REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.* CAMARA
Resolugao n. ° )C /FP/17

Processo n. °: 283/PV/2016
A Administragao Geral Tributdria (AGT) submeteu ao Tribunal de Contas 1
(urn) processo registado e autuado corn o ntimero epigrafado, para efeitos
de
fiscalizacao
prevent iva,
atraves
da
Ref.°
007174/DOCP/D5Adm/AGT/2016, de 31 de Outubro, cu jos objecto,
partes, valor e prazo abaixo se descrevem:
•

Contrato de empreitada de construgao do Posto Aduaneiro do
Mucusso, celebrado entre a AGT e a COMHE AN CONS-II:WOES,
Lda., representadas, respectivamente, pelo 5r. Valentim Joaquim
Manuel, que interveio na qualidade de Presidente do Conselho de
Administragao e, pela empresa contratada, os 5rs. Higino Vieira
Cardoso e Helder Miguel Dias Pinto, no valor de Akz 820.694.260,30
(Oitocentos e Vinte Milhaes, Seiscentos e Noventa e Quatro Mil e
Duzentos e 5essenta Kwanzas e Trinta Centimos), a ser executado no
prazo de trezentos e sessenta e cinco dial (um ano).

I.FACTUALIDADE

O processo deu entrada no dia 03 de Novembro de 2016, a coberto da Ref.a
007174/DOCP/D5Adm/AGT/2016, de 31 de Outubro.
Mediante os Oficios n.°s 358 e 429/CG/PV/TC/2016, respectivamente, de
09 e 14 de Novembro, que aqui se dao por reproduzidos integralmente, este
Tribunal solicitou e cobrou elementos (entao em falta), devido a deficiencia
na sua instrucao, que foram respondidos a 20 de Dezembro de 2016, pelo
Officio n.° 008125GACA/D5Adm/AGT/2016, de 16 Dezembro.
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O processo foi instruido, para alem do contrato, corn o despacho de
abertura e escolha do procedimento.
O procedimento adoptado foi o concurso pLiblico e teve inicio no preterite
ano de 2014.
As pews do procedimento

juntas aos autos sao o programa de

procedimento, em f Is. 44 a 61 e o caderno de encargos, em f Is. 62 a 111.
Juntou-se tambem o "anUncio" publicado no Jornal de Angola, f Is. 112.
Integram, ainda, o processo, a nota de cabimentaga'o n.° 2818, de 27 de
Outubro de 2016, o espelho do processo patrimonial, o quadro detalhado de
despesa, o despacho de subdelegagao de poderes e o despacho que cria a
comissao de avaliagao do procedimento, bem como os actos por essa
comissao praticados.
A documentagao da empresa contratada e constituida, em sintese, para
alem da proposta, por Estatuto Social, "alvarci de empreiteiro de obras
"curriculua" dos tecnicos, certidaes que atestam as situagaes
fiscal e contributiva a seguranga social regularizadas, lista das principals
obras e o comprovativo da prestacao da caugao definitiva.
0 contrato foi celebrado a 31 de Outubro de 2016.
II. APRECIA00
1.Em virtude de os actos que culminaram corn a celebragao do presente
contrato terem ocorrido sob a viOncia da Lei n.° 20/10, de 07 de
Setembro, Lei da Contratagao Publics (LCP), e esta a lei, e outra conexa, a
qual far-se-a subsumi-los.
2.0s contratos sujeitos a apreciagclo do Tribunal de Contas revestem a
natureza juriclica de Contratos Administrativos e o que agora é apreciado,
do mesmo genero, porem, de especie "empreitada de obras Riblicas" (vide
al. a) do art.° 3.° da supracitada lei).
3.A submissao a fiscalizagao preventiva do processo em aprego results da
observancia das als. b), h) e i) do n.° 2 e n.° 3 do art.° 2.° da Lei n.° 13/10,
de 09 de Julho, Lei Organica e do Processo do Tribunal de Contas (LOPTC).
Assim sendo, o Tribunal e competente para fiscalizar o presente contrato,
1, 2 e 3 do art.° 8.° da LOPTC.
corn fundamento na al. c) do art.° 6.° e
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•

