REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

Resoluck n°- 36 /FP/15
Processo

03/PV/15

Pelo (Aldo de 19 de Dezembro de 2014, o Ministro das Finangas,
•

remeteu, para efeitos de fiscalizagao preventiva, o contrato de
aquisigao de servigos, celebrado em 12 de Dezembro de 2014, corn a
empresa Dar Angola Consultoria Lda, pelo valor de Kz 218.000.000,00,
tendo por objecto a aquisig5o de servigos referentes a " Elaborag5o dos

Projectos Cornpletos de Arquitectura e Engenharia, para Adaptagtio dos
Espagos do Edificio Actual do Ministerio das Finangas".
O processo deu entrada no Tribunal de Contas, a 31 de Dezembro de
2014.
A analise das pecas permitiu apurar a seguinte factualidade:
•

1- 0 Ministerio das Finangas pretende adquirir a elaboragao de
projectos - arquitectura e engenharia- corn vista a adaptacao, reforma,
modernizag5o e preservagao do edificio actual de sua titularidade;
2- Os recursos necessarios a realizag5o da aquisig5o dos servigos
correrao a conta do OGE 2014/2015;
3- D6-se por reproduzido o Programa de Procedimento e Termos de
Referencia, constantes do processo instrutor;

4- No ponto 2 do Programa estabelece-se que "(...) o projectista é
cmvidado a apresentar a sua proposta tecnica e financeira para a
elaboractio dos projectos para a adaptacdo dos espacos do edificio
actual do Ministerio das Finangas (...)";
No ponto 3.1 do mesmo documento, a proposta financeira deve ser
instruida, entre outros, corn os seguintes documentos: (i) prego da
proposta (ii) nota justificativa do prego proposto e (Ill) cronograma
financeiro (...)";
•

No ponto 3.2 " a proposta tecnica deve ser instruida corn a mernoria
justificativa e descritiva do processo de elaboragao do projecto e do
prazo de execugao;
5- No ponto II dos Termos de Referencia (Projecto Conceptual de
Arquitectura e Engenharia) "os servicos de concepOo basear-sezao
sobre informagoes fornecidas ao projectista pelo dono da obra (...);"
6- A concepg5o dos projectos foram adjudicados a empresa Dar Angola
Consultoria Lda, corn quem foi celebrado o contrato acima
mencionado;

•

7- 0 projecto sera desenvolvido de acordo corn as especificagoes
preliminares do contratante e a proposta adjudicada que faz parte
integrante do presente contrato, sendo definidas por etapas e prazos
determinados nas clausulas 1g e 8g;
8- A execugao da obra vinculada ao projecto, sera objecto de contrato
pa rte;
9- Por despacho de 15 de Dezembro de 2014, o Ministro das Finangas,
homologou o referido contrato;

10- 0 Ministerio das Finangas apresentou nota de cabimentag5o inicial,
emitida em 12/12/2014, corn o valor de Kz 32.700.000,00;
11- 0 contrato nao contem clausula sobre reteng5o na fonte e
pagamento de imposto de selo;
12- Consta dos elementos instrutorios a "Autorizagao de Projectista de
Obras POblicas e Alvara de Prestacao de Servigos Mercantis".
Apreciacao

4111

A) 0 inicio de urn procedimento de contratagao tern, em simultaneo ou
separadamente, tres decisoes: decisao de contratar; decisSo de
autorizar despesas; e decisao de escolher o procedimento.
N5o foram juntos aos autos, os despachos do Ministro das Finangas,
relativos aos actos que sac, da sua exclusiva competencia, nos termos
dos artigos 312, 322, 342 e 412 da Lei n° 20/10, de 7 de Setembro.
Foram violadas as formalidades essenciais.
Impoe-se o respeito da tramitacao legalmente estabelecida para o
procedimento administrativo pre-contratual.
B) Qual o tipo de procedimento para os servicos objecto do contrato?
0 Programa de Procedimento limita-se a falar em "convite" para
seleccionar o projectista e os Termos de Referencia coloca enfase em
"servicos de concepcao".
0 contrato tern como objecto, conforme expressamente se declara no
n 2 1 da clausula 1P, a elaborac5o dos projectos para adaptag5o dos
espagos do actual edificio do Ministerio das Finangas.

A lei da contratag5o publica dedica, o VI Capitulo, referente aos
trabaihos de concepg5o urn capitulo especifico, que integra os artigos
140° a 155° da Lei n° 20/10, de 7 de Setembro.
No artigo 140° vem referido que os trabaihos de concepc5o se
destinam a fornecer ro'ectos ou pianos, entre outros, nos dominios
artistic°, do ordenamento do territorio, do pianeamento urbano, da
arquitectura, da engenharia civil ou do processamento de dados, para
logo no n° 2 se deixar na disponibilidade do adjudicante de estabelecer
no procedimento a possibilidade de conferir, ou n5o, o direito
celebrag5o de urn contrato de prestag5o de servigos na sua sequencia.
Estes procedimentos para trabaihos de concepc5o sac) os vulgarmente
designados concursos de ideias onde o que, em primeira linha, se
pretende é estimular a criatividade e o engenho de forma a encontrar a
solug5o mais adequada sob os diferentes aspectos (conceptual,
artistic°, tecnico etc).
Trata-se de urn procedimento especial na medida em que a celebrag5o

•

deste tipo de contrato contem especialidades ali definidas (cfr 148°,
149° etc).
Sobre a escoiha do tipo de procedimento a adoptar para a execug5o de
trabaihos de concepg5o manda o art° 141°, o concurso pCiblico ou
limitado por previa qualificag5o.
Estava, pois, a entidade adjudicante obrigada a adoptar urn concurso
de concepc5o, na modalidade de concurso pUblico ou limitado por
previa qualificac5o como determina o citado artigo.

