Re-

REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1° CAMARA

REsoLug N° 197/ FP/2014.
PROCESSOS n. °s 629/PV/2014.
Para efeito de Fiscalizacao Previa,

o Gabinete Tecnico para

Implementagao e Gestao do Plano Director da Area Residencial de
Camama, submeteu ao Tribunal de Contas por intermedio do officio corn
referencia n.° 117/DG/GCKCC/2014 de 31 de Outubro, corn entrada nesta
corte de contas a 04 de Novembro do corrente ano, o Contrato de
Empreitada de Obras Publicus para Construgao do Infantario da Area
Residencial de Camama,

na Provincia de Luanda, no valor AKZ

286.655.717,00 (Duzentos e Oitenta e Seis Mi'Wes, Seiscentos e
Cinquenta e Cinco Mil e Setecentos e Dezassete Kwanzas), celebrado
corn a empresa Exlibris, Lda, no dia 01 de Setembro.
0 prazo convencionado para a integral execucao e conclusao da Empreitada
de 15 meses.
Para alem dos mencionados factos sa'o dodos ainda, como assentes e
relevantes para a decisao, os seguintes factos constantes do processo:
Através do Despacho n°2/2014 de 17 de Fevereiro, o Director Geral do
Gabinete Tecnico para Implementagao e Gestao do Plano Director da Area
Residencial de Camama, autoriza a abertura do Concurso Limitado sem
Apresentagao de Candidaturas;
Por Despacho n°003/2014 de 17 de Fevereiro, exarado pelo Director Geral
nomeia a Comissao de Avaliagao do Concurso Limitado sem Apresentagao de
Candidaturas;

Dando cumprimento ao artigo 130° da Lei 20/10, de 7 de Setembro, foram
enderegadas cartas convites as seguintes Empresas: China Jiangsu
Internacional Angola, Lda,; CERTAVE-Sociedade Comercial Industrial;
Exlibris, Lda e China Guangxi;

0 contrato de Empreitada de Obras Piiblicas pars Construe& do
Infantorio da Area Residencial de Camama foi outorgado pelo Director
Geral na qualidade de Primeiro Contraente e pela Scicia Gerente da Empresa
Exlibris, Lda na qualidade de Segunda Contraente.
Apar do supra referido foram juntos ao processo os seguintes elementos
instrutOrios: Nota de Cabimentagao, Contrato, garantia bancciria, programa
do concurso, caderno de encargos, certidao contributiva da Seguranca
Social, certidao de nao devedor de impostos ao Estado, actas do concurso,
Relatorios Preliminar e Final do concurso.
Apreciando
0 tipo de procedimento adoptado foi o Concurso Limitado sem
Apresentagao de Candidaturas.
A escolha do tipo de procedimento foi feita em fungao do valor estimado do
contrato, conforme estabelece o n°1 do artigo 24° da Lei da Contratagao
Pilblica.
Este procedimento aplica-se por remissa'o da alinea b) do artigo 25°, pelo
valor estimado do contrato ser igual ou superior ao constante no nivel 2 e
inferior ao constante no nivel 8 da Tabela de Limites de Valores constante
do Anexo I da Lei 20/10, de 7 de Setembro.
be acordo corn o Programa de Procedimento, a adjudicagao baseou-se no
criterio da Proposta economicamente mais vantajosa, estatuida no art.° 99°
da Lei da Contratagao Riblica (LCP), tendo em conta os seguintes factores:
a) Prego global da prestagao de servigos de Arquitectura e Engenharia 30%;
b) Merit° Tecnico - 10%;
c) Prazos de execugao - 20%;
d) Garantia do cumprimento do prazo - 15%;

e) Qualidade do projecto - 25%.
Tendo a Ad judicagao apOs avaliagao, recaido para a Proposta da Empress
Exilibris, corn a pontuacao total de 68,48%.
No entanto nao se verifica que os RelatOrios Preliminar e Final tenham sido
bem fundamentados em relaga'o as avaliagaes das propostas e atribuigao das
referidas percentagens alem do factor do Prego Global
✓ Prego Global da prestagao de servigos de Arquitectura e
Engenharia - 30% - As propostas Financeiras nao se encontram
no processo.
✓ Merit° Tecnico - 10% - Sem fundamentacao e apresentacao das
propostas tecnicas das vdrias empresas ao Tribunal de Cantos.
✓ Prazos de execugao - 20%- Nao sao apresentadas as propostas
tecnicas e financeiras.
✓ Qualidade do pro jecto - 25% -

Sem fundamentacao e

apresentacilo das propostas tecnicas das vorias empresas ao
Tribunal de Contas.
0 Programa de Concurso inclui para alem da empreitada de construgao, os
trabalhos de Elaboragao de Projectos de Arquitectura e Engenharia, seus
pianos detalhados, croquis, elevagaes etc. Sendo urn requisito necessario
para esta actividade o Alvaro de Projectista de Obras Publicus,
documento este que nao foi apresentado no acto de abertura das
candidaturas.
Constatou-se que nenhuma das empresas convidadas, apresentou o Alvaro de
Projectista de Obras Pilblicas, invalidando assim a capacidade de execucao
da actividade referente a elaboragao dos pro jectos, ficando somente
habilitadas a execug& da empreitada.
Por outro lado, nao foi junto ao processo pecas essenciais para a correcta
definiga'o da obra, relatives ao tipo e volume de trabalhos, tracado geral e
nos pormenores ArquitectOnicos, construtivos e tecnicos, necessarios a boa
construe& da empreitada em vista, como para uma precisa apresentacao de
propostas financeiras. Assim para que o Tribunal possa decidir deve a
entidade juntar, no prazo de 8 dias os seguintes documentos:

➢ Estudo Previo;
➢ Projecto Base e/ou Projecto Executivo;
➢ Estudos Geologicos- Estudo do solo para determinacao do metodo e
material construtivo mais adequado;
➢ Proposta Financeira- be acordo corn o Programa de Concurso;
➢ Proposta Tecnica- be acordo corn o Programa de Concurso;
➢ Mapa de Medigiies- Contendo a proviso das quantidades e da
qualidade dos trabalhos necessorios a apresentagao das propostas
financeiras e a execucao da Obra;
➢ Programa de Trabalhos - com indicacao do prazo de execucao e
eventuais prazos intermedios para as actividades da empreitada;
➢ Documento a ref erenciar os anos de garantia da Obra apos execucao;
➢ Documentos a referenciar duragao e Plano de Manutencao do edificio
apos entrega da Obra;
➢ Alvaro do Pro jectista de Obras

Face ao exposto, os Juizes deste Tribunal, em Sessao Norio de Visto,
decidem pela Devolug& do presente Contrato, para que o Gabinete Tecnico
para Implementagao e Gestao do Plano Director da Area Residencial de
Camama, junte os documentos em falta.
Notifique-se
Luanda, aos 04 de Dezembro de 2014.

Os juizes Conselheiros
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