REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.° CAMARA
RESOLUcAO N°

/FP/2015.

Processo n. ° 752/PV/2014
0 Tribunal de Contas, reunido em Sessao biciria de Visto, apreciou o
contrato de Empreitada de Obras PLiblicas, celebrado pelo Governo
Provincial do Zaire, cujo objecto, montante, prazo de execucao e empresa
abaixo se descrevem:
➢ Construe& do Instituto Medi° Agrorio no Municipio do Tomboco,
no valor de AKZ 499.000.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Nove
Milhaes de Kwanzas), corn o prazo de execucao de 12 Meses,
celebrado corn a empresa F.A.-Lubamba, Lda.

I. Dos Factos
Para a decisao, relevam Os seguintes factos evidenciados por informagaes e
documentos constantes do processo:
1. bespacho n.° 1/14, de 6 de Janeiro pelo qual se procede a abertura
do Concurso Limitado Sem Apresentagao de Candidaturas e Nomeia a
Comissao de Avaliagao do Procedimento, presidida pelo Sr. Eduardo
Jorge Chilembo, integrada pelos Srs. Aureliano Morals, Casemiro
Antonio Neto, Leonilte Tomds Mateus dos Santos e Wilson Nkote e
como suplentes Julia Joaquim Dilo Fortunato e Tango NSakala;
2. Aniincio do Concurso, publicado no jornal de maior circulacao do pals ;
3. Acta do Acto PUblico, lavrada pela Comissao de Avaliagao do
Procedimento, no dia 21 de Margo de 2014;
4. RelatOrio Preliminar de Avaliagao das Propostas emitido pela
Margo de 2014;
Comissao de Avaliagao do Procedimento, no dia 1
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5. A despesa do presente contrato, encontra-se inscrita no Programa de
Inmestimentos PUblicos de 2014 e sera financiado corn os Recursos
Ordindrios do Tesouro (ROT).
6. Consta dos autos, a nota de cabimentagao n.° 800 passado a favor da
empresa F.A. Lubamba, na modalidade estimativa.

II. APRECIANDO
Dos factos results que o Tribunal de Contas é competente em razao da
materia Para se pronunciar sobre o contrato em apreciagao, nos termos da
al. c) do Art.° 6.° da Lei n.° 13/10, de 9 de Julho - Lei Organica e do
Processo do Tribunal de Contas, publicada no Norio da RepUblica, I Serie,

III

n° 128.
•

O Tribunal de Contas é igualmente competente em razao do valor, nos
termos do n.° 1 do artigo 8.° da Lei n.° 13/10, de 9 de Julho, combinado corn
o niimero 4 do artigo 10.° da Lei n.° 13/13, de 31 de Dezembro, que aprova o
Orgamerito Geral do Estado para o Exercicio Economic° 2014, publicada no
bidrio da RepUblica, I Serie, n.° 251.
Sua Excia. Sr. Governador da Provincia do Zaire, em fungao do valor do
contrato.e competente para proceder a abertura do concurso limitado sem
apresentagao de candidaturas, na medida em que o valor do contrato
enquadra-se no valor da sus competencia, que nos termos da alines c) do n.°
1 do Anexo II da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, Lei da Contratagao
PUblica, publicada no Norio da RepUblica, I Serie, n.° 170, é fixado ate ao
valor de AKZ 500.000.000,00 (Quinhentos Milhaes de Kwanzas).
Foi anunciado no Jornal de Angola, o lancamento do concurso, contrariando o
dispostona al. b) do n.° 1 do art.° 130.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro,
que estabelece que este procedimento inicia-se corn urn convite as empresas
corn que se queira contratar. Com o anUncio do concurso em vez de convite
as empresas, desvirtuou-se a intengao deste procedimento, que é a
celeridaae pelo convite ao menor nUmero de candidatos.
Deste concurso participaram cinco empresas, o que nos permite afirmar que
nao obstante ter-se aberto o procedimento por mein de enuncio pUblico, o

principio da celeridade a ele sub jacente e a importante satisfagao da
necessidade pUblica, foi alcangada.

A Comissao de Avaliagao lavrou a Acta do Acto Publico, realizado no dia 21
de Margo, nos termos do n.° 5 do art.° 78.° da Lei n.° 20/10, de 7 de
5etembro.

A Comissao de Avaliaga'o produziu o RelatOrio Preliminar de Avaliagao,
fundamentando o merit° das propostas, ordenando-as para efeitos de
ad judicagao, em cumprimento ao estipulado no artigo 89.° da Lei n.° 20/10,
de 7 de Setembro.

A Comissao de Avaliagao nao cumpriu corn o estipulado no n.° 1 do artigo 97.°
da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, por nao ter elaborado o RelatOrio Final.
Este importante documento mantem ou modifica o teor do relatcirio
preliminar de avaliaga'o em funga'o das observagaes dos concorrentes, pelo
que devemos concluir que o relatOrio preliminar constituia, na verdade, o
relatOrio final.
Quanto a empresa ad judicatoria, analisados os documentos, concluimos que
estd habilitada para a execuga'o do contrato em apreciacao, em cumprimento
dos artigos 56.°, 57.° e 58.° da Lei n.° 20/10, de 7 de 5etembro.
•

