REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
i
a

CÂMARA

RESOLUÇÃO N°.

2/FP/14

Processos n. °s 108,109, 110, 111, 112 e 113/PV/2014
O Departamento Ministerial que Tutela Sector do Urbanismo e Habitação,
submeteu para a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, através do ofício
n.° 608/01.03GAB.MINHUA, de 28 de Março, os Contratos de Empreitada
de Obras Públicas, para construção de Infra-estruturas Básicas das
Reservas Fundiárias, em que são partes contratuais o referido
Departamento Ministerial e as empresas; EDEFER Angola 5.A; China
Jiangso Internacional, Lda; 55T, Lda; Angolaca - Construções, 5.A; 7
CUNHAS- Construtora e Obras Públicas Lda e H & 5 China Huanshi Group
respectivamente, nas Províncias abaixo descriminadas com os seguintes
valores:
®

Missombo, Província do Kuando Kubango- no valor de Akz
4.999.902.300,14 (Quatro Mil Milhões, Novecentos e
Noventa e Nove Milhões, Novecentos e Dois Mil, Trezentos
Kwanzas e Catorze Cêntimos);

•

Mungo, Província do Huambo - no valor de

Akz

4.948.825.397,59 (Quatro Mil Milhões, Novecentos e
Quarenta e Oito Milhões, Oitocentos e Vinte Cinco Mil,
Trezentos e Noventa e Sete Kwanzas e Cinquenta e Nove
Cêntimos);

•

Graça, Província de Benguela- rio valor de

Akz

4.568.758.317.09 (Quatro Mil Milhões, Quinhentos e
Sessenta e Oito Milhões, Setecentos e Cinquenta e Oito
Mil e Trezentos, Dezassete Kwanzas e Nove

Cêrítiinos);

•

Catapa, Província do Uíge - no valor de Akz 4.975.882.761,61
(Quatro Mil Milhões, Novecentos e Setenta e Cinco
Milhões, Oitocentos e Oitenta e Dois Mil, Setecentos e
Sessenta e Um Kwanzas e Sessenta e Um Cêntimos;

•

Chitato, Província da Lunda Norte - no valor de

Akz

5.532.002.261,96 (Cinco Mil Milhões, Quinhentos e Trinta
e Dois Milhões, Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Um
Kwanza e Noventa e Seis Cêntimos);

•

Quissama, Província de Luanda

no valor de

Akz

4.918.053.792,00 (Quatro Mil Milhões, Novecentos e
Dezoito Milhões, Cinquenta e Três Mil,

Setecentos

e

Noventa e Dois Kwanzas).

I DOS FACTOS

Os processos deram entrada nesta Corte, no dia 01 de Abril de 2014.
Sua Excelência Senhor Ministro do Urbanismo e Habitação, por via dos
Despachos n.°s 060, 061, 062,063, 064,065/2014, todos de 3 de Março,
subdelegou poderes ao Sr. Fernando Sebastião Francisco, Director Nacional
de Infras- estruturas Urbanas do referido Ministério, para assinar os
contratos em apreciação.

O valor global dos contratos é de Akz 29. 943. 430.830, 040 (Vinte e
Nove Mil Milhões, Novecentos e Quarenta e Três Milhões,
Quatrocentos e Trinta Mil, Oitocentos e Trinta Kwanza e Quarenta
Cêntimos).

Os seis contratos foram apreciados em Sessão de Conselho de Ministros de
26 de Fevereiro do corrente ano, como se lê dos certificados n.° 07, 08, 09,
10 e 12/14,daquele órgão.