O contrato foi celebrado a 31 de Outubro de 2016 e o seu registo de
entrada no Tribunal de Contas deu-se a 03 de Novembro do mesmo ano,
estando, deste modo, conforme ao disposto no n.° 12 do art.° 8.° da
supracitada lei.
Procedimento AdjudicatOrio
A celebragao do contrato, em regra, é precedida de um ritual, o
procedimento ad judicatOrio, conducente a celebragao de urn contrato
administrativo.
0 procedimento para a contratagao Oblica referente a empreitada ou

a

aquisigao de bens ou de servicos obedece a um momento "zero", a
manifestagao da vontade de contratar, consubstanciada na "decisao de
contratar" e na "escolha do procedimento" a seguir, por parte do Org.&
competente para autorizar a despesa, como vinha aludido nos Art.'s 31.° e
32.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro.
No processo em apreco, este momento "zero" ficou concretizado pelo
Despacho n.° 31/GMF/14, de 29 de Setembro, em sede do qual, o (entao)
Ministro das Finangas, Armando Manuel, autorizou a "abertura" do
procedimento, adoptando o "concurso pilblico" para a adjudicagao da
empreitada objecto do presente contrato, o que se colhe do contado do
documento de fls. 10 dos autos. Tal acto é subsumivel nas normas
supracitadas.
Pelo Despacho n.° 38/GMF/14, de 29 de Setembro, de fls. 11 dos autos, foi
criada a comissao de avaliacao do procedimento. Este acto realizou a
exiOncia do art.° 41.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, conjugado corn
o art.° 2.° da Lei n.° 3/13, de 17 de Abril, Lei de Alteragao ao art.° 41.° da
Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro.
Acto continuo, foi publicado o procedimento mediante amincio no Jornal de
Angola (fls. 112), como vinha plasmado no art.° 59.° da lei que vimos citando,
embora, ref ira-se, que devesse, igualmente, ser objecto de publicagao na
III Serie do Diario da RepLiblica, como o mesmo comando normativo
impunha, tratando-se de publicidade obrigatOria.
Por conseguinte, o valor estimado do contrato é um dos criterios para a
determinagao do tipo de procedimento a adopter e, igualmente, permite
aferir a quern compete autorizar a realizagao da despesa.
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Assim, «in

02.51.1»,

o valor do contrato a de Akz 820.694.260,30

(Oitocentos e Vinte Milhaes, Seiscentos e Noventa e Quatro Mil e Duzentos
e Sessenta Kwanzas e Trinta Centimos).
Tendo em conta este valor, o procedimento adoptado foi o adequado, o
concurso pUblico, nos termos da al. a) do art.° 25.°, conjugado com o Anexo
I da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro e o orgdo que autorizou a
realizageio da despesa, o (entao) Ministro das Finangas, por Despacho n.°
31/GMF/14, de 29 de Setembro, teve competencia para o efeito, nos
termos do art.° 34.° da mesma lei, que remete para a aline° b) do n.° 1 do
seu Anexo II, nao se verificando quaisquer irregularidades quer ao tipo
procedimental pr6-contratual adoptado quer a competencia.
A comissa'o de avaliagao do procedimento, uma vez criada, exerceu as suas

competencias previstas no art.° 43.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro:
cuidou da recepgao das candidaturas e as apreciou formalmente durante as
sessaes do acto pUblico, elaborou os relatOrios (preliminar e final) e a
"proposta" de decisao.
Dos documentos de fls. 113 a 132 dos autos, onde constam os seus actos, se
extraem o que infra é descrito:
- 08 (oito) empresas adquiriram as pegas do procedimento, a saber,
PALAMA, PROCAL, DUCAP, NORAFRICA, LENA ENGENHARIA E
CONSTRUOES ANGOLA, LDA, COMHE AN, NNN ENGENHARIA e CFRL;
- Corn excepcao da empresa NNN ENGENHARIA que foi excluida por
incumprimento do estabelecido no programa de procedimento relativamente
a forma e termos precisos para a apresentagao dos documentos (vide al. c)
do n.° 1 do art.° 79.° da supracitada lei), todas as outras foram admitidas
condicionalmente, permitindo-se-Ihes, desse modo, instruir adequadamente
suas candidaturas (cfr. f Is. 114);
- As empresas PALAMA e LENA ENGENHARIA E CONSTRUOES
ANGOLA, LDA foram excluidas por apresentagao extemporanea dos

