ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.' CÂMARA
REPÚBLICA DE

RESOLUÇÃO N°

/ FP/2014.

PROCESSOS n. °s 240 à 243 de 306 è 310 e 337/PV/2014.
O Governo da Província do Kwanza Sul, submeteu através dos ofícios n. °s
517 e 137/GGPCS/2014, de 11 e 14 de Junho, respectivamente, para
efeitos de Fiscalização Preventiva, os Contratos cujo objectos, valores e
empresas abaixo descrevemos:
•

Construção

de

Apartamento-

4 (Quatro) Edifícios com Trinta e Dois
no valor de Akz 240.805.334,00 (Duzentos e

Quarenta Milhões Oitocentos e Cinco Mil Trezentos e Trinta e
Quatro Kwanzas),

celebrado com a empresa Transfur e Filhos,

Lda, representada pelo Sr. Eugénio Pereira Furtado;
•

Construção de Uma Escola com 12 Salas na Sanga - no valor de
Akz 166.500.000,00 (Centos e Sessenta e

Seis

Quinhentos Mil), celebrado com a empresa China Road

Milhões e

And

Bridge

Corporation, representada pelo sr. XueSong Yang;
•

Construção de Uma Escola com 12 Salas na PambangalaCassongue - no valor de Akz 186.659.000,00 (Cento e Oitenta e

Seis

Milhões Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil Kwanzas),

celebrado com a empresa Opaia- Construções, Lda, representada
pelo sr. Evarista Praia Dambuca;
•

Reabilitação do Palácio Municipal do Libolo - no valor de Az
100.500.000,00

(Cem

Milhões e Quinhentos Mil K anzas'),

celebrado com a empresa Pazpinheiro Lda, representad pelo
Dumeyron Bazante Pinheiro;

•

Construção do Centro Infantil no Sumbe-

no valor de

Akz

101.000.000,00 (Cento e Um Milhão de Kwanzas), celebrado com
a empresa

Omatapalo Engenharia e Construções

S.A.,

representada pelo sr. Carlos Loureiro Alves;
•

Construção de Uma Escola com 12 Salas na Amboiva-Seles- no
valor de Akz 186.650.000,00 (Cento e Oitenta e Seis Milhões
Seiscentos e Cinquenta Mil Kwanzas), celebrado com a empresa
Nic-Construções, Lda,

representada pelo sr.

Leonel Caetano

Paulino António;
•

Conclusão da Construção da Escola com 12 Salas em Porta
Amboim- no valor de Akz 185.000.000,00 (Cento e Oitenta e

Cinco

Milhões kwanzas),

celebrado com a empresa

Artecim-

Industrial e Comercial, representada pelo sr. Paulo Jorge Baptista
Gonçalves;
•

Construção do Edifício da Delegação Provincial de Finanças- no
valor de
Milhões),

Akz 335.000.000,00 (Trezentos e Trinta e Cinco
celebrado com a empresa

Artecim-Industrial e

Comercial, representada pelo sr. Paulo Jorge Baptista Gonçalves;
•

Construção de Uma Escola com 6 Salas no Lonhé-Kibala- no valor
de

Akz 108.284.500,00 (Cento e Oito Milhões Duzentos e

Oitenta e Quadro Mil e Quinhentos Kwanzas), celebrado com a
empresa

Entek - Construção Civil e Obras Públicas, Lda,

representada pelo sr. Luís Gaspar Gonçalves Adão;
•

Reabilitação e Ampliação da Escola do I° Ciclo 2 de Março no
Sumbe- no valor de Akz 231.495.000,00 (Duzentos e Trinta Um
Milhões Quatro Centos e Noventa e Cinco Mil Kw nza , elebrado
com a empresa Ermabel Empreendimentos, Lda, re re en ada pelo
sr. Abel Quissaque.

1)05 FACTOS
Para decisão relevaram os seguintes factos evidenciados por informações e
documentos, a saber:
1.

Por Despacho n.°31/GGPCS/2014, de 17 de Fevereiro, exarado
por 5/Excia Sr Governador da Província do Cuanza- Sul, sr.
Eusébio de Brito Teixeira, foi delegado poderes à 5/Excia. ViceGovernador para o Sector Técnico e Infra Estrutura, sr. António
da Gama Lopes Teixeira, para os seguintes efeitos: "Condução dos
Trabalhos inerentes ao concurso de empreitadas, e a assinatura dos
contratos de empreitadas de obras públicas".

