REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
la CAMARA
RESOLUCAO N° 7I2.. /FP/2014

Processo n° 715 /PV/14

I. DOS FACTOS

Em sessao diaria de visto, o Tribunal de Contas apreciou, em sede de
fiscalizacdo preventiva, do processo referente ao contrato de
empreitada de reabilitacao do Institute Medi° "Helder Neto", na
cidade do Namibe, celebrado entre o Departamento Ministerial das
Pescas e a empresa Proyetos y Rehabilitaciones Kalam, SA, no valor
em Kwanzas equivalente a Euros 21. 185. 352, 72 (vinte e urn milhOes
cento e oitenta e cineo mil trezentos e cinquenta e dois Euros e setenta
e dois centimos);
Constam dos autos o Despacho Presidencial que aprova a minuta do
Contrato e autoriza a Senhora Ministra das Pescas a celebrar o
referido Contrato, a Nota Explicativa do projecto, a Carta-convite, a
Proposta Tecnica e Financeira e os Documentos de constituicao da
empresa Proyetos y Rehabilitaciones Kalam, SA.
Foram elaborados pela entidade contratante o Caderno de Encargos e
o Relatorio de Adjudicacdo.
0 ambito da empreitada é a reabilitacao e apetrechamento do referido
Instituto, bem como, a reco tr do de dois edificios auxiliares e
adaptacao da urbanizacdo.

A contrataedo foi precedida de Negociaedo com a adjudicada.
O prazo de execuedo da empreitada é de dezoito meses, acrescido de
outros doze meses para a remocao dos equipamentos e materiais
sobrantes da obra e o period° de garantia de boa execuedo da obra é
de 12 meses.

II. APRECIAc AO

Foram cumpridos pela contratante os prazos de submissdo dos
contratos a esta Corte para a devida Fiscalizaedo Preventiva, nos
termos do n° 12 do art. 8° da Lei n° 13/10 de 9 de Julho.
As partes contratuais encontram-se devidamente identificadas e
mandatadas para a outorga dos contratos, nos termos do artigo 38° da
Lei n° 20/10 de 7 de Setembro, do art. 12° do Decreto-Lei n° 16A/95
de 15 de Dezembro, bem como dos Estatutos e ProcuraeOes da
Empresa contratada, sendo legitima a sua intervened°.
Ern fimedo do valor do contrato é competente para autorizar a
realizacdo da despesa o Titular do Poder Executivo, conforme Anexo
II da Lei da Contrataedo Publica.

Escolha da contratada

Le-se no Relatorio de Adjudicaedo que a justificacao da escolha da
contratada preponderou o facto de a adjudicataria ser "especialista em
reabilitaedo de edificios, restauraeao e conservaedo de patrimOnio
historico" e realizar trabalhos conjuntos corn o Instituto.
Por Officio remetido ao Senhor Ministro de Estado e Chefe da Casa
Civil (em apenso aos autos), o Ministerio das Pescas formula a petiedo
ao Titular do Executivo para autorizar a "realizaedo da despesa sem
concurso publico (...)".
Entende esta Corte que, para o presente caso, socorreu-se o
Departamento Ministerial das Pescas do finico procedimento para a
formaedo de contratos que ndo
a em si uma situaedo de

4,

verdadeiro concurso, porquanto a Negociacdo é urn procedimento
atipico caracterizado pela sintetica tramitacalo procedimental,
atendendo a criterios materiais.
Assim, a lei preve que a sua realizacao se subsuma a umas das
situaceies tipificadas no artigo 28° da Lei n°20/10.
Considerando os fundamentos da contratante, julga este Tribunal
serem atendiveis as razejes evocadas pelo Departamento Ministerial
para a escolha do procedimento.

Prazo de Garantia
O prazo vertido na clausula 24a do contrato garante a boa execucao da
obra por urn periodo de apenas 12 meses. Contudo, o Ponto 1.12.2. do
Caderno de Encargos estabelece que "o prazo de garantia é de tres
anos, a contar da data de recepcao provisoria".
Manifestamente, a entidade contratante violou o enunciado do
Caderno de Encargos, porquanto, esta peva procedimental contem sob
forma articulada, as clausulas juridicas, administrativas, financeiras e
tecnicas gerais e especiais a incluir no contrato, nos termos do artigo
37° da Lei n° 20/10 de 7 de Setembro, Sobre a Contratacdo Publica. E
este pois, o instrumento que estabelece os termos precisos em que a
entidade esta disposta a celebrar o contrato. A sua natureza
regulamentar nab admite modificacties ou qualquer tipo de
negociacdo. So assim nab sera se o Programa de Concurso admitir
propostas altemativas. Todavia, nalo foi este elaborado pela
contratada.

Execucao Financeira
Para atender a despesa em apreco devera o Departamento Ministerial
das Financas assegurar os recursos financeiros necessarios a sua
implementacdo, conforme Despacho d Titular do Poder Executivo
que se junta.

III. DECISAO

Nestes termos e sem mais consideracoes decide-se, em sessao diaria
de visto, conceder o Visto ao contrato em apreco.
Sao devidos emolumentos.
Notifique-se.
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Luanda ao•! ti de Dezembro de 2014.
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