documentos em falta, nos termos da al. a) do n.° 3 do art.° 80.° do lei
supracitada;
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- Em tempo, por procederem a regularizagao da documentagao em falta, as
empresas DUCAP, NORAFRICA, COMHEN AN e CFRL, foram convidadas a
apresentar propostas;
- A empresa CFRL, Lda., apresentou proposta superior ao valor base e, por
isso, foi excluida do procedimento, em razao da inobserveincia de
disposigaes regulamentares do ponto 2.8 do caderno de encargos, em f Is. 37
dos autos, e do ponto 14 do programa de procedimento, em fls. 49 dos
autos, sobre o valor estimado do contrato, facto subsumivel na norma da al.
e) do art.° 87.° da lei que vimos citando;
- Nao teceu quaisquer pronunciamentos sobre a empresa PROCAL, nem
apresentou justificagao da omissao;
- 0 procedimento seguiu corn a avaliagao das propostas das outras
•

empresas, DUCAP, NORAFRICA e COMHE AN;
- 0 criteria de ad judicaccio foi o da proposta economicamente mais
vantajosa.
No cOmputo das avaliacaes feitas, o objecto contratual foi ad judicado a
empresa COMHE AN, por esta ter obtido a pontuagao maxima, tendo em
conta os factores e subfactores de ponderagao que conformam o criteria
de ad judicagao.
Ficaram por esclarecer, como se disse retro, as razaes do silencio da
comissao de avaliagao do procedimento relativamente a empresa PROCAL,
situagao que, embora aparentemente simples ou de valor insignificante,

•

porem, terd beliscado as principios da transparencia, da concorrencia e da
igualdade de tratamento dos concorrentes e candidatos e viciado todo urn
procedimento.
ApOs a elaboragao do relatorio final, seguiu-se a elaboragao de uma
proposta de adjudicagao. Vale notar uma situagao questiondvel no
documento de f Is. 131 dos autos, designado por "proposta de ad judicagao".
0 ref erido documento foi subscrito apenas pelo Presidente da Comissao de
Avaliagao do Procedimento e nao pelos seus integrantes.
Ora, a al. f) do n.° 1 do art.° 43.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro,
relativo a competencia desse orgao, estabelece que, entre outras, compete
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a comissao de avaliagao "elaborar as propostas de deals& quer a
admissao das candidaturas, a admissao das propostas e a adjudicactto a
tambem

submeter ao Orgao competente para a tomada da decisao de contratar"
(italic° e grifo nossos), cfr. tambem al e) do n.° 1 idem. Ter tido uma so
assinatura, estd em desacordo corn a norma citada.
Relativamente ao prazo para apresentagao de candidaturas, importa
salientar que o caderno de encargos e o programa de concurso, fixaram
como data para a apresentagao das candidaturas (imprecisamente
designadas por propostas), o dia 22 de Setembro de 2014, pelas 15H00, f Is.
41 e 47 dos autos e o acto p6blico seria realizado no dia 23 de Setembro de
2014.
0 anUncio publicado no Jornal de Angola, de 19 de Novembro de 2014, fixou
como data limite para apresentagao das candidaturas o dia 04 de Dezembro.
Facto é que as sessaes do acto pLiblico tiveram lugar nos dias 12 e 19 de
Dezembro e 2014, em vez de no dia 23 de Setembro de 2014.
Para alem de nao ter sido junto aos autos o relatorio de fundamentagao ou
dos trabalhos preparatOrios do procedimento aos quais seriam remetidos
para o fundamentar, nao foi, igualmente junta aos autos a justificagao da
alteragao havida na data para a realizagao do acto pilblico, o que configure
uma frontal inobservancia do disposto no art.° 75.° da Lei n.° 20/10, de 07
de Setembro.
Como foi dito, o procedimento comegou no preterite ano de 2014, corn o
aniincio do procedimento publicitado no Jornal de Angola no dia 19 de
Novembro de 2014.

A notificagao da ad judicagaio, corn base na qual se conta o prazo para
prestagao da caugao, é de 30 de Margo de 2015.
A caugao definitive foi prestada a 27 de Abril de 2015.
A celebragao do contrato foi, como focou dito supra, a 31 de Outubro de
2016, sem que fossem, previamente, verificadas certas formalidades e
cumpridos certos deveres, relativos a minute do contrato.
Desde logo, coloca-se uma questao que suscitaria thividas quanto
da lei no tempo.
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a aplicagao

