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REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolug& no . 198 /FP/14

Processo n. ° 539/PV/2014
0 Departamento Ministerial da Educacao, submeteu

a Fiscalizacao Previa, por

intermedio do Oficio n.° 3788/5a/5.39/RE/2014, de 16 de Setembro, corn entrada
nesta Corte de Contas no dia 24 do mesmo mgs, o Contrato de Aquisicao de
5ervico, cujo objecto, valor e empresa abaixo se descreve:
➢ Fornecimento e Servicos de Informatizacao de 300 ( Trezentas) Solos
de autos em Escolas Primdrias em local a definir e Formacao de 2 (dois)
Professores por Sala de Aula, no valor global de Akz:
2.000.000.000,00 ( Dois Mil Milhdes de Kwanzas), celebrado com a
empresa Meu Kamba - Companhia Nacional de Computadores e Sistemas
de Informagao, SA
I DOS FACTOS
Para alem do referido acima, relevam para a decisao os seguintes factos, que se
dao por assentes:
Consta dos autos urn Despacho Presidencial que aprova o contrato em apreciacao,
entretanto sem data e sem assinatura, e o Officio no 2775/GAB.CHEFE CASA
CIVIL/PR/024/2014, de 11 de Setembro, dirigido ao Exmo 5enhor Ministro da
Educacao a informar que Sua Excia, o 5enhor Presidente da Reptiblica havia
assinado o Diploma ref erente ao contrato.
0 5enhor Ministro da Educacao subdelegou poderes a Directora do Gabinete de
Estudos, Planeamento e Estatistica, para outogar o contrato em nome do
Ministerio.
0 titular do Departamento Ministerial, por intermedio do Despacho
n.°003788/5°/5.39/RE/2014, de 16 de Setembro, homologou o contrato.
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A contratada, prestou a caugao definitiva sob a forma de garantia bancciria para

garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagaes decorrentes corn a
celebragao do contrato.

II APRECIANDO
Atendendo ao valor do contrato, a competancia para a sua autorizagirto é de Sua
Excia., Senhor Presidente da Republica, enquanto Titular do Poder Executivo, ao
abrigo do disposto nas alineas b) e d) do artigo 120.° da Constituigao da Reptiblica
de Angola conjugado corn a at. a)do n.°1 do Anexo II da Lei n.° 20/10, de 07 de
Setembro.
O contrato foi celebrado a 1 de Abril de 2014, porem, Sua Excia, o Senhor
Presidente da Reptiblica apenas aprovou o mesmo e autorizou a sua celebragao
atraves do Despacho Presidencial n.° 187/14 de 23 de Setembro, publicado na
Serie do Norio da RepUblica n.° 176.
O que significa dizer que a entidade contratante, Ministgrio da Educagao, no
momento em que celebrou o contrato, em razao do valor, era incompetente para
tal, sendo o mesmo anulcivel (vide o n.°2, do artigo 127.° conjugado corn os artigos
78.° e 79.°, todos do Decreto - Lei n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro). Todavia,
circunscrevendo - se o presente acto no ambito das competancias do Titular do
Poder Executivo, o mesmo convalidou - o por meio do referido Despacho
Presidencial, cfr o artigo 80.° do Diploma anteriormente mencionado.
A entidade pUblica contratante, adoptou o procedimento de Negociagao em fungao
do criterio material corn o fundamento na al. c) do art.° 28.° da Lei n.° 20/10, de
07 de Setembro.

Contudo, por nao estarem demonstrados nos documentos constantes dos autos os
pressupostos que a alinea c) do artigo 28.° exige para a adopgao do procedimento
por negociagao (inexistancia de dados objectives que permitam afirmar que existe
no mercado poucos fornecedores ou prestadores de servigo em andlise), somos
levados a concluir que a entidade pUblica adoptou o mecanismo da "ad judicagao
directa" (vide, documentos dos autos fls.72 e seguintes). Tal mecanismo,
absolutamente fechado e que nao integra qualquer nivel de concorrencia, nao
encontra acolhimento no nosso Direito positivo.
A falta de adopgao de qualquer tipo de procedimento pre - contratual legalmente
consagrado, resultou na ausancia de qualquer pega procedimental. As pegas do
procedimento constituem documentos através dos quais se divulgam as regras de
formaga'o da decisao de adjudicagao (convite a apresentagao de propostas,
programa de procedimento) e antecipam os termos e condigaes do contrato a
outorgar (caderno de encargos), cfr. artigos 45.°, 46.° e 47.° da Lei n.° 20/10, de
07 de Setembro. Sendo estas pegas vinculativas para a entidade adjudicante e
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para todos os interessados no procedimento adjudicatOrio equivale dizer que a
entidade ptiblica actuou sem a observancia de qualquer norms ou principio juridic°.
Ainda que fosse admissivel o procedimento de negociagao, tendo em consideragao
que urn dos principios basilares da Gestao é a previsao, os contratos que a entidade
ptiblica celebra devem ser sempre baseados num caderno de encargos por ela
elaborado, porque este descreve da maneira mais precisa possivel, as necessidades
a que o executor do projecto deve responder. Contem todos os elementos que
permitam avaliar a dimensao do projecto e a sua complexidade para estar em
condigaes de propor uma oferta mais adaptada possivel em termos de custo, de
prazo, de recursos tecnicos e humanos e assegurar a qualidade do resultado.

