ter

,

REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.@ CAMARA
RESOLUÇÃO N2 É O / FP/2014
PROCESSO n.9 203,204 e 206/PV/2014

Através do ofício ng. 909/07.07/GAB.MINCONS/2014 de 07 de Maio, o

•

Ministério da Construção, remeteu ao Tribunal de Contas para efeitos de
Fiscalização Preventiva, três Contratos de empreitadas de Obras Públicas,
com os objectos, valores, empresas e prazos que descrevemos abaixo:

1- Construção de Infra-Estruturas para 5.000 casas (Construção de InfraEstruturas e 100 (cem) casas no Município do N'Zeto), na Província do
Zaire celebrado com a Empresa F.A LUBAMBA. O valor global do contrato
é de Akz 960.386.490,00 (Novecentos e Sessenta Milhões, Trezentos e
Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa Kwanzas), sendo o prazo da
execução da empreitada acordado pelas partes de 8 (Oito) meses,
acrescido de 1 mês para remoção dos equipamentos e materiais

•

sobra ntes.

2-Construção de Infra-Estruturas para 5.000 casas (Construção de InfraEstruturas e 100 (cem) casas sociais no Município de Mbanza Congo), na
Província do Zaire, celebrado com a Empresa GHCB ANGOLA- Guangxi
Hydroelectric Construction Bureau, S.A. O valor global do contrato é de
AKZ 937.578.006,00 (Novecentos e Trinta e Sete Milhões, Quinhentos e
Setenta e Oito Mil e Seis Kwanzas), sendo o prazo da execução da
empreitada acordado pelas partes de 14 (Catorze) meses, acrescido de 1
mês para remoção dos equipamentos e materiais sobrantes.

3-Construção de Infra-Estruturas para 5.000 casas (Construção de InfraEstruturas e 100 (cem) Casas Sociais no Município do Soyo), na Província
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do Zaire, celebrado com a Empresa OMATAPALO- Engenharia &
Construção, S.A. O valor global do contrato é de Akz 918.833.346,00
(Novecentos e Dezoito Milhões, Oitocentos e Trinta e Três Mil Trezentos
e Quarenta e Seis Kwanzas), sendo o prazo da execução da empreitada
acordado pelas partes de 14 (Catorze) meses, acrescido de 1 mês para
remoção dos equipamentos e materiais sobrantes.

Matéria de Facto

1-Os contratos acima descritos, foram antecedidos de Concurso Público,
que é o sistema de contratação aberto, em que, pelo elevado valor das
aquisições envolvidas, podem concorrer todas as entidades, que reúnam
requisitos elencados na alínea a) do artigo 23Q da Lei 20/10, de 7 de
Setembro, Lei da Contratação Pública.
2-Nos termos do artigo n.941 da Lei 20/10 de 07 de Setembro foram
emitidos os Despachos n 2s 17, 18 e 16/13 de 24 de Setembro,
respectivamente que constitui uma Comissão de Avaliação para Abertura
e Analise das Propostas do Concurso Público, assinado por Sua Excia.
Senhor Ministro da Construção.
3- O anúncio de abertura dos Concursos Públicos referente a Empreitada
de Construção de Infra-Estruturas e Casas na Província do Zaire, nos
Municípios do N'Zeto, Soyo, Mbanza Congo foi publicado no Jornal de
Angola no dia 01 de Outubro de 2013.
4-A abertura do Acto Público destinada a admissibilidade dos
concorrentes ocorreu no dia 22 de Outubro de 2013, nas instalações do
Ministério da Construção.
5-A adjudicação das Empreitadas coube as Empresas F.A LUBAMBA, GHCB
ANGOLA- Guangxi Hydroelectric Construction Bureau, S.A. e OMATAPALOEngenharia & Construção, S.A que apresentaram propostas
economicamente mais vantajosas.
6-O Ministério fez-se representar legalmente, para proceder à assinatura
dos contratos pelo Senhor Eng.Q José Paulo Kai, Director Nacional de Infra-

Estruturas Publicas, através dos Despachos n.9s 20, 26 e 30/2014 de 07 de
Abril, assinados por Sua Excelência Senhor Ministro da Construção.
Quanto as empresas contratadas, subscreveram os Senhores Bernardo
José Yamby, Renmo Mo e Joaquim António Negrita Fita, respectivamente.
7-Dá-se por inteiramente reproduzido o teor dos Relatórios de Avaliação
Final, junto ao processo instrutor.
Apreciando

Da apreciação e estudo dos contratos sub judice, verificou-se que o
objecto claramente descrito e determinado é a Construção de InfraEstruturas para 5000 casas (Construção de Infra-Estruturas e 100 casas
nos Municípios do N'Zeto, Soyo e Mbanza Congo) na Província do Zaire,
visando a melhoria de vida das populações.

A Entidade contratante tem de publicar o anúncio de abertura do
concurso público na III Série do Diário da República em cumprimento ao
disposto no n91 do artigo 59 da Lei 20/10 de 07 de Setembro, porque o
princípio da publicidade não se concretiza integralmente apenas com o
anúncio no Jornal de Angola.

Os três contratos foram assinados sem data, um elemento importante
para avaliação dos prazos de execução das suas principais obrigações,
como de modo implícito se pode colher da disposição do artigo 1109 da
supra citada Lei 20/10, de 07 de Setembro.

