
Setembro, Lei da Contratacdo PUblica; combinado
artigo 10° da Lei n° 13/13 de 31 de DezeA bro, L que aprova o

OGE para o exercicio economic° de 2014 e al. a) do n.° 1 do art.°
134.° do Decreto Presidencial n.° 31/10 de 10 de Abril (Normas
sobre preparacao, aprovacao, execucao do Programa de
Investimento Pilblico);
3. 0 valor total do contrato e de Akz 555.068.941,77 (Quinhentos e
cinquenta e cinco milhoes , sessenta e oito mil, novecentos e
quarenta e urn kwanzas e setenta e sete centimos), deste valor, o
montante de Akz 479.987.658,40 (Quatrocentos e setenta e nove
novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e
oito kwanzas e quarenta centimos) cobrird o custo da empreitada
de construe& civil e o remanescente de Akz 75.081.283,37
(Setenta e Cinco Milhoes , Oitenta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e
Tress Kwanzas e Trinta e Sete Centimos), cobrird o
apetrechamento. Tratando-se de urn contrato misto e
considerando que o valor exponencial e o da empreitada, o mesmo
reger-se-6 pelo regime juridic° dos Empreitadas de Obras
PCiblicas;
4. Importa aqui referir, que o valor constante da Nota de
Cabimentag& n.° 991, junto aos autos, destinado ao
apetrechamento e superior em AKZ 28.794.783,40 (vinte e oito
milhaes, setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e
tres Kwanzas e quarenta centimos), relativamente ao valor para o
mesmo efeito constante na cldusula sexta do Contrato;
5. Relativamente a outorga do contrato, pela entidade contratante,
assinou o Senhor Aderito Manuel Oliveira da Silva, Director do
Gabinete Juridic°, corn poderes subdelegados para o efeito,
conforme Despacho n.° 111/14 de 18 de Agosto, exarado por Sua
Excia. Sr. Ministro da Assistencia e Reinseredo Social, nos termos
art.° 38° combinado corn o no 4 do art.° 115° da Lei da
Contratacao pLiblica e corn o disposto no art.° 13° do Decreto-Lei
n°16A-/95 de 15 de Dezembro e pela empresa contratada, assinou
o senhor Victor Manuel dos Santos Correia Viana, sOcio gerente da
empresa Scontrading, como se le no Estatuto da empresa;
6. be acordo corn a cldusula 18' (decima oitava) do Contrato, a
caue& a ser prestada, e de 5% do valor contratual. Consta dos
autos uma garantia bancoria, corn o montante de

A KZ

83.260.341,26 (Oitenta e Tres Milhaes, Duzentos e sessenta mil,
trezentos e quarenta e urn Kwanzas e vinte e
correspondente a 15% do valor contratual;

is centimos),

7. A referida garantia bancaria tern validade de apenas 180 dies,
contados a partir do primeiro pagamento antecipado, o que
significa que tendo a obra duragao de execugao de igual period°, a
garantia nao cobrird o prazo de 90 dias apas entrega da obra, nos
termos do disposto no n.° 1 do art.° 106° da Lei 20/10 de 7 de
5etembro, sob a epigrafe Libertagao da Cauca° que estabelece
que "No prazo miximo de 90 dias contados do cumprimento de
todas as obrigagaes contratuais por parte do contraente
particular, a entidade contratante promove a libertagdo da caugao
prestada.
8. Relativamente as habilitagaes profissionais, a empresa
Scontrading, Lda encontra-se legalmente constituida e possui a
documentagao necessdria pare aferirmos a sue idoneidade pare o
apetrechamento, como se depreende da andlise do objecto social
(art.° 3° dos estatutos), bem como pare a empreitada conforme
Alvard de Empreiteiro de Obras PUblicas que cobre o valor da
proposta, na classe e categoric correspondentes. beste modo, a
ad judicatdria es-to habilitada profissionalmente pare a execugao
da empreitada, nos termos do art.° 56° da Lei da Contratagao
PUblica.
IV. DECI5A0
Pelo acima exposto, decide-se em 5essao Diciria de Visto, conceder o Visto
ao contrato em apreco, recomendando a entidade contratante a anulagao da
Note de Cabimentagao n.° 991 e emissao de uma nova note corn o valor
correspondente ao estabelecido no contrato, bem como a emissao pela
contratada de uma nova garantia bancciria definitive que cubra o period° de
90 dias apcis o cumprimento de todas as obrigagaes contratuais.
Notifique-se
5ao devidos emolumentos
Luanda, 0 (0 de Novembro de 2014
0 Juiz Relator

O Juiz Adjunto

