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REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1g CAMARA
RESOLKAO N2)92 FP/14

•

Proc. nr: 246/PV/2014
1. Pela Resolugao n°153/FP/14, proferida em sessao didria de
visto da 1Q Camara de 13 de Outubro, foi recusado o visto ao
contrato de prestagao de servigos de fiscalizagao, gest& da
qualidade e coordenagao de seguranga da empreitada de
construgao das infra estruturas de apoio a auto construgao
dirigida de 2000 casas, na Provincia de Cabinda, celebrado entre
o Governo Provincial de Cabinda e a empresa Data Plantas, Lda,
pelo valor de Kz 218 514 385.49 (duzentos e dezoito
quinhentos e catorze mil, trezentos e oitenta e cinco Kuanzas e
quarenta e nove centimos).

•

2. A douta Resolugao, que se dd por integralmente reproduzida,
recusou o visto, corn os seguintes fundamentos:
- A ad judicatciria nao juntou a declaragao de "nao divida a
seguranga social", nao demonstrou a sua capacidade tecnica e nao
tem alvard para a fiscalizagao de obras;

- (...) nao foram juntos quaisquer elementos que ilustrem o
equipamento tecnico especifico da actividade a desenvolver nem
sao elencados quaisquer obras que comprovem a experiencia para
a sua execugao;

- A proposta que apresentou em termos de nivel tecnico
manifestamente exiguo face a dimensa'o da obra;

3. Inconformada corn a decisao, veio dela recorrer a Senhora
Governadora Provincial de Cabinda, alegando ser possivel juntar
toda a documentagao em falta e faze-la chegar ao douto Tribunal
para que reconsidere na decisao de recusa, porquanto, existirem
dados suficientes que demonstram ter a empresa capacidade
para fiscalizar este pro jecto.
4. Admitido o recurso, foram os autos corn vista ao Exmo
Representante do Ministerio PUblico, junto deste Tribunal, que
emitiu o seu douto parecer, tendo referido que o recurso foi
apresentado fora do prazo legal e por forga do n°3 do art° 145°
do CPC, extinguiu-se o direito do recorrente de praticar o acto,
implicando o seu nao recebimento. Contudo, deixa ao
entendimento do Tribunal.
Cumpre decidir.
Apreciando

•

Antes de entrar na apreciacao do merit° do recurso, deve
esciarecer-se ao Governo Provincial de Cabinda que, nos termos
do artigo 103° da Lei no 13/10 de 9 de Juiho, os recursos sao
interpostos mediante simples requerimento dirigido ao relator do
processo e nao na forma como o presente recurso foi interposto.
Nas suns alegagaes, a recorrente of irma existirem dados
suficientes que demonstram ter a empresa capacidade pare
fiscalizar este pro jecto.
Ora, dispae o n°1 do art°55° da Lei da Contratagao Ptiblica (LCP),
que em qualquer fuse do procedimento, os interessados devem
possuir as qualificagaes juridicas, profissionais, tecnicas e
financeiras, necessdrias a execugao do contrato objecto do
procedimento.

No que concerne as habilitagoes profissionais, a sua comprovagao
é aferida pela titularidade do respectivo Alvard.
Relativamente

a

capacidade tecnica, a sua avaliagao a feita corn

base nos documentos elencados no n°1 do art° 58° da LCP.
Estes sao pois documentos imprescindiveis que os candidatos
devem exibir no acto do concurso e que devem instruir o
processo a ser remetido ao Tribunal de Contas, para que este
possa, em fungao de tais documentos, fazer a sua apreciagao.

•

E no caso em aprego, apenas em sede de recurso tais documentos
foram junto aos autos.
Com efeito, o Governo Provincial de Cabinda fez jungao nos autos
dos seguintes documentos:
- Alvaro de Pro jectista e Fiscal de Obras, correspondente a 812
classe da Tabela de valores prevista no becreto n°9/91, de 23 de
Margo e vcilido ate 16.10.2015 e que autoriza a ad judicataria a
prestar os servigos contratados;
- Certidao Contributiva da Seguranga Social, emitida em 1 de
Agosto de 2014, certificando que a empresa paga as suas
contribuiga'es ao Fundo de Financiamento da Seguranga Social;
- Curriculo da empresa;

•
- Masterplan referente a expansa'o urbana da cidade de Cabinda.
Pelos dados constantes do curricula a nosso entendimento que a
empresa nao possui ainda a experiencia suficiente para fiscalizar
uma obra da envergadura da presente empreitada.
Neste sentido, recomendamos ao Governo Provincial de Cabinda,
que em futuros procedimentos seja mais exigente na escolha das
ad judicatdrias, nomeadamente no que concerne a capacidade e
experiencia tecnica.

Relativamente ao documento que foi junto aos autos, denominado
Masterplan, a em nosso entender, o Plano Director pars a
construe& da nova area urbana, sua localizagao, area a
implementor, infra-estruturas, etc.
Par6m, nests fase do processo, em que jo se celebrou o contrato
de fiscalizagao, o documento que interessa é

o Pro jecto

Executivo, que ja devia estar elaborado, pois este

é

preponderante pars a boa construgao da obra e
consequentemente permite ao fiscal ter um conhecimento exacto
da obra a fiscalizar.

S

Todavia, considerando que o Governo Provincial de Cabinda juntou
o Alvaro que habilita a empresa a executer os servigos objecto
do contrato e provou nao ester em divide corn a seguranga social,
vai o Tribunal, corn a chamada de atencao que antecede, conceder
provimento ao recurso, visando por consequ'incia o contrato em
questa°.
Sao devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 24 de Novembro de 2014
Os Juizes Consel eiros
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