REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.° CAMARA
RESOLUci10 N° 65 / FP/2015.
PROCESSOS N. °5 119, 120 e 121/PV/2015
Foi presente a esta Corte de Contas, para efeitos de fiscalizacilo
•

preventiva, tress (3) Contratos cu jos objectos, partes e valores abaixo se
descrevem:

• Prestacao de servicos de consultoria para a elaboragao dos
projecrtos e gestao das obras de reparagao e embelezamento dos
eixos viorios de Luanda, numa extensao de 45.454.00 metros,
celebrado entre o Governo da Provincia de Luanda e a empresa DAR
ANGOLA CONSULTORIA LIMITADA, no valor de A KZ
367.207.508.76 (Trezentos e Sessenta e Sete Milhaes, Duzentos e
Sete Mil, Quinhentos e Oito Kwanzas e Setenta e Seis Centimos);

• Reparacao de buracos, reposicao do pavimento a revestir corn
betuminoso, reparagElo dos passeios e lancis, colocagao de tampas
em falta nas caixas de saneamento, pintura de lancis, execucao
da sinalizacao horizontal e reposicao da sinalizaca'o vertical
danificada ou em falta, nos eixos viarios de Luanda, celebrado
entre o Governo da Provincia de Luanda e a empresa MOTA ENGIL
ANGOLA S.A., no valor de USD 78.973.865.75 (Setenta e Oito
Milhaes, Novecentos e Setenta e Tres Mil, Oitocentos e Sessenta e
Cinco Dolores Americanos e Setenta e Cinco Centimes);,

•

Fiscalizacao das obras de reparagao e embelezamento dos eixos
viarios de Luanda, numa extensao de 45.454.00 metros,
celebrado entre o Governo da Provincia de Luanda e a empresa LCW ANGOLA, LDA., no valor de AKZ 321.306.570.17 (Trezentos e Vinte
e Urn Milhaes, Trezentos e Seis Mil, Quinhentos e Setenta Kwanzas e
Dezassete Centimos)
I. b05 FACTOS
Corn interesse para a decisao, importam os seguintes factos
evidenciados por informagaes e documentagao submetidos ao Tribunal,
a saber:
1. Pelo Officio corn Ref.* N.° 94/GEPE/GPL/2015 de Junho de
2015, o Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatistica do
Governo da Provincia de Luanda, submeteu a esta Corte de Contas,
para efeito de fiscalizacao preventiva, os contratos acima
referidos, celebrados entre as entidades tambem já retro
mencionadas, tendo entrado no Tribunal no dia 5 de Junho, em
cumprimento do disposto no artigo 8° da Lei n.°13/10 de 9 de
Julho.
2. Dos tres referidos contratos, so o de empreitada foi celebrado ao
abrigo do Despacho Presidencial n.° 33/15 de 23 de Abril, onde o
Presidente da RepLiblica autoriza a sua celebracao corn a Empresa
Mota Engil, 5.A., para a irnplernentacao da primeira faze da
Revitalizacao dos Eixos Viorios de Luanda, de forma urgente, no
ambito da celebragao dos 40 Anos da independencia do pais.
3. No mesmo Despacho, o Presidente da Rept.iblica delega
competencias ao Exmo. Senhor Governador da Provincia de Luanda
para celebrar e assinar o referido contrato em representacao do
Estado Angolano.
4. As clousulas 2.* e 3.a, dos contratos de consultoria e de
fiscalizacao, respectivamente, referem que Os mesmos foram
celebrados no ambito do celebracao do 40. ° An

Brio da

Independencia Nacional 0 bespacho Presidencial so se refere ao
contrato de empreitada celebrado corn a empresa Mota Engil
Angola Lda.
5. Dos autos nao consta nenhum documento certificativo de
observancia de algum procedimento pre-contratual previsto na lei.
Entretanto, consta que os contratos foram celebrados sem que
para tal se saiba qual e o formalismo que obedeceu a sua
concretizacao.
6. No bespacho Presidencial supra referido, consta a orientagao para
a celebragao do contrato corn a empresa Mota Engil Angola Lda.,
citando, para alem dos normativos constitucionais, os artigos 37.° e
38.° da Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro, como elementos de
suporte para a sua celebragao, sem se ter observado os
pressupostos legais para a outorga do mesmo.
7. Nao constam dos autos os programas do procedimento, as
propostas fundamentadas da decisao de contratar sem concurso,
os relatorios fundarnentados da andlise e avaliagao da propostas e
os cadernos de encargos;
8. Foram juntas aos autos duas Notas de Cabimentagaes corn os
seguintes valores: AKz 367,207,508,76 (Trezentos e Sessenta e
Sete Milhaes, buzentos e Sete Mil, Quinhentos e Oito Kwanzas e
Setenta e Seis Centimos), passada em nome da empresa DAR
Angola Consultoria;

