REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolu(ao n2 76 /FP/15
Proc(s) 113 a 115/15

•

Pelo 0-lido de 26 de Maio de 2015, o Governador Provincial de
Benguela remeteu, para efeitos de fiscalizagao preventiva, tres
contratos de empreitadas, para construg5o de tres escolas, nos
Municipios da Catumbela, do Bocoio e do Chongoroi, a saber:
• Construgao de uma escola no Municipio da Catumbela, celebrado
corn a empresa MSTA, Lda, no montante de Kz 226.999.998,76
(Proc.2 n2113);
• Construcao de uma escola no Municipio do Chongoroi, celebrado
corn a empresa Winga Servigos, Lda, no montante de Kz
235.780.801,65 (Proc.-2 n 2 114);
• Construg5o de uma escola no Municipio do Bocoio, celebrado
corn a empresa DOID, Lda, no montante de Kz 233.993.928,80
(Proc.-2 n2115);
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Para a apreciacao dos processos releva a seguinte materia de facto:
1.0s contratos foram precedidos de concurso pUblico, cujo aviso de
abertura foi publicado no Jornal de Angola, de 19 de Abril de 2014, corn
o teor- aqui dado como reproduzido- contido a fls destes autos;
2. Para instruir o seu pedido, o Governo da Provincia de Benguela
juntou a documentag5o respeitante aos contratos de construg5o de

•

escolas nos Municipios de Chongoroi e do Bocoio, com excepcao das
pegas procedimentais referentes a escola do Municipio da Catumbela;
3. Pelo (Ado de 10 de Junho de 2015, a Direcg5o dos Servigos Tecnicos
do Tribunal, solicitou o envio do Programa do Concurso, do Caderno de
Encargos e das Pegas Escritas e Desenhadas;
4. A entidade nao respondeu a solicitagao;
5. No ponto 1 do Programa de Procedimento fixa-se como prego base
do concurso o montante de KZ 250.000.000,00;
6. Estabeleceu-se no ponto 10 do Programa do concurso que "SO é
admitida como concorrente, a entidade (empresa) titular de alvara de
habilitagao para o servigo objecto do concurso."
7. Por seu turno, o ponto 14.1 refere que "(...) na falta da classe
correspondente dos alvaras e/ou de uma das subcategorias exigidas do
mesmo, o candidato/concorrente n5o sera admitido a concurso."
8. 0 ponto 14.2 do Programa diz ainda que "N5o ser5o aceites taloes
e/ou recibos em substituicao de qualquer dos documentos. "
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9. 0 criterio adoptado para a avaliagao das propostas foi o da "proposta

economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante (ponto 20
do Programa do concurso), tendo em conta os seguintes factores;
Preto da proposta

40%

Prazo de execug5o da proposta

20%

Capacidade tecnica da empresa

20%

Capacidade financeira da empresa

15%

Documentos que acompanham a proposta..5%

10. Por Despacho de 23 de Maio de 2014, o Governador nomeou a
Comissao de Analise e Avaliagao das Propostas;
11. Ao concurso apresentaram propostas 55 concorrentes tendo sido
excluidos 21 por falta de documentos, conforme espelha o quadro a fls
34 a 35 dos autos;
12. 0 acto public° de abertura do concurso teve lugar a 27 de Maio de
2014, tendo a respectiva Comissao de Avaliagao deliberado admitir
todas as propostas;
13. Damos por inteiramente reproduzido para os devidos efeitos legais,
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o teor dos Relatorios da Comissao de Analise e Avaliagao das Propostas,
de 2 de Junho de 2014;
14. Por Despacho de 3 de Julho de 2014, o Governador homologou o
Relatorio Final de Analise e Avaliag'ao das Propostas;
15. Nos termos do ponto 1 do Programa de Procedimento e da clausula
42 do Cadernos de Encargos, os contratos tem como objecto a
construcao de escolas, nos Municipios acima mencionados;
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16. Os contratos foram celebrados em 12 de Janeiro de 2015 e deram
entrada no Tribunal, a 3 de Junho do corrente ano;
17. As empreitadas foram adjudicadas por prego global e tem o prazo
de execugao de 14 meses (vd ponto 1 do Programa de Procedimento);
18. Os projectos estao inscritos no PIP de 2015, corn o valor definido de
Kz 215.000.000,00;
Apreciagao
0 contrato em analise rege-se pelas disposigoes do regime juridic° das

111

empreitadas de obras publicas, previsto no art2 1842 e seguintes da Lei
n 2 20/10, de 7 de Setembro.
A tramitagao do concurso public° compreende cinco fases:
1g abertura do concurso e apresentagao da documentagao (art2 752 e
segts);
2g Acto pOblico, onde se procede a apreciagao formal da habilitagao
dos concorrentes e sobre a admissibilidade das propostas (arts. 782 e
segts da citada lei);