O procedimento foi seguido na vigencia da Lei n.° 20/10, 07 de 5etembro.
Porem, o contrato foi celebrado na vigencia da Lei n.° 09/16, de 16 de Julho
(Lei dos Contratos PCiblicos).
Qual des leis é aplicavel ao case? Ha ou nao conflito?
0 facto de a Lei n.° 09/16, de 16 de Julho expressamente revogar a Lei n.°
20/10, 07 de 5etembro, fez parecer que a lei aplicavel seja aquela e nao
este.
0 conflito é simplesmente aparente.
5endo o procedimento urn conjunto de actos encadeados e a celebragao do
contrato o acto final no iter procedimental, aplicar-se-d a Lei n.° 20/10, 07
de 5etembro, por ser este a que the deu base e a deixou pendente, pois, aos
actos pendentes aplica-se a lei na base da qual foram criados.
bisponibilidade financeira
Para confirmar a disponibilidade financeira e assegurar a realizacao da
despesa inerente ao presente contrato, foi junta aos autos a note de
cabimentagao n.° 2918, de 27 de Outubro de 2016, corn os montantes de
Akz 123.104.139,05 (Cento e Vinte e Tres Milhaes, Cento e Quatro mil,
Cento e Trinta e Neve Kwanzas e Cinco Centimes), correspondentes a 15%
do valor do contrato, em cumprimento ao estabelecido no n.° 11 do art.° 7.°
do Decreto Presidencial n.° 1/15, de 01 de Janeiro, sobre regras de
execucao orgamental.
O mesmo pro jecto e plurianual (2014/2018), corn inscricao no Programa de
Investimento PCiblice corn urn custo total de AKZ 975.205.446,00
(Novecentos e 5etenta e Cinco Milhaes, Duzentos e Cinco Mil,
Quatrocentos e Quarenta e Seis Kwanzas), conforme informagao de f Is. 12
dos autos.
be acordo corn a ciciusula 23.' do contrato, a despesa em cause sera
suportada pelos Emolumentos Gerais Aduaneiros.
Constata-se, deste modo, haver verba pare a realizacao da despesa,
conforme exigencia dos n.°s 2 e 3 do art.° 6.° do diploma supracitado.
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Da Cauca.°
A caugao é o garante do exacto e pontual cumprimento das obrigagaes
emergentes e assumidas corn a celebragao do contrato, nos termos do n° 1,
do art.° 103.° da Lei n° 20/10 de 7 de 5etembro.
0 dever da sua prestagao resulta do disposto na al. f) do n.° 1 do art.° 110.0,
idem.
Dos autos, a f Is 24, consta o comprovativo da prestaccio da caugao definitive
sob a forma de garantia bancdria, prestada a 27 de Abril de 2015, vdlida
por um ano, a favor da entidade pLiblica contratante, correspondente a 10%
do valor total do contrato, conforme art.° 104.° da supracitada lei,
conjugado corn o ponto n.° 1.11 do caderno de encargos, em f Is. 70 dos autos,
corn o prazo de validade Jo vencido (27.04.15 a 27.04.16).
be f Is. 24 dos autos consta expressamente que a "garantia permanece
yak& pelo prazo de 365 dias", claro, a contar da data da sue prestagao.
A caugao foi devidamente prestada, enquanto devida. Porem, encerra em si
a situagao da caducidade, o que a impede de realizar a sua funcao, em
cumprimento ao fixado nas clousulas 28.a, 29.a e 34.a do contrato, relatives

a caugao prestada e/ou restituicao e ao disposto nos art.°s 106.° e 315.° da
Lei n.° 20/10, 07 de 5etembro, relativos aos prazos da sue libertagao e
restituicao.
Verificada a caducidade, o Banco exonera-se de quaisquer encargos
decorrentes do contrato assinado pela empresa contratada. Em caso de
litigio, nao sera possivel accionar a caugao para a "funcao" que lhe é
inerente, o que implicard Onus e prejuizos ao Estado.

