REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUcAb N° FP/15
PROCESS° N° 142/PV/2015
No exercicio da fiscalizagao preventiva, o Tribunal de Contas
examinou o processo referente ao contrato celebrado em 3 de
Dezembro de 2014, entre o Ministerio da Construe& e a
empresa AGFC, Lda, pars a execugao da empreitada de
"Contengao da Ravina do Sanza Pombo - Recuperagao da area
degradada", na Provincia do Ufge, pelo prego de Kz 369 631
687.39 (trezentos e setenta e nove milhaes, seiscentos e trinta
e urn mil, seiscentos e oitenta e sete Kuanzas e trinta e nove
c&Itimos);
Os Factos:
1. 0 contrato supra identificado, foi celebrado e homologado em
Dezembro de 2014 e apenas em 9 de Juiho de 2015, foi
submetido a fiscalizaga'o preventiva;
2. A contratag& foi autorizada pelo Ministro da Construgao, nos

termos do artigo 31° da Lei no 20/10 de Setembro (LCP);
3. A adjudicagao foi precedida de concurso limitado sem

apresentagao de candidaturas, fundamentada legalmente na al.b)
do artigo 25° da Lei n°20/10, de 7 de Setembro (LCP);

4. Foram seleccionadas e convidadas a apresentar propostas, as
seguintes tres empresas: Urbanop Angola - Urbanizagaes e
Obras PLiblicas, Lda; AGFC, Lda; Necs - Nova Engenharia de
Construca'o e Servicos, Lda;
5. 0 programa de concurso, ao definir como criteria de
ad judicacao da proposta economicamente mais vantajosa, elencou
os factores que o caracterizam e a respectiva ponderagao, da
seguinte forma: qualidade tecnica: 60%; Prego:30% e Prazo:10%;
e definiu os correspondentes subfactores;
6. Consta dos autos o Quadra betalhado de bespesa bisponivel e
a Nota de Cabimentagao, referentes ao exercicio econamico de
2014;
7. Apesar de solicitados pela Contadoria Geral no ambito da
verificagao preliminar (vide officio 377/CG/FP/TC/2015, de 16 de
Julho) nao foram juntados aos autos, os documentos solicitados
naquele oficio, nomeadamente: i) Nota de Cabimentaga'o
referente ao presente exercicio financeiro; ii) Propostas dos
concorrentes classificados em 2° e 3° lugar; iii) Actas e
RelatOrios, preliminar e final;
•

8. bestacam-se do Parecer Tecnico de Engenharia, da bireccao
dos Servicos Tecnicos do Tribunal, as irregularidades que a
seguir se descrevem e que devem corrigidas em futuros
concursos:
• Os Pianos de mao de Obra e dos Equipamentos nao estao
distribuidas ao longo do prazo de execuca'o do contrato;
• biscrepancias entre as quantidades dos servicos constantes
do Mapa de Quantidades elaborado pela contratada e as
definidas no Projecto Executivo;

APRECIANDO:
1. 0 n°12 do artigo 8° da Lei n°13/10 de 9 de Julho, estabelece
que os actos e contratos sujeitos a fiscalizacao preventive,
devem ser submetidos ao Tribunal de Contas, 60 dies apas a sua
protica ou celebracao.
No caso em apreco, o contrato foi submetido a fiscalizacao
preventive cerca de sete meses epos a sua celebragao, o que
contraria frontalmente a citada norma legal.
Recomenda-se por isso que no futuro se evite tal ilegalidade.
•

2. bispae a norma do artigo 129° da Lei n°20/10, de 7 de
Setembro, que o concurso limitado sem apresentagao de
candidatures rege-se corn as necessaries adaptagaes, pelas
disposigaes que regulam o concurso publico em tudo o que nao
seja incompativel corn o disposto nos artigos seguintes.
E as disposigaes do concurso ptiblico encontram-se vertidas nos
artigos 59° a 116° da Lei n°20/10, de 7 de Setembro.
Nos artigos 75° a 90° de citada Lei, estao definidos os
procedimentos aplictiveis ao concurso limitado sem apresentacao

•

de candideturas, que no ambito des sues competencies, a
comissao de avaliagao deve executor, desde a abertura do acto
pUblico do concurso at ao acto de adjudicacilo.
E como se pode observer das citadas disposigaes legais, todos os
actos que decorrem desde a abertura do concurso, ate a
adjudicacao da proposta, devem ester registados em actas,
assinadas por todos os membros da comissao de avaliagao, que no
final elabora urn Relatcirio fundamentado sobre o merito das
propostas, ordenadas para efeitos de ad judicacao.

Ref ira-se que o acto de adjudicagao, é urn acto complexo em que
devem ser observadas normas imperativas, essenciais para o
referido acto. Se nesse procedimento nao foram observadas tais
normas, os elementos em falta nao podem deixar de ser
considerados essenciais, afectando por isso de nulidade o acto
que o culmina, ou seja, o acto de adjudicagao e o consequente
contrato.
No caso em apreco, face a ausincia nos autos, de elementos
essenciais, nomeadamente das actas, relatOrios e propostas
dos outros concorrentes, nao esto este Tribunal de Contas
em condice'es de aferir sobre a legalidode e transparincia do
acto de adjudicacao, que culminou corn a escolha da proposta
do concorrente AGFC, Lda.
3. Dispa'e o n°2 do artigo 31° da Lei n°15/10 de 14 de Julho, corn
as alteragO'es constantes da Lei n°24/12 de 22 de Agosto, que "e
vedada a realizadio de despesas, o inicio de obras,
celebragao de contratos administrativos ou a requisigElo de
bens sem previa cabimentacao (...).
No caso em aprego, a despesa foi cabimentada no exercicio
financeiro de 2014 e apenas em 2015, foi o contrato submetido
•

f isca I i zacao preventiva.
Considerando o previsto no n°7 do artigo 8° da Lei n°13/10, de 9
de Julho, conjugado corn a al.b) do n°2 do artigo 36° da Lei
n°15/10 de 14 de Julho, com as alteragaes constantes da Lei n°
24/12 de 22 de Agosto, a presente despesa nao pode ser
financeiramente executada no presente exercicio financeiro,
salvo se for nele cabimentada, o gue nao ficou provado nos
presentes autos.
Pelo exposto, decide-se recusar o visto ao contrato em aprego.

sac) devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 18 de Agosto de 2015
Os Juizes Conselheiros
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