Quanto a sua formação foram antecedidos por um dos tipos de
procedimentos pré- contratual consignado na Lei n.° 2011. e 07 de
Setembro.
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O anúncio da abertura do concurso foi publicado no Jornal de Angola no dia
27 de Agosto de 2013.
II. DA APRECIAÇÃO
Os contratos "sub júdice" revestem a natureza jurídica de Contrato

Administrativo, de espécie do contrato de empreitadas de obras pública na
modalidade de preço global, cujo regime jurídico encontramos consagrado
na Lei n.°20/10, Lei da Contratação Pública, no Decreto-Lei n.°16-A/95,
sobre as Normas do Procedimento e da Actividade Administrativa e
subsidiariamente pelas disposições do Código Civil.
As contratações públicas para as Empreitadas de Obras Públicas objectos

dos contratos em apreciação, foram antecedidas por um dos tipos de
procedimento pré-contratual consignado no artigo 22.° da Lei n.° 20/10, de
07 de Setembro que consagra o regime jurídico da contratação pública, isto
é, o Concurso Público previsto na al. a) da referida disposição legal, tendo
em conta o critério em razão do valor do contrato, nos termos dos art.° s
24.° e 25.° do diploma legal supracitado.
Considerando os valores dos contratos e tendo em conta que os objectos
dos mesmos enquadram- se nos Projectos de Investimentos Públicos, a
competência para autorizar as despesas para execução dos contratos, é de
Sua Excelência Sr. Presidente da República, nos termos das disposições
combinadas das alíneas b) e d) do art.° 120.° da Constituição da República
de Angola, n.° 1 do artigo 34.° do Decreto Presidencial n.° 31/10 de 02 de
Abril e art.°s 31.°,34.° e o anexo II da Lei n.° 20 /10 de 07 de Setembro.

Deste modo, todos actos administrativos praticados por Sua Excelência o
Sr. Ministro do Urbanismo e Habitação, ou seja, a autorização para
abertura do procedimento contratual e a consequente realização da despesa
pública, a nomeação da comissão de avaliação do procedimento, a
subdelegaç'ão de poderes ao Excelentíssimo Director Nacional das Infra estruturas Urbanas, a aprovação do relatório final estavam eivados de vício
de anulabilidede, por falta de competência em ;.razão

valo- dos contratos

para prática de tais actos administrativos, nos termos d
Decreto- Lei 16-A/95 de 15 de Dezembro.
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art.° 78.° do

Ademais a situação acima descrita, entorse o princípio sacrossanto da
actividade administrativa a que os órgão da Administração Pública devem de
forma fiel estribar- se, isto é, o princípio da Legalidade de Competência,
previsto no art.° 198.° da Constituição da República de Angola, combinado
com art.° 3.° do diploma legal acima citado.
O programa do concurso estabeleceu que cada concorrente devesse
apresentar apenas uma proposta, quer individualmente quer como sócio de
um consórcio de empresas, no entanto a empresa 7 Cunhas apresentou
propostas

variantes

COM

valores contraditórios em desconformidade com o disposto no n.° 2 do art.°
64.° da Lei n.° 20/10 de 07 de Setembro e ponto 5 do programa do
concurso.
A comissão de avaliação do procedimento ao aceitar a proposta variante da
referida empresa, beliscou os princípios da igualdade, imparcialidade, e da
imutabilidade das peças procedimentais.

Relatiyamente aos critérios de adjudicação, a entidade pública contratante
não especificou o critério a que as propostas deveriam ser submetidas para
efeitos de análise substancial das e consequentemente a escolha do cocontratante, limitando -se apenas, a descrever no programa do concurso os
factores que fazem parte do critério da proposta economicamente mais
vantajosas.

Segue-se a baixo a apreciação técnico- financeira dos processos:

Foram admitidas ao concurso para cada Reservas Fundiárias nas diferentes
Províncias, as Empresas constantes das tabelas abaixo mencionadas:
a) Reserva Fundiária do Missombo - Província do Kuando - Kubango

Designação
Empresa
Sinohydro

da Valor da Proposta Prazo
(Akz)
Execução
Const. 6.525.966.964,00

(Meses)
18

de Pontuação Final

70,36

An•ola, Lda
Edifer Angola

4.999.902.300,14 15

84,63

Conduril, Lda

13.223.608.788,60

47,87
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,

b) Reserva Fundiária do Mungo - Província do Huambo

Designação
Empresa

da

Valor da Proposta Prazo
Execução
(Akz)
(Meses)

de Pontuação Final

70,38%

18
Sinohydro Const. 6.525.966.964,00
Angola, Lda
Jiangsu 4.948.825.397,59 15
China
International
Angola, Lda
9.751.641.915,37
18
Monte
Adriano,Lda