AKZ 8,850,928,065,36

(Oito Bilhaes,

Oitocentos e Cinquenta Milhaes, Novecentos e Vinte e Oito Mil,
Sessenta e Cinco Kwanzas e Trinta e Seis Cantimos) e
429,259,653,76

(Quatrocentos e Vinte e Nove Milhaes,

buzentos e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Tres
Kwanzas e Setenta e Seis Cantimos), ambas passadas ern nome da
empresa Mota Engil Angola 5.A.; 321,306,570,17 (Trezentos e
Vinte e Urn Milhaes, Trezentos e Seis Mil, Quinhentos e Setenta
Kwanzas e bezassete Cantimos), passada em nome da empresa
LCW-Angola, Lda.
9. Nao constam dos autos os comprovativos de prestacao da caugao
definitiva.
10. Os contratos foram assinados rnas nao foram datados.

11. 0 contrato de consultoria foi instruido dos seguintes elementos:
•

Certidao Negativa Cotributiva da Seguranga Social

•

Cart& do Contribuinte

•

Certidao Negativa de cumprimento das obrigagaes fiscais

•

Alvaro de autorizagao de projectista de obras publicas e de
prestacao de servicos mercantis

•

Certidao do Registo Estatistico

•

Certidao do Registo Comercial

•

Pacto Social

•

Declaragao do volume de NegOcios nos Ultimos tres anos:
12.0 contrato de empreitada foi instruido dos seguintes elementos:

•

bespacho Presidencial n.° 33/15 de 23 de Abril

•

Certificado de Registo de Investimento Privado - CRIP

•

Certidao de Registo Comercial

•

Pacto Social

•

Certidao Negativa de pendencia de Processo Judicial que envolva a
empresa

•

Certid& Negativa do cumprimento de obrigagaes fiscais

•

Certidao Negativa contributiva de Seguranea Social

•

Certificado do Registo Estatistico

•

Alvard de Empreiteiro de Obras PUblicas e de Industrial de
Construe& Civil

•

Cartao de Contribuinte

• Procuragao

13.0 contrato de fiscalizagao foi instruido dos seguintes elementos:
•

Certidao Negativa Contributiva da Seguranga Social

•

Cart& do Contribuinte

•

Certidao Negativa de cumprimento das obrigagaes fiscais

•

Alvaro de autorizagao de projectista de obras

•

Certidao do Registo Estatistico

•

Certidao do Registo Comercial

•

Pacto Social

•

Procuragao

publicas
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II.

OBJECTO DA APRECIAcA0

0 object° de apreciacao sao os Contratos de Prestagclo de servigos de

consultoria pars a elaboragao dos projectos e gestao das obras de
reparagao e embelezamento dos eixos viorios de Luanda, de Empreitada
para a Reparagao de buracos, reposigao do pavimento a revestir corn
betuminoso, reparagao dos passeios e lancis , colocagao de tampas em
falta nas caixas de saneamento, pintura de lancis, execugao da
sinalizaga'o horizontal e reposigao da sinalizagao vertical danificada ou
em falta, nos eixos viorios de Luanda e de Fiscalizagao das obras de

•

reparagao e embelezamento dos eixos viorios de Luanda, dos quais se
impae que o Tribunal de Contas aprecie a sua legalidade e regularidade, e
verifique se os encargos decorrentes dos mesmos tem cabimentagdo
orcamental, nos termos do n.° 1 do artigo 8.° da Lei n.°13/10 de 9 de Julho.

III.

