REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
la CAMARA
RESOLUcA0 N'A 4 11 /FP/14
Processos n.°s 372, 373 e 374/PV/2014
I. Dos Factos
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0 Gabinete de S/Excia Senhor Ministro da Administracao do Territorio,
submeteu para efeitos de Fiscalizacao Previa, por intermedio do Officio s/n,
de 3 de Julho de 2014, corn entrada nesta Corte de Contas aos 11 de Julho
do corrente ano, os seguintes contratos:
- Construcao de Casas para os Sobas, no ambito do Projecto de
Requalificacao do Reino do Bailundo, na Provincia do Huambo,
nomeadamente 26 (vinte e seis) Casas modelo tipo I e 9 (nove) Casas
modelo tipo II, no valor de Akz: 491.495.874,00 ( Quatrocentos e
Noventa e Um Milhoes, Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil e
Oitocentos e Setenta e Quatro Kwanzas);
- Construcao de Infra — Estruturas Comuns, no ambito do Projecto de
Requalificacao do Reino do Bailundo, na Provincia do Huambo,
nomeadamente, 1 (um) Posto Medico, 1 (urn) Salao de ReuniOes, 2 (dual)
InstalacOes Sanitarias, 6 ( seis) Mausoleus e 1 (uma) Escola de 12 (doze)
Salas de aula, no valor de Akz: 354.650.845,43 ( Trezentos e Cinquenta e
Quatro Milhoes, Seiscentos e Cinquenta Mil, Oitocentos e Quarenta e
Cinco Kwanzas e Quarenta e Tres Centimos); e.
- Prestacao de Servicos de Desenvolvimento e Implementacao do Sistema
Integrado de Informacao Geoespacial da Administracao do TerritOrio, no
valor em Akz: 940.000.000,00 ( Novecentos e Quarenta Milhoes de
Kwanzas).
Os contratos foram celebrados entre o mencionado Departamento
Ministerial, representado pelo senhor Dr. Felix de Jesus Cala, na qualidade
de Secretario Geral, corn poderes subdelegados para o efeito e as empresas:
a) Gavecom, Lda, representada pelo senhor Guan GUQ a, na qualidade
de representante legal, no primeiro e segundo contr tos;

b) Eurinf — Informatica e Tecnologia, Lda, representada no acto pelo
senhor Tiago Almeida de Melo Cabral, na qualidade de mandatario do
senhor Marco Paulo Coelho Reis, representante legal da empresa, no
terceiro contrato.
Para alem dos factos anteriormente mencionados, sao dados ainda como
assentes e relevantes para a decisao os seguintes factos que constam do
processo:
- Através dos Despachos n.°s 90, 92 e 93/14, de 24 de Janeiro, de Sua Excia
o
aberto
Senhor Ministro da Administracao do Territorio, foi
procedimento concursal e criada a comissao de avaliacao do procedimento;
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- Foi adoptado o Concurso Limitado Sem Apresentacao de Candidaturas,
para os dois primeiros contratos e o Concurso Limitado Por Previa
Qualificacao, para o ultimo;
- 0 prazo de apresentacao de propostas foi de 3 a 10 de Marco de 2014,
para os dois primeiros contratos, e, no ultimo, foi estabelecido o prazo de 5
dias para apresentacao de candidaturas ap6s a publicacao do anuncio no
Jornal de Angola e 6 dias a contar da data de recepcao da carta — convite
para apresentacao de propostas;
- 0 criterio de adjudicacao adoptado foi o da proposta economicamente
mais vantajosa;
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- Foram enviadas cartas convites as empresas Gavecom, Anteros e
Angochina, no primeiro contrato; as empresas Gavecom, Finibam e
Omatapalo, no segundo contrato; e as empresas Tell — It, Eurinf e BDM,
no terceiro contrato;
- Por Despachos n.°s 215, 216 e 219/14, de 2 de Junho, Sua Excia Senhor
Ministro da Administracao do Territorio subdelegou poderes ao senhor
Secretario Geral, para outorga dos contratos;
- 0 prazo de execucao dos contratos é de 8, 6 e 12 meses respectivamente e
as empreitadas foram estabelecidas na modalidade de preco global;
- A empresa Gavecom apresentou para cada contrato garantia bancaria
valida por 180 dias renovaveis, contudo, a empresa Eurinf nao apresentou
caucao;
- A garantia de boa execucdo tecnica das 1.a e 2.' empreitadas é de 18
meses a partir da data da Recepcao Provis6ria da 0 a e da emissao dos
respectivos autos ao passo que na 3.° nao foi co.rlyencipn da esta clausula.
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II. Da Apreciacao
Quanto a apreciacao dd. — se como inteiramente reproduzido e assente o
conteUdo da Resolucao n.° 131-A/FP/14, de 8 de Setembro que decidiu os
contratos da mesma natureza do Ministerio da Administracao do Territorio.
Todavia, quanto a empresa Eurinf, Lda por nao ter prestado qualquer
garantia de cumprimento das suas obrigacOes devera a entidade contratante
deduzir e reter dos pagamentos a efectuar a mesma o valor equivalente aos
5% de caucao previsto no caderno de encargos.
III. DECISAO
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Pelo exposto, decide-se em Sessao Diaria de visto, em conceder-se o Visto
aos contratos em apreco, instando a entidade contratante a adopcao das
recomendacOes constantes da Resolucao n.° 131-A/FP/14, de 8 de
Setembro, notificada a entidade.
Sao devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda, aos 23 de Setembro de 2014.
0 Juiz Relator

•
•

etiftfiglj 0 p

