REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
la CAMARA
RESOLUcA0 N°. 5) /FP/15

Processo n. ° 32/PV/2015

I. Dos Factos

A Secretaria para os Assuntos EconOmicos do Presidente da RepUblica,
submeteu para efeitos de Fiscalizagao Previa, o contrato de Empreitada de
Contengao da Ravine do Milungo 01 - Recuperacao da Area Degradada,
Provincia do Ufge, no valor global de Akz: 484.812.944,70 ( Quatrocentos
e Oitenta e Quatro Milhaes, Oitocentos e Doze Mil, Novecentos e
Quarenta e Quatro Kwanzas e Setenta antimos), celebrado entre o
Departamento Ministerial da Construe& e a empresa AGFC, Lda.

Para alem dos factos referidos, sao dados ainda como assentes e relevantes
para a decisao

OS

seguintes:

a) 0 procedimento adoptado foi o concurso limitado sem apresentacao de
candidaturas ( Despacho n.° 34 A/2014, de 8 de Agosto do senhor Ministro
da Construgao);

b) 0 criterio de ad judicagao adoptado foi o da proposta economicamente
mais vantajosa, porem o programa de procedimento e os convites
apresentacao de propostas o densificaram atraves de factores nab
concordantes:
b.1. Para o programa de procedimento os factores foram :
tecnica da proposta: 60%; 2) Prego: 30%; 3) Prazo: 10%.

alidade

b.2. Para o convite a apresentacao de propostas os factores foram: 1)
Qualidade tecnica da proposta: 70%; 2) Prego: 30%.

c) 0 preco base do procedimento foi estabelecido em Akz: 500.000.000,00
( Quinhentos Milhaes de Kwanzas);
d) Foram convidadas as empresas AGFC, Lda, a Urbanop Angola, Lda e a
Necs, Lda, tendo as duas ultimas apresentado propostas superiores ao
preco base;
e) 0 prazo de execugao do contrato e de 5 meses e o prazo de garantia por
defeitos da obra e de 3 anos;
•

f) 0 prazo de validade da caugao prestada é de 360 digs;
g) A nota de cabimentagao da despesa e referente ao ano de 2014 ( Nota de
Cabimentagao n.° 2088, 18 de Novembro de 2014), no valor de Akz
72.721.942,00 (5etenta e Dols MilhEies, 5etecentos e Vinte e Urn Mil,
Novecentos e Quarenta e Dols Kwanzas).

II. DA APRECIAcA0
1. No concurso limitado sem apresentagao de candidaturas as regras para a
formagao de propostas e a formagao do contrato sao divulgadas atraves do
i

convite e do programa de procedimentos.

Constatamos nos autos ( fls. 74, 75, 83, 86 e 89 ) que a entidade pUblica
contratante nao foi coerente na indicagao dos factores que densificam o
criterio da proposta economicamente mais vantajosa , pois que no programa
do procedimento divulgou-se como factores: a Qualidade tecnica da
proposta: 60%; o Prego: 30%; e, o Prazo: 10%, e nos convites para
apresentagao'cle propostas divulgou-s como f~ct res: a Qualidade tecnica
da proposta: 70% e o Prego: 30%;
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Ainda assim, os concorrentes nao solicitaram qualquer esclarecimento
relativamente a essa falta de coere'ncia de informagaes do procedimento,
quando o n.° 1 do artigo 62.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, concede 'hes o direito de pedir esclarecimentos "[...] ate ao termo do primeiro tergo
do prazo fixado para a apresentagao das propostas", no caso ate ao final do
5.° dia para apresentagao de propostas. Por outro lada, a entidade
contratante tem a faculdade de por sua iniciativa "[...] proceder a
rectificacao de erros", ate o segundo terco do prazo para apresentagao de
propostas, nos termos do n.° 2 do citado artigo. Porem, esta tambem nao
diligenciou no sentido da correcgao desse erro. Outrossim, constatamos nos
autos ( f Is. 103 e 104) que para avaliagao das propostas foram levados em
conta os factores fixados pelo programa de procedimento, e tambem, a
exemplo da situagao anteriormente descrita os concorrente nao
apresentaram reclamagao, o que leva-nos a concluir que foram tambem
estes os factores levados em conta pelos concorrentes para a elaboragao
das suas propostas.