2. Na sequência do Despacho acima referido e mediante Ofício
n. °013/GAB.V.G.S.T.I.E.KS/2014, de 10 de Janeiro, de 5/
Excia Vice-Governador para o Sector Técnico e Infra Estruturas,
foi autorizada a Abertura do Concurso Limitado Sem Apresentação
de Candidatura e cria a Comissão de Avaliação. Deu-se assim, o início
ao procedimento para a adjudicação das empreitadas de Construção;
3.

Para este tipo de procedimento foi adoptado o critério em função
dos valores estimados dos contratos;

4. Foram apresentadas como peças do procedimento: o Programa de
Concurso, Caderno de Encargos, Actas do Acto Público do Concurso,
projectos das empreitadas de obras públicas, Relatório Preliminar e
Final de avaliação das propostas e Propostas do segundo classificado;

5. A entidade contratante endereçou Cartas - Convites às empresas
concorrentes;
6. O critério de adjudicação das empreitadas é a do Preço mais Baixo;
7. Para este tipo de empreitada foi adoptado como modo de retribuição
do empreiteiro, o regime por Série de preço;

8. As empresas concorrentes apresentaram as suas propostos) no razo
e nas condições previamente estabelecidas no Prog'ramo de
Procedimento;

9. Nos dias 24 de Março e 02 de Abril do corrente ano, elaboraram-se
os Relatórios Final do concurso. A Comissão de Avaliação, manteve os
resultados previstos nos Relatórios Preliminar;
10. As empresas adjudicadas apresentaram a Caução Definitiva, para
acautelar o exacto e pontual cumprimento das obrigações.
11. Dos autos constam as notas de cabimentaçao globais n°s 343, 344,
345, 346, 347, 348, 357, 358, 359 e 361, passados a favor das
empresas supra mencionadas, cujos down Payments correspondem a
15% do valor dos contratos;
12. Os presentes projectos constam no Programa de Investimentos
Públicos do ano 2014, e serão financiados com os Recursos Ordinários
do Tesouro;

13. Das peças escritas e desenhadas, constam o projecto tipo para os
contratos. No entanto, não constam nenhum elemento que permite
localizar as edificações a implantar, como seria o caso de um Mapa de
Localização do empreendimento, indicando as coordenadas
geográficas ou a Planta de Localização com as coordenadas
geográficas dos pontos de implantação e nem as cotas da zonas,
documento que permitiria saber com exactidão o local de implantação
dos edifícios e deste modo conhecer-se a realidade topográfica e
geotécnica dos locais de implantação das escolas.

DO DIREITO
Da apreciação e estudo dos processos, verifica-se que os seus objectos
estão suficientemente determinados, individualizados e claramente
descrito, respeitando desta forma o princípio da determinabilidade do
objecto no contrato, regido pelo Direito Civil e pela Lei n° 20/10, Lei
Contratação Pública, que na alínea c) do n.°1 do artigo110.° reza o segute
O contrato deve conter, sob pena de nulidade, o seguinte: a descriç ã
do objecto do contrato".

Os contratos em apreciação revestem a natureza jurídica do género de
Contrato Administrativo, da espécie de contrato de empreitada de obras
públicas, na modalidade de série de preço, cujo regime jurídico encontramos
na Lei n.°20/10, de 17 de Setembro, Decreto-Lei n.°16-A/95, de 15 de
Dezembro que aprova as Normas do procedimento e da Actividade
Administrativa e subsidiariamente pelas disposições do Código Civil.
A Lei da contratação pública ao disciplinar o regime de realização de
despesas, estabelece vários procedimentos de contratação, contando que a
adopção de um dos procedimentos seja feita com base no valor estimado do
contrato, não obstante outros critérios materiais de escolha de
procedimento, cfr art.° 22.°, 24.° e 25.° da Lei n° 20/10, de 07 de
Setembro.
Atento a esta imposição legal, dos art.°s 24.° e 25.° e a apreciando os
processos em concreto, concluímos que o procedimento adoptado para
adjudicação das empreitadas objecto do presente contrato com base no
critério do valor estimado dos contratos, respeitou os ditames da Lei.
Tendo sido adoptado o procedimento de contratação correcto, impõe-se-nos
verificar se as fases a que este procedimento está sujeito foram todas
obedecidas, no estrito cumprimento da Lei.
Em cumprimento das disposições do art° 25°, alínea a), dos artigos 31° e
34°, da Lei n° 20/10, de 7 de Setembro, por meio do Despacho
n. °031/GGPCS/2014, Sua Excelência Sr Governador da Província do
Kwanza-Sul, delegou poderes ao Exmo senhor Vice-Governador para o
Sector Técnico e Infra Estruturas, para praticar todos os actos inerentes
ao concurso e celebração dos referidos contratos.
Por sua vez, o

Sr.