Do contrato
•

Celebrageto

0 contrato foi celebrado a 31 de Outubro de 2016 e o prazo de execucao é
de 365 dias.
Como se sabe, a celebragao do contrato ocorre em momento posterior a
prestagao da caugao.
HO nos autos uma notificagao da ad judicagao, sem recepcao do contraente
particular, o que nao permite proceder-se a contagem do prazo para aferir
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se a caucao foi prestada dentro dos seis dies fixados por lei (cfr. n.° 1 do
art.° 101.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro).
N o se sabe se se tratou de urn mero lapso ou de omissao intencional, nem
foram apresentadas as razaes da omissao desse dado, quando, se sabe, que
o dossier relativo ao contrato ao ser submetido a fiscalizaca'o preventiva do
Tribunal de Contas, deve incluir a ccipia da notificagao da ad judicagao
recepcionada pela empresa pars efeitos de prestacao da caucao definitive e
verificagao do cumprimento do prazo.
O n.° 1 do art.° 111.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, estabelecia: " a
minuta do contrato deve ser aprovada pelo Orgao competente pare a decisao
de contratar depois de comprovada a prestagao da caugao pelo
ad judicatario".
O enunciado permite determinar que antes da celebragao do contrato
pudessem ser verificadas e cumpridos formalidades e deveres que a
supracitada lei impae, tais coma:
- Notificagao da decisao de ad judicagao (n.° 1 do art.° 101.°);
- Confirmacao da prestacao da caucao definitive (n.° 1 do art.° 111.°). A
caucao foi prestada a 27 de Abril de 2015. 0 normativo retro estabelece
que depoisl de comprovada a prestacao da caucao, o Org.& competente pare
decisao de contratar aprova a minute do contrato;
- Elaboragao e aprovagao da minute do contrato (n.° 1 do art.° 111.°);
- Remessa da minute do contrato ao ad judicatdrio (n.° 2 do art.° 111.°);
- Reaccao do ad judicatetrio a minute do contrato a celebrar, aceitando ou
reclamando (art.° 112.° e 113.°). Uma vez aceite,
- Comunicagao ao ad judicatario da data, hora e local em que deve ocorrer a
outorga do contrato (n.° 2 do art.° 114.°);
- Celebragao do contrato, "no prazo de 30 dins contados da data da
aceitagao da minute ou da decisao da reclamagao" (n.° 1 do art.° 114.°).

Logo em seguida
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Nos 30 digs subsequentes a aceitagao da minuta do contrato, ocorreria a
celebragao.
Tudo ocorreria num prazo razocivel e nao ficaria ao alvedrio da entidade
publics contratante definir os "timings".
Essas formalidades e deveres legalmente impostos nao foram verificados.
•

Outorga

As partes estao identificadas no intrciito contratual e devidamente
representadas, como se postula na al. a) do n.° 1 do art.° 110.° da Lei n.°
20/10, de 07 de Setembro.
Pela AGT, outorgou o contrato o 5r. Valentim Joaquim Manuel, Presidente
do Conselho de Administragao, corn poderes subdelegados pelo bespacho n.°
1e
31/GMF/2014, de 29 de Setembro, em harmonic corn os art.°s 38.°, n.°
115.°, ambos da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, conjugados corn os art.°s
12.°, 13.° e 14.°, todos do becreto-Lei n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro.
Pela empresa COMHE AN, CONSTRUOES, Lda, outorgaram-no, vdlida e
legitimamente, os Srs. Higino Vieira Cardoso e Helder Miguel Dias Pinto, de
acordo corn o preceituado no n.° 1 do art.° 6.° do seu estatuto social,
publicado em Norio da Rep6blica, III Serie, N.° 6, de 17 de Maio de 2006,
cujo teor dd-se aqui por reproduzido integralmente (cfr. fls. 276 a 281 e
281v dos autos).
•

Objecto

Na cldusula 3.* do contrato consta que o seu objecto é a empreitada de
"construcao do Posto Aduaneiro do Mucusso".
A al. c) do n.° 1 do art.° 110.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, por urn
lado, impunha o dever de "descricilo" do objecto do contrato, sob o risco de
nulidade e, por outro lado, o n.° 1 do art.° 280.° do COdigo Civil, aplicdvel
aqui subsidiariamente, estabelece que o objecto negocial (do contrato) deve
ser determinado, sob o risco de sobre o contrato incidir tambem aquela
invalidade.
A empreitada foi contratualizada corn intuito de ser executada na Comuna
do Mucusso, Municipio do birico, Provincia do Cuando Cubango.

0 Posto Aduaneiro a ser edif icado contemplard:
- Zona de gestao e controlo (unidade de processamento documental e
unidade de inspeccao de verculos); e,
- Zona habitacional (corn habitagaes multifamiliares, sendo tr es do Tipo T2
e oito do Tipo T1).