85,18%

55,40%

c) Reserva Fundiária da Graça - Província de Benguela
Designação
Empresa

da Valor da Proposta Prazo
(Akz)
Execução

de Pontuação Final

(Meses)

Mota-Engil Angola
55T, Lda
Sinohydro
Construction
Angola,Lda

6.698.899.758,56
4.568.758.317,09
6.525.966.964,00

18
14
18

67,39%
84,05%
66,40%

Conduril,Lda

9.984.524.951,33 18

52,64%

d) Reserva Fundiária da Catapa - Província do Uíge
e) Designação
da Empresa

Valor da Proposta

Prazo de
Execução

(Akz)

Pontuação Final

(Meses)

Sinohydro
Construction
Angola,Lda
Angolucu
Construções, Lda
Beijing n.° 5
Construction Angola

6.525.966.964,00

18

70,14%

4.975.882.761,62

15

84,11%

12.144.412.466,02

18

Proposta
Rejeitádta
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e) Reserva Fundiária da Quissama- Província de Luanda

da Valor da Proposta Prazo
Execução
(Akz)
(Meses)

Designação
Empresa

Rui Ribeiro, 5.A.

11.604.752.402,16

16

de Pontuação Final

Proposta
Rejeitada

H&S

4.918.053.792,00 18

84,51%

Mota-Engil Angola

6.698.899.758,56

18

70,52%

C.G.G.C& NiaraHolding, Lda

10.353.034.226,00

18

52,55%

A proposta da Empresa Rui Ribeiro, 5.A. foi rejeitada, porque não obteve os
60 pontos na Proposta Técnica, em conformidade com o ponto 37.3 do
Programa de Procedimento.
f) Reserva Fundiária de Chitato - Província de Lundu - Norte

Designação
Empresa

da Valor
(Akz)

da

Proposta Prazo
de Pontuação Final
Execução
(Meses)

Grupo 7 Cunhas,

5.532.002.261, 96

18

85,15%

7.201.317.240,45

18

72,56%

Lda
Mota-Engil
An.ola
Descrita a situação sobre a irregularidade de falta de competência, de Sua
Excelência Sr. Ministro do Urbanismo e Habitação, importa referir, que o
vício e a irregularidade acima descritas foram sanadas, pelo facto dos
contratos terem sidos apreciados aposteriori pelo Conselho de Ministros na
sua 2° Sessão ordinária realizada no dia 26 de Fevereiro de 2014, ao
abrigo dos artigos 78.° e 80.° do Decreto- Lei 16-A/ 95 de 15 de Dezembro,
isto é, com a aprovação dos contratos pelo Titular do Poder Execut vo.
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Caução Definitiva

Relativamente a caução definitiva, reza o Caderno de Encargos que, o
empreiteiro garante a boa execução da obra da empreitada, pelo período de
12 meses a contar da data de recepção definitiva
Conforme o n.° 2 da Cláusula 16.° dos Contratos, as contratadas deverão
prestar uma caução de 5% do valor global do presente contrato.
Dos autos constam os comprovativos de prestação da caução,
correspondentes à 5% dos valores contratuais, estando assim em
conformidade com o estabelecido no n.° 1 do artigo 103.° da Lei n.° 20/10 de
7 de Setembro.
No entanto, as Cauções das Empresas 55T, Lda e H&S, emitidas aos 18 de
Setembro de 2013, têm como prazo de validade apenas 28 dias. Por
conseguinte, a esta altura as garantias já não são válidas. Deste modo,
segundo o n.° 1 do artigo 106.° da Lei supracitada, a Caução deve ser liberta
no prazo máximo de 90 dias contados do cumprimento de todas as
obrigações contratuais por parte do contraente, assim sendo, antes da
execução dos contratos a entidade pública contratante deve exigir das
contratadas a apresentação da caução definitiva com validade até a fase da
entrega definitiva das obras.
Cabimentação

Dos autos constam as Notas de Cabimentação dos seis projectos, com os
seguintes montantes:
•