•

3g Qualificagao dos concorrentes admitidos, em que se procede a
avaliagao da capacidade financeira, economica e tecnica dos
concorrentes (art 852 e segts);
4g Analise das propostas e elaboragao dos Relatorios (art2 892 e 972);
5g Adjudicagao (art2 982).
Vejamos a conformidade dos actos corn a lei.
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1.Objecto do concurso
O artigo 42 do Caderno de Encargos diz que constitui objecto destes
contratos de empreitada, a Construcao de escolas.
• Governo da Provincia, corn base nas pegas escritas e desenhadas, no
Programa do concurso e no Caderno de encargos, procedeu a abertura
de concurso que teve por objecto a adjudicacao das empreitadas de
construcao de Escolas nos Municipios de Chongoroi, do Bocoio e da
Catumbela.
•

No entanto, na clausula 2-@- dos contratos estipulou-se que "0 Dono da
Obra adjudica ao empreiteiro a empreitada de trabalhos adicionais ao
trabalho de "Construgao de 1 escola de 20 salas de aulas, no Municipio

(...L
As clausulas contratuais nao estho em conformidade corn o ponto 1 do
Programa de Procedimento e do art2 42 do Caderno de Encargos, o que
exige a sua rectificagao.
2.Criterios de adjudicacao
No procedimento previo a realiza(ao da empreitada compete ao dono
4111

da obra a definicao e publicitacao, no anuncio e no programa do
concurso, dos factores e/ou subfactores de apreciagao das propostas,
bem como a fixacao dos respectivos criterios de ponderacao.
O ponto 20 do Programa do Concurso fixou os seguintes criterios de
adjudicagao;
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Preto da proposta

40%

Prazo de execucAo da proposta

20%

Capacidade tecnica da empresa

20%

Capacidade financeira da empresa

15%

Documentos que acompanham a proposta

5%

No ponto 4 do Relatorio Preliminar le-se que o criterio de adjudicacao
"Sera o da proposta mais vantajosa, recaindo sobre aquela que obter a
pontuacao global (AC) mais elevada, de acordo corn a seguinte
expressao,
AC=0,4 (P.P.B/P.P.A)+0,2 (Pr.E.B/Pr.PA)+ 0,4 (Q.V.T.P/P.Q.V.T.E)
AC-Adjudicacao ao concorrente
P.P.B-Preto da proposta mais baixa
P.P.A-Preto da proposta em analise
Pr.E.B-Prazo de execucao mais baixo
Pr.P.A-Prazo da proposta em analise
Q.V.T.P-qualidade e valia tecnica da proposta em analise
1110

P.Q.V.T.E-Pontuag5o da qualidade e valia tecnica mais elevada

Os criterios de adjudicacao foram enumerados no Programa do
Concurso e por isso, a partida eram do conhecimento dos concorrentes.
A estrutura da formula aplicada na apreciacao e classificacao das
propostas, nao corresponde a estrutura da formula apresentada aos
concorrentes através do Programa do Concurso.

6

A estrutura da formula pontuando o factor subjectivo (Qualidade e
Valia Tecnica) corn o mesmo valor que o factor prego, confere a
classificagao das propostas uma estrutura final passivel de apreciagOes
divergentes, precisamente pelo facto da excessiva valorizagao daquele
factor subjectivo em detrimento dos factores comensuraveis sendo
ainda de referir a na'o consideragab do factor das garantias.
0 n22 do art2 862 da Lei n 2 20/10, de 7 de Setembro refere que, "As
propostas dos concorrentes qualificados devem ser analisadas
unicamente em fungao dos criterios de adjudicacao estabelecidos."
As exigencias da transparencia e objectividade, bem como a defesa do
principio da igualdade de todos os interessados frente a Administragao,
impoe que a apreciacao dos factores determinantes dos criterios de
adjudicacao, se faca dum modo claro quer no anuncio do concurso,
quer no Programa (vd arts 592 e 602)
Este procedimento violou, assim, o disposto no Programa do Concurso
conjugado corn a al) K do art2 602 da Lei n 2 20/10, de 7 de Setembro.
3.Fundamentagao da adjudicacao
0 n 2 1 do art2 892 (Relatorio preliminar) estipula que "Apps a analise
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das propostas, a Comisstio de Avaliactio deve elaborar urn relatOrio
fundamentado sobre o merit° das propostas, (...)"
0 n2 2 do mesmo artigo diz ainda que "No RelatOrio preliminar, a
Comiss'ao de Avaliacao deve, tambern, propor a