APRECIANDO

1. Poder Jurisdicional do Tribunal de Contas
A fiscalizagao preveniiNea sobre os actos e contratos geradores de
despesas, constitui, cotes de mais, um poder constitucionalmente
consagrado do Tribunal de Contas, enquanto Orgao supremo de fiscalizacao
da legalidade das finangas pUblicas (...)», nos termos do n.°1, do artigo 182.°
da Constituigao da RepUblica de Angola.
Para alem desta consagracao constitucional, a sua competencia vem, de igual
modo, expressa na alines c) do artigo 6.°, da Lei n.°13/10 de 9 de Julho, que
estipula que ao Tribunal de Contas compete «fiscalizar, preventivamente, a
legalidade dos actos e dos contratos geradores de despesas ou que
representem responsabir lade -\,ins ceira das entidades que se encontram
sob sua jurisdigao».
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O Governo da Provincia de Luanda é um Orgao da administragao local do
Estado (Governo Provincial), e encontra-se sob a jurisdigao do Tribunal de
Contas, nos termos da anal c) do n.° 2 do artigo 2.° da Lei n.° 13/10 de 9
de Julho, que estabelece que estao sujeitos a jurisdigao do Tribunal de
Contas, «os governs provincials, as administracifes municipals e o'emais
argdes ou services a'a administraccio local do Estado, incluindo os funo'os
auto-nomos».
Nesta perspectiva, o Tribunal e competente em raza'o da materia, do
objecto e do valor, nos termos das disposigaes legais retro citadas,
combinadas corn o n.° 3, artigo 10.°, da Lei n.°23/14 de 31 de bezembro, que
aprova o Orgamento Geral do Estado para o Exercicio Economic° de 2015.
O exercicio deste poder consubstancia-se, nos termos do n.° 2, do artigo
8.° da LOPTC, através da concessao do Visto, da sua Recusa e da Declaragao
de Conformidade.
2. Contratos e Cabimentagao
A contratacao pilblica de qualquer tipo pressupae o cumprimento imperioso
de determinados pressupostos que conduzem a protica do acto, como a
decisao de contratar (artigo 31.°), a escolha do procedimento (artigos 22.° e
32.°), a elaboragao das pecas de procedimento (artigos 45.°, 46.° e 47.°),
•

entre outros, todos da Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro.
Contudo, a lei permite a contratacao ou autorizagilo de despesas sem
concurso nos termos do artigo 37.° da Lei n.° 20/10 de 7 de Julho,
doravante LCP. E nesta base legal que os presentes contratos foram
firmados.
Ora, 0 n.° 1 do artigo 37.° da Lei n.° 20/10 de 7 de Julho, dispae que a
comperdncia para a autorizacffe das despesas sem concurso e admissive' nos
termos da clime d) do n,°1 do artigo 22.° e do artido 30°

e é

determinada nos termos do disposto no n.° 4 do Anexo
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Isto significa que a realizagao de despesas sem concurso deve respeitar
estritamente a determinagao da norma da alinea d) do n.° 1 do artigo 22.° da
referida lei, nos termos da qual se deve adoptar o procedimento de
negociaccio como urn dos tipos procedimentais para a formaga'o dos mesmos.
A alinea d) do artigo 23.° da LCP define o procedimento de negociacdo nos
seguintes termos: «sistema de contratasdo que consiste no convite aos
interessados, em geral ou limitadamente, para apresentarem as suas
candio'aturas ou propostas que, depois de analisadas e valoradas, sdo
objecto de discusscio e negociaccio corn a entio'ade contratante, a fim de as
harmonizar corn o interesse pciblico, escolhendo a proposta adjudicatciria em
funcifo nob sd da proposta inicial, mas tambern das correcciies resultantes
da negociaceoo.
Como se pode depreender desta nogao, trate-se de um sistema fechado de
contratagao, cujas fases, nos termos do artigo 133.° da LCP, sao as
seguintes:
a) Apresentagao das candidaturas e qualificagao dos candidatos;
b) Apresentagao e andlise das propostas;
c) Negociagao das propostas;
d) Ad judicagao.

A Iuz destas disposigaes Iegais, note-se que estamos diante de urn
verdadeiro procedimento concursal, corn as limitagaes que o instituto lhe
impae, mas que abre uma contradigao na sua concretizagao. Ou seja, se e
autorizagao de despesa sem concurso (concor4'ncia), isto supae o
afastamento das exigencies impostas no artigo 133.° da LCP, que pode
condicionar a simplificaga'o que se quer na negociagao para a celebragao do
contrato, mas nao dispense a apresentagao das seguintes pegas:
✓ 0 programa do procedimento, nos termos dos artigos 60.° e 136.° da
LCP;
✓ A proposta fundamentada da decisao de contratar sem concurso, nos
termos do n.° 2 do artigo 37.° da LCP;
✓ 0 relatorio fundamentado da andlise

liagao da proposta, nos

termos do artigo 139.° da LCP;
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✓ 0 caderno de encargos, nos termos da alinea a), do n.° 2 do artigo
110.° da LCP.