•

A contratada, prestou a Garantia Bancdria de boa execugao do contrato, emitida
pelo Banco Finibanco Angola, SA, corn o valor de Akz: 40.000.000,00 (Quarenta
Milha'es de Kwanzas), correspondente a 2 % do valor do Contrato, em
conformidade corn o artigo 104.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro
Porem, esta Garantia, apenas é vcilida pelo prazo de 12 meses, isto é, pelo prazo de
execuga'o do
servigo, deixando a descoberto
qualquer garantia real,
nomeadamente, os 6 meses subsequentes a que a contratada se obrigou a manter a
boa execugao dos servigos e equipamento fornecido, cfr. a cldusula 11.° do
contrato.
A alinea f), do artigo 54.° da Lei 20/10, de 07 de Setembro, probe as entidades
que nao tenham a sua situaga'o regularizada relativamente as suas obrigagaes
fiscais de participarem da contratagao publica. E a contratada nao apresentou o
comprovativo de ter a sua situagao regularizada relativamente as suas obrigagaes
fiscais.

•

0 Projecto de Informatizagao de Escolas "Meu Kamba" nao consta do Orgamento
Geral do Estado para o exercicio economic° de 2014.

No entanto, dos autos consta o officio no 2027/18/01/GMF/2014 do Ministerio das
Finangas, que nos informa que foi inscrita no Orgamento parcelar do Sector a
verba de Akz 4.000.000.000,00 (Quatro Mil Milhaes de Kwanzas) pars a realizagao
das despesas de apoio ao desenvolvimento do Projecto "Meu Kamba". Este valor é
suficiente para cobrir as despesas do Projecto em causa.
Dos autos consta a Nota de Cabimentagao n.° 2001 com o valor global do contrato,
Akz 2.000.000.000,00 (Dois Mil Milhaes de Kwanzas), estando em conformidade
corn o que se estabelece no anexo do Decreto Executivo n.° 1/2013, de 4 de
Janeiro, sobre o valor a constar da Nota de Cabimentagao, em obediancia ao
estipulado nas disposigiies combinadas dos n.'s 2 e 3 do art.° 6.° do Decreto
Presidencial n.° 232/13, de 31 de Dezembro; alineas a) e b) do n.° 1 do art.° 30.°e
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n.° 2 do art.° 31.° da Lei n.° 15/10, de 14 de Julho e alineas a) e b) do n.° 2 e n.° 3
do art.° 9.° da Lei n.° 13/13, de 31 de Dezembro.

III. to ECISAO
Sendo o objectivo do Projecto, promover o besenvolvimento Sustentcivel,
Competitivo e Equitativo, garantindo o futuro das Geragaes Vindouras, decidem os
Juizes deste Tribunal Conceder o Visto ao Contrato em aprego, corn as seguintes
recomendacaes:

•

Nas prOximas contratagaes, a entidade publics contratante deve optar por urn
procedimento pre-contratual mais aberto em homenagem aos principios da
concorrancia, competitividade e igualdade de oportunidades e se poderd optar pelo
procedimento de negociagao por razes devidamente fundadas e estribadas nos
criterios materials consagrados na Lei (artigo 28° da Lei 20/10,de 07 de
Setembro)
Independenternente do tipo de procedimento pre-contratual a adoptar, a entidade
publics contratante deve sempre elaborar as pecas procedimentais (Caderno de
Encargos e outros) considerando a importancia dos mesmos.

sao devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda, aos 08 de bezembro de 2014.

•

Os Juizes Conselheiros

COcic.)(LS)