exclusao

de

concorrentes e propostas."
No ponto 7 do Relatorio preliminar (Parecer) o juri do concurso diz o
seguinte: "(...) a seleccao dos concorrentes reflecte os principios da
7

racionalizacao

e

cornpetitividade, uma vez que as empresas

seleccionadas tern capacidades tecnicas e operacionais, pelo que somos
de parecer favoravel a homologagao dos contratos.
O RelatOrio elaborado pela Comissao nao contem uma apreciagao
fundamentada sobre o merit° das propostas, em relack a cada
proposta, de modo a justificar a pontuackt atribuida.
Esta deliberagao da Comissao fere o artigo acima transcrito (892), uma
vez que o preceito impOe expressamente a Comissao que fundamente
as opcoes que constituem as conclusoes do seu relatorio, para que a

decisdo final de adjudicacdo possa ser igualmente fundamentada.
Os actos administrativos carecem de fundamentagao expressa e
acessivel quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.
E urn acto so estara devidamente fundamentado quando se toma
conhecimento das razoes de facto e de direito que sustentam uma
decisao, permitindo-se apreender o itinerario cognitivo seguido pela
entidade administrativa.
Diga-se ainda que o cumprimento do dever de fundamentagao é
igualmente uma das caracteristicas da boa gestao p6blica: a
fundamentagao expressa das decisOes contribui para tornar
consistentes as motivacties em que a formulagao da vontade das
pessoas colectivas publicas assenta.

4. Audiencia Previa
Nos termos do art2 902 da Lei n 2 20/10, de 7 de Setembro, alp& a
elaboragao do Relatorio Preliminar, a Comissao de Avaliagao deve
proceder a audiencia previa dos concorrentes.
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Antes de ser tomada uma decisao final, os interessados tem o direito
de ser ouvidos, devendo, para isso, serem informados do sentido
provavel da decisao.
Nao consta dos autos que se tenha realizado a audiencia previa,

obrigatoria, nos termos do citado normativo.
5. Habilitacoes Profissionais
A habilitacao dos concorrentes resulta exclusivamente da verificag5o de

todos os documentos cuja apresentagao é exigida nos termos da lei (cfr
al d) do art2 782) e no Programa de concurso, e tern lugar na sess5o do
•

"acto poblico" do concurso.
0 ponto 10 do Programa de concurso diz que "So é admitido como

concorrente, a empresa titular de Alvaro de habilitactio para o servico
object° do concurso.
Nos termos do ponto 14.1 do programa, "(...) na falta da classe

correspondente dos alvaras e/ou de uma das suas subcategorias
exigidas do mesmo, o candidato/concorrente neio sera admitido a
concurso.
0

0 ponto 14.2 refere que "Ndo sereio aceites e/ou recibos em

substituictio de qualquer dos documentos assinados."
0 ponto 21 do Programa do concurso estipula que "Nao sao admitidas

as propostas que:
"Ndo contenham os elementos essenciais exigidos no programa do
concurso ou ntio sejam instruidos corn todos os elementos exigidos."
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Reza o artg 562 da Lei ng- 20/10, de 7 de Setembro, "No caso de se

tratar de urn procedimento para a contratacao de uma empreitada
de obras publicas, so stio admitidas como candidatos ou
concorrentes empresas titulares de alvara de empreiteiro de obras
publicas de categoria ou subcategoria indicada no Gnat-id° e no
programa do procedimento e da classe correspondente ao valor da
proposta."
Perante as disposigees acima transcritas, impoe-se analisar o caso
concreto:
•

0 contrato de empreitada para construcao de uma escola no
Municipio de Chongoroi, foi adjudicado a empresa Winga Servicos,
Lda, no montante de Kz 235.780.801,65 (Proc.-9 ng 114);
A empresa Winga Servicos, Lda, instruiu o processo do concurso corn
uma "guia de pagamento" datada de 10 de Abril de 2014, para
emiss5o de alvara de empreiteiro de obras pUblicas, correspondente
a 5g classe.
Isto equivale dizer que ate a altura em que o contrato foi assinado, a
empresa a quem foi adjudicado o contrato nem sequer fez prova do

•

alvara;
A entidade adjudicante, ao celebrar o contrato corn a mencionada
empresa, agiu, manifestamente, ao arrepio da lei aplicavel (artg 56g,
conjugado corn o Decreto ng 9/91, de 23 de Margo).
Nesta parte, o Governo Provincial compreendera bem a
indispensabilidade da certificagao da apticlao tecnica por entidades
competentes e legalmente habilitadas para o efeito (alvaras), por
oposicao a admissao meramente factica da mesma.
10