O bespacho Presidencial n.°33/15 de 23 de Abril, ao autorizar a realizacao
desta despesa sem concurso nos termos do artigo 37.° da LCP, e orientar
que seja contratada a empresa Mota Engil Angola Lda. para executar a
empreitada, este a adoptar implicitamente, recorrendo a interpretagao
correctiva deste artigo, ao ajuste directo, sem convite a mais de um
participante. E este procedimento nao constante da lei, mas que se encontra
implicit° no citado artigo 37.°, que foi adoptado e que evita a possivel
contradicao de que acima falamos. Mas isto so vale para o contrato de
empreitada.

O já citado Despacho Presidencial ref ere que a oportuna e necessciria a

•

aprovacao urgente de uma primeira fase de urn piano de revitalizacao dos
eixos vidrios de Luanda, e sugere, por via interpretativa que o criterio
material de contratagao adoptado, se fundamenta na urgencia imperiosa,
cu jo respaldo legal, seria a alinea a) do artigo 28.° da LCP, consubstanciada
no contexto das Comemoragaes do 40.° Aniverscirio da Independencia
Nacional, tal como referido no contrato.
Este fundamento nao e subsumivel na norma da alinea a) do artigo 28.° que
estipula: «qualquer que seja o objecto do contrato a celebrar, pode
adoptar-se o processo por negociagao quando for estritamente necessario
e, por motives de urgencia imperiosa, resultantes de acontecimentes
imprevisiveis nao impurciveis a respective entidade ptiblica contratante, nab
possam ser cumpridos os prazos ou formalidades previstos pare os

•

restantes procedimentos de formacele de confreres>.
A nossa afirmagao apoia-se nos seguintes argumentos:
•

0 estado degradante de certas vias de Luanda é urn facto sempre
notOrio cuja solugao poderia ter sido prevista a mais tempo, e nao
no Ultimo semestre que antecede a celebragao do 40.° Aniverscirio
da Independencia Nacional;

•

A celebragao do 40.° Aniversdrio da Independencia Nacional nao
urn acontecimento imprevisivel, alicis, jci era perfeitamente
previsto desde a data da independencia que a 11 de Novembro de
2015, Angola celebra o 40.° aniverscirio.
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Entretanto, poder-se-ia atender a justificacao contida no preambulo do
Despacho Presidencial nos termos da qual a realizacao urgente das obras
prende-se corn o intuito de melhorar a circulacao de pessoas e bens, e,
assim, propiciar major qualidade de vide aos cidadaos em geral, mas corn
algumas reserves pois, as obras serao paliativas e de pouca duragelo, dada a
urgencia da sua realizacao, bem como o prazo da sua execucao. E isto pode
ser inferido da leitura da cletusula 3.° do contrato da empreitada corn a
epigrafe Ambito dos Trabalhos.
Entretanto, em relacao aos contratos de consultoria e de fiscalizacao, nab
encontramos nos autos nenhum fundamental legal que autorize a sua
realizacao. Ademais, o Despacho Presidencial 56 se refere ao contrato de
empreitada celebrado corn a empresa Mota Engil Angola Lda, e so este.
Neste caso, qual foi o fundamento que levou o Governo da Provincia de