2. De acordo corn o programa de procedimento( f Is. 74 dos autos) para a
avaliacao da qualidade tecnica da proposta, sao considerados os subfactores, cu ja pontuacao se desenvolveu do seguinte modo :

a) Programa de trabalhos: 20%;
b) MemOria justificativa e descritiva do modo de execugao da obra:
60%;
c) Capacidade tecnica: 20%.
d) Para avaliacao da capacidade tecnica o programa do

ocedimento

exigiu, nos termos do artigo 58.°, os documento( dicaci s nas alineas
f) a h) do seu n.° 15.1.( fls. 68, 69 dos autos
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Pelo que, julgamos que andou mal a entidade contratante ao elencar entre os
sub-factores pare avaliagao da qualidade tecnica das propostas a
capacidade tecnica dos concorrentes, uma vez que o n.° 2, do artigo 99.° da
Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, proibe o preenchimento do criterio da
proposta economicamente mais vantajosa corn elementos de facto que dizem
respeito aos concorrentes como sejam os documentos de qualificacao
(documentos que visam permitir a comissao de avaliagao a emissilo de um
juizo de valor sobre a capacidade tecnica e financeira do candidato/
concorrente), elencados nas alineas e) a h) do ponto n.° 15.1. do programa
do procedimento ( fls. 68 e 69 dos autos).

3. De acordo corn o disposto no artigo 46.° da Lei n.° 20/10 de 7 de
Setembro, o programa de procedimento patenteado pela entidade publica
contratante conterd os termos a que se subordinarci a fase de formagao do
contrato ate a sua outorga.

Quanto ao preco base do procedimento foi estabelecido no n.° 14 do
programa do procedimento (fl. 68) em Akz. 500.000.000,00 ( Quinhentos
Milhaes de Kwanzas) e os concorrentes apresentaram as suas propostas de
acordo corn o seguinte quadro:

Quadro 1. Propostas dos concorrentes corn diferencial sobre o preco base.
Concorrentes

Valor da proposta ( em Diferenga

sabre

Akz)

preco base

Necs, Lda

598.812.062,00

+ 98.812.062,00

AGFC, Lda

484.812.944,70
,

-15.187.055,30
7Th\

o

Urbanop Angola, Lda

678.802.671,65

+ 178.802.671,65

()este modo, verif icamos que os precos propostos pelos concorrentes Necs,
Lda e Urbanop Angola, Lda foram superiores ao preco m6ximo que a
entidade publica contratante se dispos a pagar pela execugao de todas as
prestagaes que constituem o objecto do contrato, pelo que a comissao de
avaliagao do procedimento deveria no seu relatOrio preliminar propor
exclusao das propostas apresentadas pelos mencionados concorrentes, por
serem inaceitciveis, de acordo corn a alinea f) do artigo 87.° combinada corn
o n.° 2, do artigo 89.° ambos da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.

4. Nos procedimentos pre-contratuais é comum a celebracao do contrato
ser antecedida da previa prestacao de caucao por parte do ad judicatario.

Neste sentido, quando esteja em causa urn procedimento para a formagao
de contratos publicos deve, "ser exigida ao ad judicatario a prestagao de
uma caucao". Como resulta da lei ( vide artigo 103.° da Lei n.° 20/10 de 7 de
Setembro) a caucao a prestar pelo ad judicat6rio destina-se a garantir "o
exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagi5es que o ad judicatdrio
assume corn a celebragao do contrato".

O caderno de encargos no seu ponto n.° I.11. estabelece o valor da caucao
em 5% do preco contratual e no seu ponto n.° XII.2 estabeleceu o period()
de responsabilidade por defeito em 3 anos ( fls. 27 e 51 dos autos,
respectivamente).

0 ad judicatirio prestou uma garantia banc6ria no valor Akz: 4.240.647,
24 ( Vinte e Quatro Milhc3es, buzentos e Quarent Mil,
5

iscentos e

Quarenta e Sete Kwanzas e Vinte e Quatro antimos) correspondente a
5% do valor do contrato, porem volida apenas para o period° de 360 dias.
Deste modo, cumpriu de modo defeituoso corn a sua obrigagao de prestacao
de caugao.

5. A Nota de Cabimentagao constante dos autos reporta-se ao exercicio
economic° de 2014.
0 valor da despesa consta no Orgamento Geral de Estado de 2015, consta
no pro jecto de combate as ravinas o valor de Akz 223.847.457,00
(Duzentos e Vinte e Tres Milhiies, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil e
Quatrocentos e Cinquenta e Sete Kwanzas - pug. 1349).

III. DECIS AO

Pelo exposto, decide-se em Sessao Didria de visto, em conceder-se o Visto
ao contrato em apreco, recomendando a entidade publica contratante o
seguinte:

1. Antes do inicio da execugao do contrato, exija dos ad judicatcirios a
prestagao de caucao definitiva volida desde a entrada em vigor do contrato
ate ao momento da entrega definitiva da obra, nos termos dos artigos
103.°, o n.° 1, do 106.° , 312 °

314 e 315.° todos da Lei n.° 20/10 de 7

de Setembro;

6

2. Quando se tratar de submissao de Nota de Cabimentagao relativa a
exercicio anterior, deverd faze-la acompanhar da Relacao de bespesas
Inscritas em Restos a Pagar, ou prova de inscricao no Orgamento Geral do
Estado do ano que submete o contrato a Fiscalizagao Previa.

sao devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda,aJunho de 2015.
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