Relativamente ao contrato de empreitada para construcao de uma
escola no Municipio de Bocoio foi adjudicado a empresa DOID, Lda,
pelo valor de Kz 233.993.928,80 (Proc.-9 n 9115);
A referida empresa instruiu o processo do concurso corn uma
Declaracao emitida pela Direccao Provincial de Obras PUblicas de 6
de Marco de 2014 (2 meses antes do contrato), aida por urn
period° de 6 meses, autorizando a empresa exercer provisoriamente
a actividade de fiscalizac5o e construcao civil e obras publicas (fls
185 dos autos).
•

0 exercicio da actividade da construcao civil depende da titularidade
de urn alvara emitido pela CONICLE.
Nao pode aceder a urn procedimento quem nao detiver a data da
apresentagao da proposta ou da candidatura, os requisitos de
habilitagao exigidos no Programa do concurso.
De forma alguma aquela declaragao substitui o Alvara emitido pela
entidade competente.
Corn este comportamento procedimental a Comissao desvalorizou a
importancia das regras estabelecidas no programa do concurso e,
desta forma, abriu caminho a arbitrariedade, na medida em que se
permitiu a admissao irregular dos adjudicatarios. 0 que nao é
aceitavel.
Reza o art9 6 da Lei n 9 20/10, de 7 de Setembro que "(...) os
membros da Comissao de Avaliagao e do .16ri envolvidos no
planeamento, na preparacao e na realizag5o dos procedimentos de
contratagao publica devem:
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b) Actuar segundo o interesse public° e de acordo corn os objectivos,
as normas e os procedimentos determinados na presente lei.
c) Observar as leis, os regulamentos (...)"

6. Analise do period° temporal dos contratos
0 processo de langamento do concurso teve inicio a 19 de Abril de
2014, corn a publicacao do anuncio no Jornal de Angola e terminou
corn as assinaturas dos contratos a 12 de Janeiro de 2015, cuja

0

remessa ao Tribunal de Contas, ocorreu quadro meses alp& a sua
assinatura.
Nos termos do art2 612 da Lei n2 13/10, de 9 de Julho, as entidades
devem enviar os processos ao Tribunal de Contas no prazo de 30 dias
a contar da data da sua aprovagao pelo orgao competente.

7. Analise das pegas tecnicas da construgao das escolas nos
Municipios do Chongoroi e do Bocoio.
0 ponto 3 da al. b) do art2 142 do Caderno de Encargos diz que:

al

Das pegas desenhadas devem constar, alem de outras reputadas
necessorias, as seguintes:
(...)
b) "Se existirem, plantas de sondagens e os perfis geologicos. A nob
ser patenteado o estudo geologic° do terreno, sereio
obriqatoriamente definidas pelo dono da obra, as caracteristicas do
terreno para execucao da mesma."
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A excepgao da construgao de uma escola no Municipio da
Catumbela, as pegas do projecto para a construg5o das escolas nos
Municipios do Chongoroi e do Bocoio, estao em conformidade corn a
lei.
No entanto consta-se que as areas das fundagOes das dugs
localidades (Bocoio e Chongoroi) onde ir5o ser construidas as escolas
tem urn mesmo projecto "tipo" de fundagao, o que nos leva a
concluir que tem as mesmas caracteristicas geotecnicas.
Se assim nao for, pode originar urn incremento nos valores previstos
por incerteza no custo dos trabalhos de fundag5o, uma vez que o
projecto podera ter sido elaborado sem levar em consideragao o
local da sua implementagao.
Assim, teria sido tecnicamente mais sensato a adopgao pelo dono da
obra do modo de retribuigao misto; sendo por serie de pregos para
os trabalhos de fundagao.
Concluindo, o n 2 1 do art 482 da Lei n 2 20/10, de 7 de Setembro
refere que "as pegas do projecto a integrar nas empreitadas de obras
publicas sao as necessarias para uma correcta definigao da obra,
•

nomeadamente, as relativas a sua localizacao, ao volume e ao tipo
de trabalhos, (..) a natureza do terreno, ao tracado geral e a outros
pormenores construtivos e tecnicos necessarios a boa execugao dos
trabalhos.
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8.

Processo de construgao de uma escola no Municipio da

Catumbela (Proc n 2113 )
Damos aqui por reproduzida as consideragees feitas no ponto
relativo a inexist8ncia das pegas escritas e desenhas da Resolugao n2
77/15.
Decisao
As irregularidades/ilegalidades apontadas ao longo desta decisao
legitimam que se conclua que os processos evidenciam lacunas, e
afrontamentos legais que inviabilizam a concessao do visto por este
Tribunal.
Pelos fundamentos expostos decide-se em sessao de visto recusar o
"VISTO" aos contratos de empreitadas de construgao de escolas, nos
Municipios acima mencionados.
Registe e Notifique
Luanda, 17 de Juiho de 2015

IP
Juizas Conselheiras,
vt.

cztEls
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