11111

Luanda a celebrar os contratos de fiscalizacao e de consultoria corn as
empresas

LCW ANGOLA,

LDA. e DAR ANGOLA CONSULTORIA

LIMITADA, respectivamente, corn recurso ao procedimento de
negociacao/ajuste directo?
As ciciusulas 2.' e 3.', respectivamente, dos referidos contratos, ref erem
que os mesmos foram celebrados no ambito da celebraccio do 40°
Aniversdrio da Independencia Nacional. Este justificagao, por si 56, nao
admissivel por nao ser subsumivel a nenhuma das normas constantes dos
artigos 28.° a 30.° e 37.°, todos da LCP.
Demos por inteiramente reproduzido acerca do que dissemos acima sobre a
interpretacao corrective do artigo 37.° da LCP. Contudo, a segunda parte do
n.°1 do mesmo artigo delimita as competencies nos termos do n.° 4 do Anexo
II da LCP. Neste, constata-se que o Governador Provincial so tem
competencia pare autorizar despesas sem concurso quando o seu valor é ate
AKZ 36,000,000,00 (Trinta e Seis Milhaes de Kwanzas), a menos que the
tenham sido delegadas competencies pare celebrar contratos de valor
superior, o que nao aconteceu.
Talvez o Governo da provincia de Luanda tenha partido de uma
interpretagao extensive do Despacho Presidencial n.° 33/15 de 23 de Abril,
no sentido de que quern pode o mais, pode o menos, no ambito de delegacao
de competencies do Presidente da RepUblica ao Govern or Provincial. Se
assim foi, entao nao se caminhou bem porquanto o ifrstit to a delegacao de
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competencias vertido nos artigos 12.° a 17.° do Decreto-Lei n.° 16-A/95 de
15 de Dezembro, e muito sensivel ao principio de legalidade. E o artigo 18.°
do mencionado Decreto-Lei, corn a epigrafe «Requisites do acto da
delegacee», estipula:
1. No acto c/a delegacire ou subdelegaccro, o orgcio delegante ou
subdelegante deverci especificar

OS

poderes que sao delegados ou

subdelegados.
0 n.° 3 do Despacho Presidencial determina: «é delegada competencia ao
6overnador Provincial de Luanda, para a celebraccio do referido contrato de
empreitada, em name e representaccio do Estado Angolan. Portanto, so o
contrato de empreitada corn a empresa Mota Engil, S.A.
Destas consideragi5es resulta que os actos de contratagao referentes a
•

consultoria e fiscalizagElo praticados por S. Excia. Senhor Governador da
provincia de Luanda estao eivados de vcirias ilegalidades, nomeadamente:
•

Falta de competencia ern razao do valor para autorizar a despesa;

•

Falta de competencia hiercirquica para contratar;

•

Falta de cumprimento previo das normas procedimentais para a
contratagao.

Quid jtiris esta falta de competencia do Governador Provincial?

Ao inves de se pautar pela anulabilidade nos termos do artigo 78.° do
Decreto-Lei n.° 16-A/95 de 15 de Dezembro, os actos praticados para a
contratagao destes servigos podem ser ratificados nos termos do n.° 3 do
mesmo Decreto-Lei que dispae que «em caso de incompetencia, o poder de
ratificar o acto cabe ao Orgao competente para a sua protica».
0 financiamento das despesas resultantes destes contratos, sera suportado
pelos Recursos Ordinorios do Tesouro/OGE, como o provam as notas de
cabimentagaes constantes dos autos, ern respeito do n.° 2 do artigo 6.°, do
Decreto Presidencial n.° 1/15, de 2 de Janeiro que dispae que «nenhum
encargo pode ser assumido por qualquer unidade orcamental, sem que a
respective despesa esteja devida e previemente cabimentaele de acordo
corn o previsto na Lei n. 015/10, de 14 de ,Tulho, e nas pr sente gras». E a
10

alinea b) do n.° 1 do artigo 30.° da Lei n.°15/10, de 14 de fulhe estatui o
seguinte: (4Venhuma despesa pode ser autorizada ou page sem que (..)
disponha de inscricdo ornamental, tenha cabimento na programacdo
financeira, esteja adequadamente classificada e satisfaca o principle da
economic, eficienc1C e eficcickt».
A par disto, as alineas do n.°2 do artigo 17.° do becreto Presidencial n.°
31/10 de 12 de Abril, dispaem o seguinte:
N.° 2. Para ser executado, o pro jecto deve atender cumulativamente as
condigaes indicadas abaixo, que o qualificam como autorizado a executer,
nomeadamente:
a) ester inscrito no Programa de Investimento PCiblico aprovado pelo
Chefe do Executivo;
b) ter designacao e valor da meta financeira anual registados no
Orgamento Geral do Estado, aprovado pela Assembleia Nacional;
c) ester a respective contratagao autorizada, de acordo corn o regime
de competencies definidas neste diploma, e nos termos de outra
legislagao vigente.
Estes requisitos sao cumulativos e estao verificados nos contratos em
apreco.