Vice -

Governador,

atravé4

ofício

n. °013/GAB.V.G.S.T.I.E.KS/2014, de 10 de Janeiro, auto izou a \
abertura do concurso, dando assim, início ao procedimenté para--eme
adjudicação das empreitadas, acima referidas.

Na sequência do procedimento e no estrito cumprimento do disposto no n° 1,
do artigo 127° da Lei n° 20/10, de 7 de Setembro, foram endereçadas
Cartas- Convites aos candidatos seleccionados.
Foram apresentadas ao Tribunal como peças do procedimento os elementos:
Programa do procedimento, Caderno de Encargos, Actas do Acto Público do
Concurso, Relatório Preliminar e Final de avaliação das propostas e
Propostas do segundo classificado, tal como exige o art.° 45.° da Lei n.°
20/10 de 7 de Setembro.
A Comissão de Avaliação das Propostas emitiu um Relatório Final de
fundamentação, quanto ao critério do preço mais baixo, conforme o
estabelecido no Programa de Concurso.
As

empreitadas foram adjudicadas às empresas seguintes: Ermabel

Empreendimentos, Lda; Entek-Construção Civil e Obras Públicas Lda;
Artecim- Industrial e Comercial; Nic- Construções Lda; Omatapalo
Engenharia e Construções S.A.; Pazpinheiro Lda; Opaia- Construção, Lda;
China Road And Bridge Corporation e Transfur e Filhos, Lda, procedendo
em sequência a notificação das empresas adjudicadas, nos termos do artigo
da 101° da Lei da Contratação Pública.
Quanto ao que os projectos dizem respeito e nos termos do n.° 1 do art.°
48° da Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro, Lei da Contratação Pública, que
passamos a citar:
"As peças do projecto a integrar nas empreitadas de obras públicas são as
necessárias para uma correcta definição da obra, nomeadamente as
relativas à sua localização, ao volume e ao tipo de trabalhos, ao valor
estimado para efeitos do procedimento, à natureza do terreno, ao traçado
geral e a outros pormenores construtivos e técnicos, necessários à boa
execução dos trabalhos"
Tendo sido adoptado como modo de retribuição ao empreiteirà, a
empreitada por preço global, que nos termos do n.° 2 do artigo 185° da Lei
n.° 20/10 de 7 de Setembro, Lei da Contratação Pública dispõek

"Só podem ser contratadas por preço global as obras cujos projectos
permitam determinar, com pequena probabilidade de erro, a natureza e as
quantidades dos trabalhos a executar, bem como os custos dos materiais e
da mão-de-obra a empregar".
Assim, ao ser implementada os projectos nestas condições existe uma
margem de erro assumida, que pode originar um incremento nos valores
previstos, por incerteza no custo do valor dos trabalhos de fundação, uma
vez que os projectos das escolas foram elaborados sem ter em conta o local
da sua implantação. Sendo um contrassenso e um mau presságio a execução
de um contrato, com incertezas no volume global de trabalhos, adoptando-se
o modo de retribuição ou gestão financeira "por preço global".
Entendemos ainda que, pelos níveis de incerteza assumidas, teria sido mais
sensato, técnica e financeiramente mais justo para o contrato, que se
definisse uma lista de preços unitários com quantidades estimadas, para se
ter uma noção do limite orçamental da despesa e se aplicasse a modalidade
de retribuição ao empreiteiro por série de preços, pagando-se o que
efetivamente for executado.

Decisão
Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de Visto, conceder o visto
aos contratos em apreço, recomendando
Que a entidade ad judicante nos próximos procedimentos cumpra
estritamente com o preceituado na Lei da Contratação Pública,
relativamente ao seguinte:
✓ A

modalidade das empreitadas dos contratos dever coincidir ao
estabelecido no Programa de Concurso e Caderno de Encargos;

✓ Que antes da implementação dos projectos, os gestores públicos devem
garantir que constam do processo os elementos necessários para uma
correcta definição de obra, nomeadamente as relativas à sua localizaçgo.,
natureza do terreno e os demais elementos que definem `as
características da obra, nos termos do n.° 1 do artigo 48.° daNei.

v Que a contratante ao escolher o modo de retribuição do empreiteiro
respeite o estipulado nos artigos 184° n 223° da Lei.

Notifique-se

São devidos emolumentos
Luanda, 14 de Julho de 2014.
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