REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.* CAMARA

REsoLugAo N° t1"3 / FP/2014.
111.

PROCESSO N.° 441/PV/2014.

0 Governo Provincial do Bengo, submeteu a esta Corte de Contas, pare
efeitos de fiscalizagilo preventive, o contrato de empreitada de construcao
do Consultcirio Medico do Hospital Municipal de Bula Atumba, celebrado corn
o Consorcio AGEM ANGOLA LDA/GOVEC ANGOLA LDA., no valor de AKZ
495.825.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Milhaes, Oitocentos e
Vinte e Cinco Mil Kwanzas)
I. DOS FACTOS
Para decisao relevaram os seguintes factos evidenciados por informagaes e
documentos, a saber:
✓ 0 contrato ern cause, fez parte do dossier ref erente a empreitada de
Construcao do Hospital Municipal de Bula Atumba, cujo primeiro
contrato concernente a construg.ao do centro de internamento de
doentes corn 60 (sessenta) camas, foi objecto de apreciagao desta
Corte tendo sido concedido o visto, através da Resolucdo n.°
92/FP/2012 de 17 de Dezembro, Processo n.° 328/PV/2012),
✓ Para o exacto e pontual cumprimento des obrigagaes que emergem da
celebragao do contrato, fez-se constar nos autos o comprovativo da
prestagao da caugao definitive em forma de garantia banceiria a favor
do Governo da Provincia do Bengo;
✓ Consta nos autos a Note de Cabimentagao n.° 151, corn • valor inicial
de AKZ 22.000.000,00 (Vinte e Dois Milhaes de Kwan s), passado a

favor da empresa Agem Angola - Electromedicina, Consumiveis
Quimicos e Hospitalar, Lda, na qualidade de lider do conscircio;
✓ 0 projecto encontra-se inscrito no Programa de Investimentos
Pillicos de 2014, na rdbrica "Construceb e Apetrechamento do
Hospital Municipal Do Bula Atumba/Bengo" corn a verbs de AKZ
310.000.000,00 (Trezentos e Dez Milhdes de Kwanzas) e sera
financiado corn Recursos Ordindrios do Tesouro.
II. APRECIACAO

O procedimento que a entidade contratante afirma ter adoptado para a
contratagdo da empresa para a construe& do Hospital Municipal de Bula
Atumba, foi o concurso publico. Contudo, dos documentos junto aos autos
verifica-se o seguinte:
✓ 0 antincio do procedimento nao foi publicado no jornal de major
circulagao do pais, conforme impde o n.° 1 do artigo 59.° da Lei n.°
20/10 de 7 de 5etembro (Lei da Contratagao Pdblica);
✓ Nao consta do processo como peva do procedimento o caderno de
encargos, conforme exig8ncia da alinea a) do artigo 45.° da Lei da
Contratagao Riblica;
✓ Dos autos nao costam, tambem, a acta de abertura do acto publico , o
relatOrio preliminar e final da comissao da avaliagao do concurso,
como rezam os artigos 75.° 89.° e 97.° da Lei da Contratagao
Consta, apenas, dos autos o programa de procedimento, mas este, nao
define de forma clara e objective, quais os criterios que presidiram a
ad judicagao, quer em termos quantitativos, como qualitativos, porquanto nao
se sabe se a ad judicag`do teve como base criterios objectivos. Diante destas
omissiies, podemos afirmar que a ad judicagdo, foi feita em violaga'o aos
principios da concorrgncia, transparencia, imparcialidade e da legalidade,
principios estes que norteiam a actividade administrativa do estado.
0 valor para a construea'o do consultor medico do Hospital Municipal de Bula
Atumba objecto do presente contrato é de AKZ 495.825.000,00
(Quatrocentos e Noventa e Cinco Milhdes, Oitocentos e Vinte e Cinco Mil
Kwanzas). 0 Tribunal verifica que este valor a praticamente igual ao valor
do contrato de construe& do Centro de Internamentos de doentes corn 60
(sessenta) camas (Processo n.° 328/PV/2012) apreciado

2012, por este

Corte, no valor de AKZ 495.085.020,00 (Quatroc ntos Noventa e Cinco
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Milhges, Oitenta e Cinco Mil e Vinte Kwanzas). Os dois contratos
apresentam valores praticamente iguais, o que Leva-nos a questionar sobre
o custo real de construgao de urn consultOrio medico? Quais as dimensges e
caracteristicas? Pois na'o existem nos autos informagges ou documentos de
engenharia nomeadamente:
✓ Mapa de quantidades - elemento que define os trabalhos previstos, a
qualidade, bem como o garante do principio da comparabilidade das
propostas corn base num padrao Unico e imutdvel;
✓ Nota Justificativa de pregos - que evidencia a razao e a natureza dos
pregos apresentados corn a lista de precos unitcirios;
A ausencia de elementos definidores da empreita, permite que, qualquer

proposta que surge sem estar de acordo corn criterios previamente
definidos nas pegas do projecto seja irreal e corn niveis de incerteza muito
altos, o que pode originar derrapagens financeiros ao longo da sua execugao,
sem falar do risco de execugao de uma obra sem qualidade..
Nao obstante o projecto ser plurianual e constar a nota de cabimentagao
151, corn urn valor inicial correspondente a 4,43% do valor do contrato,
verificamos que o Orgamento Geral do Estado (O.G.E) de 2014 nao
contempla verbas suficientes para cobrir o presente contrato, considerando
que do custo total do projecto, jet foi executado em termos financeiros o
equivalente

a AKZ 495.085.020,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco

Milhges, Oitenta e Cinco Mil e Vinte Kwanzas) para a construe& de centro
de internamentos de doentes corn 60 (sessenta) camas que corresponde

a

67, 74% do projecto, restando apenas o valor de AKZ 235.713.138,00
(Duzentos e Trinta e Cinco Milhges, Setecentos e Treze Mil e Cento e
Trinta e Oito Kwanzas). A tabela a seguir apresenta de forma resumida, o
que acabamos de patentear acima.
Tabela n.° 1 - Valor remanescente do projecto.
A

B

C

b

E

Hospital Mun.

O.G.E 2012

O.G.E 2013

O.G.E 2014

Bula Atumba

AKZ

AKZ

AKZ

F

G

Valor previsto

Total

Total Gasto

OGE 2015

Orgamentado

8.158

730.798.158

AKZ
Valor

70.000.000

200.000.000

310.000.000

15`1.'

495.085.020

Assim podemos constatar o seguinte
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O Valor do presente contrato (ConsultOrio Medico) estci orcado em Akz
495.825.000,00
O remanescente = Total Orgamentado (coluna F) - Total Gasto (coluna G)
O remanescente = Akz730.798.158 - Akz495.085.020 = Akz 235.713.138
Como se pode notar a remanescente que a no valor de Akz 235.713.138,00
nao permite cobrir o valor do contrato de construgao do Consultorio Medico
do Hospital Municipal de Bula Atumba, cujo custo a de

Akz

495.825.000,00.
III. DECIS /10
Pelo acima exposto, decide-se em sessao diaria, Recusar o Visto ao referido
contrato, nos termos da alines c) do artigo 63.° da Lei n.° 13/10, publicado
no bicirio da Reptiblica, r Serie n.° 128.
Notifique-se

sao devidos emolumentos
Luanda,

de Outubro de 2014.
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