Impostos e Segurança Social
Dos autos constam as Certidões do Ministério das Finanças, atestando que
as empresas contratadas têm a situação regularizada relativamente as
suas obrigações fiscais e Certidões Contributivas do Instituto Nacional de
Segurança Social, como pagas as contribuições devidas ao Fundo de
Financiamento de Segurança Social, cumprindo assim com o estabelecido
nas alíneas e) e f) do artigo 549 da Lei 20/10,de 07 de Setembro.
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Nota de Cabimentação

Foram juntos aos autos as Notas de Cabimentação das três obras, com os
seguintes valores:
➢ AKZ 205.625.684,78 (Duzentos e Cinco Milhões, Seiscentos e Vinte
e Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e Quarto Kwanzas e Setenta e
Oito Cêntimos), de que é beneficiária a Empresa F.A. Lubamba;

AKZ 200.742.223,62 (Duzentos Milhões, Setecentos e Quarenta e
Dois Mil, Duzentos e Vinte e Três Kwanzas e Sessenta e Dois
Cêntimos), de que é beneficiária a Empresa GHCB-Angola;

➢ AKZ 196.728.856,54 (Cento e Noventa e Seis Milhões, Setecentos e
Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Kwanzas e
Cinquenta e Quatro Cêntimos), de que é beneficiária a Empresa
Omatapalo.
Os valores inscritos nas Notas de Cabimentação são inferiores aos
montantes das despesas a serem efectuadas, equivalendo apenas a 21%
dos valores contratuais. O valor remanescente será pago em 2015
conforme espelham as Notas de Cabimentação.
De acordo com o Anexo do Decreto Executivo n.(21/13 de 4 de Janeiro,
sobre as Instruções para o Preenchimento da Nota de Cabimentação, o
valor a constar na Nota de Cabimentação deve ser o da despesa que esta a
ser comprometida logo, o valor que devia constar seria o valor global da
despesa sendo a modalidade espelhada nas Notas de Cabimentação.

As despesas estão inscritas no Orçamento Geral do Estado de 2014, no
Programa de Construção de Equipamentos Sociais e Edifícios Públicos,
com a verba de AKZ 14.377.159.462,00 (Catorze Mil Milhões, Trezentos e
Setenta e Sete Milhões, Cento e Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos e
Sessenta e Dois Kwanzas).
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As despesas encontram-se previstas no Orçamento Geral do Estado de
2014 e estão inscritas no Programa de Investimentos Públicos, no projecto
Construção de Infra-Estruturas para 5000 casas-Zaire/Mincons, cuja verba
disponível é de AKZ 673.851.135,00 (Seiscentos e Setenta e Três Milhões,
Oitocentos e Cinquenta e Um Mil, Cento e Trinta e Cinco Kwanzas), sendo
o valor suficiente para cobrir as Notas de Cabimentação, que totalizam
AKZ 603.096.764,94 (Seiscentos e Três Milhões Noventa e Seis Mil,
Setecentos e Sessenta e quarto kwanzas e Noventa e Quarto Cêntimos).

Capacidade Financeira

Relativamente a capacidade financeira, não consta dos autos, Balanços e
Demonstrações de Resultados das empresas F.A. Lubamba e GHCBAngola, desrespeitando o previsto na alínea b) do n9.1 do artigo 579 da Lei
da Contratação Publica.

Caução
Para o exacto e pontual cumprimento das obrigações que emergem dos
contratos, em obediência ao estatuído no artigo 1039 da Lei 20/10 de 07
de Setembro, Lei da Contratação Pública, faz-se constar dos autos os
comprovativos de pagamento através do Banco de Poupança e Crédito
(BPC), Banco Comercio e Industria (BCI) e Banco Milenium, da prestação
das cauções definitivas, nos valores de AKZ 48.019.324,50 (Quarenta e
Oito Milhões Dezanove Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Mil Kwanzas e
Cinquenta Cêntimos), AKZ 46.878.900,30 (Quarenta e Seis Milhões
Oitocentos e Setenta e Oito Mil e Novecentos Kwanzas e Trinta Cêntimos)
e AKZ 45.941.667,30 (Quarenta e Cinco Milhões Novecentos e Quarenta e
Um Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Kwanzas e Trinta Cêntimos),
respectivamente, correspondente a 5% do valor total do contrato,
conforme estatuído no Caderno de Encargos Secção 1 das disposições
gerais ponto 1.11.
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Decisão
Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de Visto, conceder o Visto aos
contratos em apreço, com as seguintes recomendações:

Em futuras contratações a entidade contratante para uma melhor
avaliação da Capacidade Financeira das entidades contratadas, deve
solicitar os elementos constantes na alínea b) do n2 1 do artigo 572 da Lei
20/10, de 7 de Setembro Lei da Contratação Pública;

A entidade contratante deve publicar o anúncio de abertura do concurso
público na III Série do Diário da República em cumprimento ao disposto no
n 21 do artigo 59 da Lei 20/10 de 07 de Setembro;

Dada a sua importância para o controlo da sua duração bem como da
execução das principais obrigações do seu objecto, os contratos deverão
conter assinaladas as respectivas datas da sua assinatura.

Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 02 de Julho de 2014.

A Juíza Relatora
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