REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1 0 CAMARA
Resolugao n. °O110 /FP/14

Processos n. °s 678, 679 e 680/PV/2014

O Tribunal de Contas, reunido em Sessao Didria de Visto, apreciou os
Contratos de Aquisigao de Bens MOveis, celebrado pela Comissao Nacional
Eleitoral, cujo objectos, montantes e empresas abaixo se descrevem:
➢ Aquisicao de 5 (cinco) veiculos automciveis de marca Toyota,
modelo Land Cruiser VX V8 e 10 (dez) veiculos automoveis de
marca Toyota, modelo Land Cruiser

Pick Up Cabine Simples,

orcado em AKZ 117.985.985,00 (Cento e bezassete Milhaes,
Novecentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco
Kwanzas), celebrado corn a empresa Toyota de Angola, S.A.;
➢ Aquisicao de 15 (Quinze), veiculos automOveis de marca Toyota,
modelo Land Cruiser Pick Up Cabine Dupla (Lote 1), orgado em
AKZ 104.287.500,00 (Cento e Quatro Milhaes, Duzentos e Oitenta

e Sete Mil e Quinhentos Kwanzas), celebrado corn a empresa Ossaily
General Trading, Lda;
)>. Aquisicao de 48 (Quarenta e Oito), veiculos automOveis de marca
orcado em AKZ
Toyota, modelo Hard Top (Lote 2),
335.760.000,00 (Trezentos e Trinta e Cinco Milhaes, Setecentos e

Sessenta Mil Kwanzas), celebrado corn a empresa Jomicruz, Lda.

I. DOS FACTOS

Para a decisao, relevam os seguintes factos evidenciados por informagaes e
documentos constantes dos processos:
1. Despachos n.°s 6 e 8/GAB.PR/CNE/2014, de 10 e 12 de Setembro,
Sua Excia. Sr. Presidente da Comi

acio I Eleitoral, de

autorizagao da Abertura do Concurso Limitado Sem Apresentag'ao de
Candidaturas e de Nomeagao da Comissao de Avaliagao das Propostas,
integrada pelos Srs. Joao Damiao - Presidente, Lucas Quilundo Vogal, Manuel Camati - Vogal, Gilberto Neto - Vogal e Teixeira
Mufuma - Secretorio;
2. Cartas Convite datadas de 22 e 29 de Setembro, enderegadas pela
Comissao Nacional Eleitoral as empresas Toyota de Angola, 5.A.;
Organizagaes Chana; Nissan TDA; Ossaily; Jomicruz, Lda; e Facar
Automciveis para apresentagao de propostas.
3. Acta do Acto PtIblico de 13 de Outubro, lavrada pela Comissao de
Avaliagao das propostas;
4. RelatOrio preliminar de avaliaga'o das propostas emitido pela Comissao
de Avaliagao das proposta, datado de 14 de Outubro;
5. Notas de Cabimentagao n.°s 940, 941 e 942, referentes a cobertura
orgamental dos contratos submetidos a apreciagao do Tribunal de
Contas;
6. Resolugao n.° 153/FP/2013, de 11 de Dezembro, da 1a Camara do
Tribunal de Contas que apreciou, concedendo o visto aos Processos
n.°s 386, 387 e 388/FP/13 da Comissao Nacional Eleitoral,
referentes a aquisigao de automOveis.

•

II. APRECIANDO
Dos factos resulta que o Tribunal e competente em razao da materia para
se pronunciar sobre os contratos em apreciagao, nos termos da al. c) do
Art.° 6.° da Lei n.° 13/10, de 9 de Julho - Lei Organica e do Processo do
Tribunal de Contas, publicada no Didrio da Reptiblica, I Serie, n° 128.
Para a celebragao destes contratos, Sua Excia. Sr. Presidente da Comissao
Nacional Eleitoral, sendo competente para o efeito, procedeu a abertura do
concurso limitado sem apresentagao de candidaturas, nos termos da &Irma
c) do n.° 1 do Anexo II da Lei it° 20/10 de 7 de Setembro, publicada no
Diario da RepLiblica, I Serie, n.° 170.
Imports referir que, dentre os contratos e
lotes e deviam ter sido objecto de urn co

, reciayao, dois constituem
ap
nos termos do

(0

artigo 26.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro. Porem, tendo sido divididos
em lotes, o somatorio dos seus valores a inferior ao valor limite de AKZ
500.000.000,00, para o concurso limitado sem apresentagao de
candidaturas.
A Comissao de Avaliagao lavrou a Acta do Acto Publico, realizado no dia 13
de Outubro, nos termos do n.° 5 do art.° 78.° da Lei n.° 20/10, de 7 de
Setembro.
A Comissao de Avaliagao produziu o Relatorio Preliminar de Avaliagao,
fundamentando o merit° das propostas, ordenando-as para efeitos de
ad judicagao, em cumprimento ao estipulado no artigo 89.° da Lei n.° 20/10,
de 7 de Setembro.
A Comissao de Avaliagao nao cumpriu corn o estipulado no n.° 1 do artigo 97.°
da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, por nao ter elaborado o Relatorio Final.
Este importante documento mantem ou modifica o teor do relatOrio
preliminar de avaliagao em fug& das observago'es dos concorrentes, pelo
que devemos concluir que o relatorio preliminar constitui, na verdade, o
relatorio final.
Quanto as empresas ad judicatorias, analisados os documentos, concluimos
que esta'o habilitadas juridica, tecnica e financeiramente para a execucao
dos contratos em apreciageto, em cumprimento dos artigos 56.°, 57.° e 58.°
da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
Os contratos revestem a natureza juridica de contratos administrativos, da
especie de aquisicao de bens moveis, previsto na aline° c), do artigo 3.° da
Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro e subsidiariamente nas disposigaes dos
artigos 874.° e seguintes do ni:lig° Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
47.344, de 25 de Novembro de 1966, Apliccivel em Angola pela Portaria n.°
22.869, de 4 de Setembro.
As despesas relatives aos contratos em apreciagao serao suportadas corn
Recursos Ordincirios do Tesouro (ROT), conforme atestam as Notas de
Cabimentagao corn os ntimeros 940, 941 e 942, emitidas corn base na
programagao financeira de 2014, na rubrica "meios e equipamentos de
transportes" afecto a Comissao Nacional Eleitoral e passadas a favor das
empresas Toyota de Angola, Ossaily General Tra•

e Jomicruz Lda.

SAO:
bECI
Nestes termos, decide-se em conceder o visto aos referidos contratos,
recomendando a Comissao Nacional Eleitoral, que em futuras contratag5es,
siga escrupulosamente o formalismo previsto na Lei n.° 20/10, de 7 de
Setembro, nomeadamente o estipulado no seu artigo 97.°, que impae que a
Comissao de Avaliaga'o elabore urn relatario final fundamentado, mantendo
ou alterando as conclusa'es do relatOrio preliminar.
Sao devidos emolumentos.
Notifique-se.
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Luanda, /7de bezembro de 2014.
Juiz

ator

