REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1° CAMARA
RESOLUcA0 N°.

66

/FP/15

Processo n. ° 130/PV/2015

I. Dos Factos

•

A 5ecretaria para os Assuntos Econdmicos do Presidente da Reptiblica,
submeteu para efeitos de Fiscalizagao Previa, o contrato de Elaboragao de
Estudos e Pro jectos Para a Construgao de 6.000 Fogos e Respectivas InfraEstruturas, Para Realojamento dos Populagaes Afectas as Valas de Macro
Drenagem e Estabilizagao do Morro do Tchizo, Localizado na Provincia de
Cabinda, no valor global de Akz. 497.833.187,00 ( Quatrocentos e
Noventa e Sete Milhaes, Oitocentos e Trinta e Tres Mil, Cento e
Oitenta e Sete Kwanzas ), celebrado entre o Departamento Ministerial da
Construgao e a empresa BDM - Engenharia e Tecnologia, Lda.

•

Para alem do facto referido, sao dodos ainda como assentes e relevantes
para a decisao os seguintes:
a) 0 procedimento adoptado foi o concurso limitado sem apresentagao de
candidaturas (Despacho n.° 265-A/2014, de 7 de Julho, do senhor Ministro
da Construgao), tendo, o programa de procedimento, estabelecido o prego
base no valor de Akz. 500.000.000,00 (Quinhentos Milhaes de Kwanzas);

g) 0 criterio de ad judicagao adoptado f
mais vantajosa, sem elencagem e densi
subfactores que o estruturam;

da proposta economicamente
ao dos factores e eventuais

c) Para apresentar propostas no prazo de 15 dies, foram convidadas as
empresas ATP - Engenharia, Lda; BDM - Engenharia e Tecnologia, Lda; e,
COTEFIS ANGOLA - Gestao de Pro jectos, Lda, tendo esta Ultima
apresentado a sua proposta corn valor superior ao prego base estabelecido
no programa de procedimento;
d) A Comissao de Avaliagao concedeu, no acto pUblico, a possibilidade aos
concorrentes de realizarem alteragiies nas suas propostas;
e) A Comissao de Avaliagao declarou a concorrente BDM - Engenharia e
Tecnologia, Lda como "vencedora do concurse;
f) 0 contrato foi celebrado em 20 de Novembro de 2014 e o prazo de
execugao a de 180 dias;
g) A Note de Cabimentagclo junto aos autos a referente ao OGE de 2014;
h) Constam dos autos o comprovativo de pagamento de impostos e seguranga
social, o Alvaro de Pro jectista de Obras PUblicas de 8.a classe e a garantia
bancoria prestada pela contratada vcilida por 18 meses.

II. be apreciacao

1. 0 acto pelo qual o Orgao competente da entidade contratante aceita a
Unica proposta apresentada ou escolhe uma entre veirias propostas
apresentadas, chamamos de ad judicagao. A mesma deve ser feita corn base
no que estiver estabelecido no programa do concurso, observando,
nomeadamente, o criterio da proposta economicamente mais vantajosa. Este
criterio deve ter em conta entre outros factores, por exemplo, " a
qualidade, o merit° tecnico, as caracteristicas esteticas, a assistancia
tecnica, os prazos de entrega ou execucao e o preco". Cfr. anal a) do n.° 1,
do artigo 99.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro. Estabelece ainda o n.° 7
do artigo anteriormente citado que no •ro•rama do co

so devem ser

obrigatoriamente especificados os factores e eventuais subfactores que
sera() levados em conta pars avaliacao das propostas.

No contrato em apreciacao o programa de procedimento estabelecia no seu
ponto n.° 15 que a ad judicacao seria feita segundo o criteria da proposta
economicamente mais vantajosa (f Is. 31 dos autos) sem elencar e densificar
os factores e eventuais subfactores que concretizariam o criteria de
ad judicacao adoptado.

Quanta a nos impunha-se que houvesse uma elencagem e densificagao de
factores pars que se aferisse, par exempla, que a proposta que preenchesse
todos os requisitos exigiveis, teria 15 valores, aquela que ficasse aquem,
teria 10 valores, aquela que superasse, teria 20 valores, e assim
sucessivamente.

Esta falta, de elencagem e densificacao de factores e eventuais
subfactores que estruturam o criteria da proposta economicamente mais
vantajosa, impossibilita a compreensao do percurso que conduziu a avaliagao
e ordenagao das propostas. E consequentemente viola, por urn lado, a
normagao do n.° 7 do artigo 99.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, e por
outro lado, os principios da transpar'encia, da imparcialidade, da igualdade
que informam toda actividade das entidades pLiblicas. Cfr. artigo 3.° e
seguintes do becreto - Lei n.° 16-A/95, de 15 de bezembro.