Akz 765.482.922,39 (Setecentos e Sessenta e Cinco Milhões,
Quatrocentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Vinte e Dois
Kwanzas e Trinta e Nove Cêntimos), correspondentes à 15% do

valor contratual, para o contrato celebrado com a Empresa
Edifer,S.A.
•

Akz 757.663.070,27 (Setecentos e Cinquenta e Sete Milhões,
Seiscentos e Sessenta e Três Mil, Setenta Kwanzas e Vinte e

Cêwlimnç), corr'e.svr,ndentes à 15% do valor contratual, para o
contrato celebrado com a Empresa China Jiangsu International
Angola, Lda.
•

Akz 699.474.961,37 (Seiscentos e Noventa e Nove Milhões, -)
Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e )
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Um Kwanzas e Trinta e Sete Cêntimos), correspondentes à 15% do

valor contratual, para o contrato celebrado com a Empresa Sst, Lda.
•

Akz 761.805.541,22 (Setecentos e Sessenta e Um Milhões,
Oitocentos e Cinco Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Kwanzas e
Vinte e Dois Cêntimos), correspondentes à 15% do valor contratual,

para o contrato celebrado com a Empresa Angolaca - Construções,
S.A .

•

Akz 752.951.950,50 (Setecentos e Cinquenta e Dois Milhões,
Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta
Kwanzas e Cinquenta Cêntimos), correspondentes à 15% do valor

contratual, para o contrato celebrado com a Empresa H&5, Lda.
•

Akz 846.947.200,95 (Oitocentos e Quarenta e Seis Milhões,
Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Duzentos Kwanzas e Noventa
e Cinco Cêntimos), correspondentes à 15% do valor contratual, para

o contrato celebrado com a Empresa 7 Cunhas, Lda.

De acordo com o Anexo do Decreto Executivo n° 1/13 de 4 de Janeiro,
Instruções para Preenchimento da Nota de Cabimentação, o valor a constar
da Nota deve ser o da despesa que está a ser comprometida, quando se
tratar de despesas com montante previamente conhecido, mas de
pagamento parcelado.
Nos casos em apreço, como os valores das despesas serão repartidos em 2
anos, deviam constar das Notas de Cabimentação o valor a ser pago no
exercício económico corrente, e na Previsão de pagamentos de exercícios
futuros, devem constar os valores que se propõem e pagar no ano seguinte.

As

despesas em questão encontram-se inscritas no Programa de

Investimentos Públicos de 2014, Projecto Programa Nacional de
Urbanização de Reservas Fundidrias/Minuha, com uma verba de Akz
7.800.000.000,00 (Sete Mil Milhões e Oitocentos Milhões de Kwanzas).

Este montante é insuficiente para cobrir os valores dos contratos. Porém,
dos autos constam as Notas de Encomendas do Ministério do Urbanismo e
Habitação, bem como os respectivos Espelhos dos Processos Pá rimoniais
com os montantes totais das despesas negociadas.
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Impostos e contribuições para segurança social
Quanto a situação tributária e contributiva dos adjudicatários, importa
referir que, dos autos constam as Certidões Contributivas de Segurança
Social e de Impostos, atestando que as Empresas adjudicadas têm a
situação tributária e contributiva da Segurança Social regularizadas em
conformidade com as alíneas e) e f) do artigo 54.° da Lei n.° 20/10 de 07 de
Setembro.
III. DECISÃO
Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de visto, em conceder-se o Visto
aos contratos em apreço, recomendando que a entidade pública contratante
observe na presente e em futuras contratações, o seguinte:
Autorizar a despesas e realizar todos os actos que conformam o
procedimento pré- contratual após a autorização Presidencial quando
os valores dos contratos ultrapassarem a sua competência;
Respeitar as regras previstas no programa do procedimento, pois, a
mesma constitui o regulamento de todo procedimento pré- contratual,
em obediência ao princípio da Imutabilidade das peças
procedimentais;
Exigir por parte das empresas: 55T, Lda e H&S a prestação de
caução definitiva válida cujo prazo se estenda até a fase da entrega
definitiva das empreitadas, no acto da consignação da obra.
Notifique-se
São devidos emolumentos.
Luanda, aos 13 de Maio de 2014.
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