A proposta foi instruida, nos termos do n° 3 do artigo 70.° da Lei n° 20/10
de 7 de 5etembro, corn os seguintes elementos: Lista de Pregos Unitorios;
da alinea b); Cronograma Financeiro, nos termos da alinea e); Plano de
Pagamentos Mensais, nos termos da alinea f); Programa de trabalhos,
incluindo piano de trabalhos, piano de mao-de-obra e Plano de equipamento,
nos termos da alinea c); MernOria justificativa e descritiva do processo de
execucao da obra, nos termos da alinea d);
No entartto, o valor do contrato a de AKZ 499.000.000,00 (Quatrocentos
e Noventa e Nove Milhaes de Kwanzas) enquanto que a Proposta do
ad judicatorio a de AKZ 565.081.765,08 (Quinhentos e Sessenta e Cinco
Milhdes, Oitenta e Um Mil, Setecentos e 5essenta e Cinco Kwanzas e Oito
Centime), havendo uma diferenga de AKZ 66.081.765,08 (5essenta e
5eis Milhaes, Oitenta e Urn Mil, 5etecentos e Sess- t
Oito Centimos).
•

Cinco Kwanzas e

Da ancilise das propostas apresentadas conclui-se, que a proposta desta
empresa foi a proposta corn o valor mais baixo. E em atengao ao que vimos
dizendo,•so pode entender o Tribunal que a diferenga no valor entre a
proposta e o contrato e o custo que na proposta caberia ao apetrechamento.
O contrato em apreciagao reveste a natureza juriclica de contrato
adminisitativo, da especie de Empreitada de Obras PUblicas, previsto no
ntimero 1, do art.° 180.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro; alineas a) do
niimero 2 do artigo 120° do Decreto-Lei n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro e
subsidiariamente nos artigos 1207.° a 1230.° do COdigo Civil, aprovado pelo
Decreto-lei n.° 47.344, de 25 de Novembro de 1966, Aplicdvel em Angola
pela Portaria n.° 22.869, de 4 de Setembro.

O contrato contem a cldusula relativa a efectivagao da despesa e da
existencra de cobertura orgamental, em obediencia ao estatuido na norma
do n.° 1 do artigo 7.° do Decreto Presidencial n.° 232/13 de 31 de
Dezembro, sobre as Regras Anuais de Execuga'o do Orgamento Geral do
Estado, publicado no Norio da RepLiblica, I Serie, n.° 251.
•

Consta dos autos, a nota de cabimentagao n.° 800, corn o valor de AKZ
209.999.999,00 (Duzentos e Nove Milhaes, Novecentos e Noventa e Nove
Mil, Novecentos e Noventa e Nove Kwanzas), passada a favor da empresa
F.A. Luliamba, Lda, na modalidade estimativa.
A modalidade da nota de cabimentagao supracitada, contraria o disposto no
n° 11 do art.° 7° do Decreto Presidencial supramencionado. Esta norma
dispae qUe "os processos a serem instruidos nos termos do art.° .16.° da
Resolucdo 1/2002/1a Camara, de 7 de Janeiro de 2003, do Tribunal de
Contas, devem canter a respectiva Nota de Cabimentaca'o Global, emitida
pelo Sistema Integrado de Gest& Financeira do Estado"(SIGFE).
A empresa F.A. Lubamba, Lda, apresentou a garantia bancdria do Banco
de Poupanga e Credit° BPC, emitida no dia 18 de Margo de 2014, vcilida por
urn periodo de 180 dias, um prazo inferior a vigencia do contrato, no valor
de AKZ .166.011.365,10 (Cento e Sessenta e Seis Milha0 , l
ize Mil,
dr

\

TrezentOs e Sessenta e Cinco Kwanzas e bez antimos) correspondente a
33, 26% do valor do contrato.

O prazo de 180 dias da caugao, viola o disposto no n.° 1 do art.° 106.° da Lei
n.° 20/W, de 7 de Setembro, que estabelece que ... "no prazo mciximo de 90
dias contados do cumprimento de todas as obrigac3es contratuais por parte
do contraente particular, a entidade contratante promoye a libertaccio da
caw& prestada".
•

Quanto a empresas ad judicatdria, analisados os documentos, concluimos que
estd habilitada para a execugao do contrato em apreciacao, em cumprimento
dos artigos 56.°, 57.° e 58.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.

DECISAO:
•

Nestes termos, decide-se em conceder o visto ao referido contrato,
devendo o Governo da Provincia do Zaire e o ad judicatcirio conformar o
Mapa de Quantidades dos Trabalhos necessarios a execugao da Obra corn a
lista de .Trabalhos Genericos e seus precos unitcirios, de modo a que se
possa verificar e conformar os Autos de Medigaes, dos pagamentos
subsequentes, documentos do controlo da execugao fisica e financeira bem
como a fiabilidade da conta corrente da empreitada, manifesta prova de boa

•

execugao e controlo financeiro dos pagamentos.
Deve de igual modo, a empresa F.A. Lubamba, Lda, corrigir o prazo de
vencimento da caugao definitivo, antes da data da consignagao da obra, nos
termos do art.° 106.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
Recomenda-se ao Governo da Provincia do Zaire, que em futuros
procedimentos pre-contratuais, cumpra escrupulosamente corn o seguinte:
• •Na adopgao do concurso limitado sem apresentagao de
candidaturas, como procedimento de contratacao, deve obedecer
imperativamente as regras que o norteiam, nos termos do art.°
130.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro;
• 0 relatOrio final deve ser previamente instr ido,
termos do
•art.° 97.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro

•

Cumpra corn as regras da disciplina orgamental, preparando e
•obtendo do SIGFE as competentes notas de cabimentagao, em
cumprimento do disposto do n° 11 do art.° 7° do Decreto
Presidencial n.° 232/13 de 31 de Dezembro.

Sao deviclos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda, .\ L\de Janeiro de 2015.
Juiz Relator
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