A isto, acresce-se que o n.° 1 do artigo 8.° da Resolugao n.°1/2002 da 1.a
Camara do Tribunal de Contas, estipula, pare efeitos de visto, o que a seguir
reproduzimos: «a informacdo de cabimento, necessdria d verificacdo da
cobertura ornamental da a'espesa resultante do acto ou contrato a visar,
deve ser aposta no documento a submeter a visto e respective duplicado e
prestada pelos services de contabilidade competentes».
As entidades ad judicatories nao prestaram a caucao definitive. Os
contratos nao contem nenhuma cldusula sobre

prest

da caugao,
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embora as tiltimas cldusulas dos mesmos determinem que tudo o que se ache
omisso no contrato, seja solucionado pelas disposicaes da Lei n.° 20/10 de 7
de Setembro. 0 n.° 1 do artigo 107.° da LCP dispae que «a adjudicacifo
cao'uca se, por facto que the seja imputdve/, o adjudicatdrio nao prestar, em
tempo e nos termos estabelecidos nos artigos anteriores a cauclio que the
seja exigida. Esta exigencia e injuntiva e irrenuncidvel nos termos dos
artigos 103.° a 105.° da LCP.

IV. DECISAO
A Lei da Contratagao PUblica permite a autorizacao de despesas sem

•

concurso, isto é, a contratagao pLiblica sem concurso, mas nos precisos
termos vertidos no artigo 37.° e so nestes termos que, por via de uma
interpretagao correctiva, conclui-se que este' ali implicit° o ajuste directo
nao contemplado neste diploma legal, mas admissivel dodos as circunstancias
que possam envolver a contratagao. Isto dispensa o formalismo prOprio de
urn procedimento de negociacao, mas nao afasta a elaboragao do programa
do procedimento, nos termos dos artigos 60.° e 136.° da LCP, do relatOrio
fundamentado da anase e avaliacao da proposta, nos termos do artigo 139.°
da LCP, da proposta fundamentada da decisao de contratar sem concurso,
nos termos do n.° 2 do artigo 37.° da LCP, nem tao pouco do caderno de
encargos, nos termos da aline(' a), do n.° 2 do artigo 110.° da LCP,
documentos que orientam e justificam todos o termos da contratagao.
Apesar de os fundamentos de adopcao do procedimento de negociagao nos
contratos em ancilise sejam de todo inacolhiveis, todavia, o seu objecto
reporta-se a urn problema fundamental da sociedade, que e o melhoramento
dos vias de circulacao rodovidria do casco urbano de Luanda, e o Titular do
Poder Executivo tern competencia para autorizar a despesa ou delegar
competencia para a realizacao da despesa sem concurso.
Embora os contratos de consultoria e de fiscalizacao contenham algumas
ilegalidades e, por isso anuldveis, porem, a sua materializacao constitui urn
pressuposto indispenseivel para a execucao do contrato de empreitada a eles
conexo, e que a execucao deste requer tambem a execucao daqueles.
Compreendendo-se, como é obvio, que este' sub jacente nestes contrat
prossecucao do interesse publico , tal como preceituam os artigos 1.° d

n.°17/90, de 20 de Outubro, e 4.° do Decreto-Lei n.°16-A/95, de 15 de
Dezembro, combinados corn o artigo 198. ° da CRA, nos termos do qual a
administraedo

prossegue, nos termos da constituted° e da lei, o

interesse palico (n.°1), e o n.°2 estatui que «a prossecuedo do interesse
pciblico deve respeitar os dimitos e interesses legalmente protegio'os dos
particulares>>,
Decidem, os Juizes deste Tribunal, em conceder o Visto aos contratos em
aprego, recomendando-se ao Governo da Provincia de Luanda que, nes
futures contratagaes sem concurso, se disponha des seguintes pecas do
procedimento:
a) 0 programa do procedimento, nos termos dos artigos 60.° e 136.° da
LCP;
b) Proposta fundamentada da decisao de contratar sem concurso, nos
termos do n.° 2 do artigo 37.° da LCP;
c) 0 relatOrio fundamentado da ancilise e avaliagao da proposta, nos
termos do artigo 139.° da LCP;
d) 0 caderno de encargos, nos termos da aline° a), do n.° 2 do artigo
110.° da LCP;
e) Exi ja da ad judicateria a prestagao da caugao definitive nos termos do
n.° 1 do artigo 103.° da Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro;
f) Seja detentor de competencies delegadas semre que o acto a
praticar o exigir.

SAO DEVIDOS EMOLUMENTOS.
Notifique-se.
Luanda, aos?..6 de
0 4 uiz Rejator

de 2015.
0 Juiz Ad junto
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