REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
12 CAMARA

mit /FP/2014

RESOLUCAO N2
Processo n2 503/PV/2014

Capeado pelo Officio n2 3484/GAB/10/2014, de 6 de Agosto de 2014, o Governo
Provincial do Namibe remeteu a este Tribunal, onde foi recebido no dia
28/08/2014, para efeitos de Fiscalizacao Preventiva, o processo respeitante ao
CONTRATO DE EMPREITADA PARA A CONSTRUcA0 DE UMA ESCOLA COM 15
(QUINZE) SALAS DE AULAS NO BAIRRO SACOMAR, na cidade do Namibe.
O Contrato foi celebrado entre, de uma parte e outorgando como Dono da
Obra, o Governo Provincial do Namibe, de outra parte, na qualidade de
empreiteiro, a empresa de direito angolano OPAIA- Construgoes, Lda. pelo valor
de Kz. 118. 000. 000, 00 (Cento e Dezoito Milhoes de Kwanzas), sendo de 8
(oito) meses o prazo de execug5o da respectiva obra.
A assinatura do Contrato foi precedida da realizag5o de urn procedimento
concursal, tendo as partes adoptado para esse efeito o Concurso Limitado Sem
Apresentagao de Candidaturas, dos Art.2s 222 n2 1 alinea c); 232 alit-lea c);252
alinea b) e 1302, todos da Lei 20/10, de 7 de Setembro, haja em, vista o valor
estimado do Contrato.
Estabelece o n21 do Art.2 242 que a escolha do tipo de procedimento a seguir na
formag5o do Contrato deve fazer-se em fung5o do valor estimado do Contrato.
Tendo em conta que o Contrato rubricado entre as partes tern o valor de KZ.
118. 000. 000, 00, a adopc5o feita corresponde aos parametros da Lei, já que a
esse tipo de procedimento aplicam-se os Contratos cujos valores estimados
sejam iguais ou superiores aos constantes no nivel 2 e inferiores aos constantes
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no nivel 8 da Tabela de Limites de Valores constantes do Anexo I da supracitada
Lei 20/10, de 7 de Setembro.
A abertura do Concurso Public° foi autorizada pelo Sr. Governador Provincial do
Namibe que, para o efeito, exarou o Despacho n2 422/GAB/1019, de 26 de
Junho de 2014, o mesmo que tambem criou a Comiss5o de Avaliacao das
Propostas, enquanto que para a assinatura do Contrato delegou o Titular do
Poder do Executivo Provincial poderes ao Director do Gabinete de Planeamento
e Estatistica através do Despacho n2 738/GAB/1019, Junho.
Por forga do que se estabelece no Art.2 1302 da Lei 20/10, de 7 de Setembro,
foram enderegados convites a 4 (Quatro) empresas, nomeadamente, a M.
KATUR, Lda.; a GREEN POWER, Lda.; a OPAIA CONSTRUCOES, Lda. e a PK•

INVESTIMENTOS, Lda.
Sem detalhar e sem fundamentar as razOes que a isso conduziram, limitando-se
a referir to-lo feito por nao ter apresentado a quantidade de documentos
solicitados, a Comissao de Avaliag5o excluiu, no acto de abertura das propostas,
a empresa M. KATUR, Lda.
A esse respeito, preve o Art.2 792 n2 2 alinea a) possibilidade de admiss5o
condicional dos concorrentes que nao ralnam a totalidade dos documentos
exigidos no Programa do Concurso, tendo, por isso, andado mal a Comissao de
Avaliagao que deveria ter estabelecido urn prazo de 5 (cinco) dias para que a
concorrente M. KATUR, Lda. procedesse a entrega dos documentos em falta ou
dos dados omissos, nos termos do n2 4 desse mesmo Art.2 792
Se, por urn lado, a Comiss5o de Avaliag5o nao cumpriu a formalidade da fixag"ao
de prazo para a concorrente adequar o processo as exigencias da Lei, a empresa
excluida, a M, KATUR, Lda., por outro lado, nao dispOs de urn direito que lhe
assistia, o de reclamar, reclamar hierarquicamente ou mesmo recorrer da
decis5o da Comissao de Avaliag5o, nos termos do art.2 862.
1\15o é entendivel a posigao assumida pela Comiss5o de Avaliag5o ao propor,
referido basear-se" nos criterios de avaliag5o " a adjudicag5o do Contrato a
OPAIA, Lda. pelo valor de KZ. 118. 000. 000, 00, quando a propria OPAIA ja havia
proposto, ela propria, assumir a execugao da empreitada em 8 (oito) meses, por
KZ. 118. 000. 000, 00. E isto foi feito em qualquer urn dos relatOrios (Preliminar
e Final) que elaborou para efeitos de adjudicag5o. N5o fosse pela entidade
publica contratante - o Governo da Provincia do Namibe — rejeitada a proposta
da Comissao de Avaliagao, como iria encontrar a " proposta economicamente
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mais vantajosa ", do Art.9 999 n9 1, orientada no Programa de Concurso como
devendo ser o criterio a ser eleito na adjudicagao do Contrato?
O Contrato veio a ser adjudicado a OPAIA, Lda. que comprovou,
documentalmente ao nivel dos autos, ser ente em paz e de bragos dados com a
Lei, pois, juntou aos mesmos, por fotocopias, certickies e outros titulos testando
o facto de nao ser devedor de impostos ao Estado, de ser contribuinte para
seguranga social e de possuir habilitag5es profissionais e tecnicas, respondendo
ao que se requer nos termos dos Art.2s 542, 569, 572 e 589, todos da Lei que
vimos citando.
Na"o ha nos autos indicios bastantes da responsabilidade da despesa corn o
Contrato, ja que quer a Nota de Cabimentagao quer o Espelho do Processo
Patrimonial na parte respeitante a Construgao da Escola de 15 Salas no Bairro
Sacomar, apenas preveem libertagao de KZ 50. 000, 00( Cinquenta Mil Kwanzas)
para urn encargo que monta a totalidade de KZ 118. 000. 000,00.
Por esta razao, em Sessao Diaria de Visto se decide pela devolucao do presente
Contrato, a fim de que o Governo Provincial do Namibe informe, no prazo de 7
(sete) dias, sobre as garantias reias da fonte de financiamento para suporte dos
encargos corn o Contrato.

Notifique-se
Luanda, aos 24 de Novembro de 2014.

Os juizes Conselheiros
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