Logo, is project*s, object dc, contrato em anallise, na'o poderiarrn ter
sido, coma foram, adjudicados p• r ajuste direct°, a quail carece de
base legal.
A ausencia total de sujeigao a concorrencia, quando a lei exigia que esta
existisse, c • nfigura uma ilegalidade susceptIvel de alter r, em
desfavor da administragao, o resultado financeiro do contrato.
Nos termos da alinea d) do art° 61° da Lei n° 13/10, de 9 de Julho
(Aprova a lei organica e do processo do Tribunal de Contas) a referida

•

ilegalidade constitui fundamento de recusa de visto.
Como é evidente, a escoiha da contratada (ajuste directo) eliminou
qualquer possibilidade do Estado beneficiar do factor da concorrencia e
assim de cumprimento da legislagao.
Nos termos do n° 2 do art° 322 da Lei n° 20/10, de 7 de Setembro, a
decis5o de escoiha do procedimento (competencia do Ministro das
Finangas) deve ser sempre fundamentada.
O dever de fundamentagao do acto de adjudicagao n'ao so decorre do
citado normativo, como tambern do art° 68 do Decreto-Lei n° 16-A/95

•

de 15 de Dezembro, sobre, respectivamente aquele dever.
A entidade adjudicante nao forneceu qualquer justificagao da
adjudicagao "ajuste directo", o que consubstancia uma ilegalidade
(\tido de forma).
C) A aquisigao de servigos a que se refere a adjudicacao mencionada,
teve urn custo estimado de Kz 218.000.000,00.
Sem a memoria descritiva e justificativa n'aci se compreende como foi
encontrado esse • rego vertido no texto do contrato.

A colocagk de concurso de projectos, que nao se encontram
estabilizados e corn o necessario des= nvolvimento, fer a allnea g) do
art2 1462 (Termos de Referencia) da Lei n° 20/10, de 7 de Setembro.
Sem uma estimativa Oda e exacta dos custos n`do é possivel avaliar
das vantagens economicas da proposta, j6 que estas devem ser
medidas nk so pela relack custo/beneficio mas tambem pela
comparagk entre o valor estimado ou previsto e o prego pretendido
pelo co-contratante (cfr n° 5 do art° 14° do Decreto Presidencial n°
•

31/10, de 12 de Abril).
Se se tiver presente a autorizacao da adjudicacao de uma despesa (cfr
art2 342 ) facilmente se compreende a relevancia da estimativa dos
custos de um projecto posto a concurso, para efeito de cabimento, de
optimizacao do orcamento, de cumprimento dos objectivos tracados
ou da realizacao dos projectos planeados e orcamentados.
D) No Programa de Procedimento - 3.2- " a proposta tecnica deve ser
instruida corn a memoria justificative e descritiva do processo de
elaborack do projecto e do prazo de execuck."

•

A adjudicataria nao apresentou a sua proposta em conformidade corn
o exigido no Programa e nem sequer lhe foi pedido que o fizesse.
Ocorreu, assim, uma violack do programa de procedimento.
E) Por outro lado, a proposta nao foi acompanhada corn a lista da
equipa tecnica corn os comprovativos das experiencias e as suas
habilitagOes, como exige o n° 2 do art° 110° da Lei 20/10.
Os Termos de Referencia, nk precisando de forma exaustiva o numero
de especialistas a afectar a todas as acgoes a executar, criou uma zon

de indefinigao substancial que pode influenciar de forma decisiva a
continuidade de tecnicos a afectar ao projecto.
Confrontando o conteudo dos servigos dados como necessarios nos
Termos de Referencia corn os que foram inseridos na clausula
verifica-se que foram deixados de fora os servigos de assistencia
tecnica, o que constitui uma grave limitagao e amputagao, que deve ser
sanada.
G) Neste tipo de servigos, é usual o contratado fornecer tres
•

exemplares originals do projecto final.
Esta obrigagao nao consta do ng 2 da clausula quinta.
H) Para alem dos 3 exemplares impressos, devera entregar ainda uma
copia em formato digital para defender os interesses da parte
contratante, é outro procedimento que importa fixar no texto
contratual.
I) Nao estao previstos os mecanismos e modalidades da aprovacao da
versao final apresentada, procedimento sempre necessario na
prestagao deste tipo de servigos de forma a garantir a qualidade

•

inerente ao Programa de Concurso e Termos de Referencia posto a
concurso.

J) Corn base no acima exposto, e assumindo-se que a adjudicataria ira
desenvolver os projectos de arquitectura e engenharia de acordo corn a
sua proposta, revela-se absolutamente necessario que a entidade
adjudicante tenha em consideracao os alineas E, F, G, H e I da presente
decisao.
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Por outro lado, a entidade adjudicante deve abster-se de instruir os
processos corn documentos em lingua estrangeira (tabelas das areas)
desacompanhados de tradugao legalmente idOnea.
Decis5o
Pelo exposto, e sem mais consideragoes, decidem os Juizes em sess5o
diaria de visto, conceder o "Visto" ao referido contrato.
S5o devidos emolumentos
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Notifique o Ministro das Finangas
Luanda, 20 de ,fibril de 2015

Juizas Conselheiras,
()ft

•
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