2. A Comissao de Avaliagao, na sessao de acto publico que teve lugar no dia
23 de Julho de 2014, na Sede do Ministerio da Construcao " informou aos
concorrentes da possibilidade de realizarem alteragaes nas propostas
apresen das, t

as mesmos declinado esta possibilidade"( fls. 39 dos

autos).
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Tal actuagao da Comissao de Avaliagao é ilegal porque, tendo em atengao
que a sessao de acto pUblico, em regra, ocorre no dia Citil imediatamente a
seguir

a

data limite para a apresentagao de propostas ( n.° 1 do artigo 75.°

da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro), logicamente os concorrentes jd nao
tinham legitimidade para realizar alteracaes nas seas propostas, ademais
qualquer alteragao que se fizesse as propostas naquela ocasiao levaria a que
as mesmas fossem consideradas como recebidas fora do prazo fixado e,
consequentemente, os concorrentes naquela condigao nao deveriam ser
admitidos [ °lima a) do n.° 1 do artigo 79.° da Lei n.° 20/10, de 7 de
Setembro].

3. A concorrente

ANGOLA

-

Gest& de Pro jectos, Lda apresentou a sua

proposta no valor de Akz. 603.000.000,00 ( Seiscentos e Tres Milhcies
de Kwanzas), sendo este valor superior ao valor mciximo do procedimento
que fora estipulado no valor de Akz.500.000.000,00 ( Quinhentos
Milhaes de Kwanzas). Tel facto levou a que a Comissao de Avaliag'ao
deliberasse no sentida da sua exclusao, em sessao reservada ( f Is. 40 dos
autos).

Realmente, a apresentagao de propostas corn prego superior ao prego base
estabelecido no programa de procedimento constitui causa de exclusao da
proposta, nos termos da aline(' f) do artigo 87.° da Lei n.° 20/10, de 7 de
Setembro. Porem, observando o artigo 76.° da mesma Lei, especialmente, no
seu n.° 3, constatamos que no acto pilblico a Comissao de Avaliagao deve
limitar - se a fazer uma andlise formal quer aos documentos que
acompanham a proposta (artigo 69.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro)
quer aos documentos que instruem a proposta (arti

0.° da Lei n.° 20/10,

de 7 de Setembro), sem emitir um juizo de v lor so.' eventuais causas de
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exclusao da mesma, reservando a emissao do seu juizo de valor pars o
momento em que deve elaborar o seu relatorio preliminar (momento de
avaliagao des propostas) propondo a exclusao de concorrentes, corn os
fundamentos legalmente admitidos, ao Orgao competente da entidade
contratante. Cfr. n.° 2 do artigo 89.° do Diploma que vimos citando.

4. No seu relatario preliminar e no seu relatcirio final (fls. 41 e 45,
respectivamente) a Comissao de Avaliagao declarou a concorrente BDM Engenharia e Tecnologia, Lda., como a "vencedora do concurso".

Com este actuagao a Comissao de Aveliagao extrapolou o seu elenco de
competencies, pois estas tem o seu limite final na elaboracao da proposta de
decisao de adjudicacao que deverci submeter sempre ao Orgao competente
pare a tornado de decisao de contratar [(dime f) do n.° 1 do artigo 43.° da
Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro], colocando mesmo o legislador o seu veto a
que a Comissao de Aveliagao exerga esse poder, ainda que no use de poderes
delegados. Cfr. n.° 2 do artigo 43.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.

5. Por outro lado, verificamos que a despesa foi inscrita no Orgamento Geral
do Estado de 2014, mas nao se encontra inscrita no OGE de 2015, ate
porque a Note de CabimentagEfo que consta dos autos é referente ao
exercicio findo.

6. Quanto a situagao juridic° - legal da empresa, nao existe nada que above
negativamente uma v z que

esma demonstrou capacidade tecnica,

juridica e financeira.
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III. DECISA0
Pelo exposto, decide-se em Sess'ao bidria de visto, em devolver o contrato
em apreco para que a entidade contratante conforme as irregularidades
acima apontadas ao primado da lei, mormente a questao da cabimentacao, e,
recomenda - se o seguinte:
1. Sempre que o criterio de adjudicagao adoptado se ja o da proposta
economicamente mais vantajosa, deverd elencar e densificar de forma clara,
precisa e objectiva os factores e eventuais subfactores estruturantes
deste criterio de modo a assegurar a transparencia e imparcialidade da
actuagao administrativa. Cfr. a aline° a) do n.° 1, o n.° 2 e n,° 7 todos do
artigo 99.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, concatenado corn o artigo
3.° e seguintes do becreto - Lei n.° 16-A/95, de 15 de bezembro;

2.

A Comissao de Avaliagao de procedimento deve exercer as suas

competencias dentro dos limites que a lei preve, exonerando - se do
exercicio de poderes para os quais nao esteja habilitada. Cfr. em especial a
alinea f) do n.° 1 e o n.° 2 do artigo 43.° da Lei n.° 20/10 de, 7 de Setembro.

Sao devidos emolumentos.

Notifique-se.
Luanda

Junho de 2015.

O Juiz A d 'unto

Atha--; ei
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