O

sobredito se extrai das "pecas escritas e desenhadas do objecto do

contrato (...) que possuem informagaes suficientes que caracterizam a obra
a executar."2
Pode concluir-se, assim, que o objecto do presente contrato foi
suficienternente descrito e determinado, porque permite saber o que sera
feito.
•

Habilitagaes profissionais do empreiteiro para a celebracao e para
a execugao do contrato

Por ocasiao da abertura do procedimento, a empresa contratada
inicialmente apresentou o alvara de empreiteiro de obras pilblicas, de
29.09.2014, vetlido por um ano, deste modo, comprovando a sua habilitagao
profissional, nos termos do n.° 1 do art.° 56.° da Lei n.° 20/10, de 07 de
Setembro. Porem, ho je, em fase pre-executOria do contrato, a empresa nao
se encontra habilitada para executa-lo.

O alvard era correspondente a 8.° classe e a 1.a, 2.a, 3.a e 4.a categorias, o
que a habilitava a celebrar contrato corn valor igual ou superior ao deste
contrato e, consequentemente, a executa-lo.
Entre o procedimento administrativo, de modo geral, (abertura e criagao do
comissao de avaliagao do procedimento em 29.09.2014; aniincio a 19.11.2014;
os actos da Comissao de Avaliacao em 12 e 19.12.2014 e 24.02.2015; e
ad judicagao em "Margo" de 2015) e, especificamente, o acto da celebracao
do contrato (a 31 de Outubro de 2016) decorreram 25 (vinte e cinco)
meses, dos quais 19 (dezanove), isto é, urn ano e sete meses, entre a
ad judicagao e a celebragao, sem que a entidade pUblica contratante
apresentasse justif icagao fundamentada.

2

Parecer Tecnico de Engenharia, 2.° Diviselo, Fiscalizcgdo Preventiva, de 05 de Janeiro, de 2017.

11.

A empresa contratada, faz saber que nesse period°, ocorrerom alteragaes
substanciais que a motivaram a proceder reajuste no seu alvara (vide f Is.
288 e 289 dos autos, onde la-se: a Comhe An Construgaes, Lda, "optou por
reduzir custos tambem no processo de renovagclo do Alvarci de Empreiteiro
de Obras PrIblicas").
Na vespera da celebragao do contrato, apresentou uma DECLARAcA0 do
Institute Regulador do Construgao Civil e Obras PLiblicas (IRCCOP), corn os
mesmos efeitos que os do Alvarci, do 3.° classe e do 1.a e 2.a categorias (fls.
290), que apenas !he habilita a celebrar contrato ate AKZ 50.000.000,00
(Cinquenta Milhaes de Kwanzas), nos termos do n.° 3 do art.° 13.°, conjugado
corn o Anexo IV do becreto Presidencial n.° 63/16, de 29 de Margo, que
aprova o Regulamento sobre o Exercicio das Actividades de Construgao Civil
e Obras Publicas. Nitidamente, va-se, que o co-contraente particular deixou
de ester habilitado para celebrar este contrato e, come corolorio logic°,
executor o seu objecto.
A entidade prIblica contratante, cOnscia das restrigaes impostas por lei,
decidiu celebrar o contrato corn a mesma quando, por forga do alteragao
havida no seu alvard, jo nao deveria faze-lo por inabilidade.
A celebragao deste contrato, nos condigaes em que ocorreu, constitui
afronta ao art.° 55.° do Lei n.° 20/10. 0 n.° 1 deste art.° estabelece que
"Os interessados devem em qualquer fase do procedimento, possuir as
qualificagaes (...) tecnicas (...) necessarias a execugao do contrato objecto
de procedimento".
Por seu turno, no n.° 3, idem, la-se que a entidade pirblica contratante deve
evitar estabelecer "criterios ou requisitos discriminatOrios". Nao ester
justificada a celebragao do contrato nessas condigaes como o nao ester o
"hiato" entre a ad judicagao e a celebragao do contrato.
Importa salientar que a alteragclo na classe e nas categorias do alvard tem
implicancias tributcirias para a empresa. Os empreiteiros de obras

publicas

corn alvarci de 3.° classe, pagam menos em relagao aos de alvard de 8.°
classe.
Pode ainda, por outro lado, dar lugar a conluio para pager o valor
correspondente ao alvarci e o valor acrescentado conhecer desvio ou
alcance.

12

Impostos e Contribuicaes pars Seguranga Social
As alineas e) e f) do art.° 54.° da Lei no 20/10 de 7 de Setembro, impunham
impedimentos aos concorrentes ou candidatos nos procedimentos de
contratagao pt1blica, que nao tivessem as situagaes fiscais e contributivas
regularizadas.
Tais impedimentos sao previos, anteriores a participagao nos
procedimentos.
A empresa fez prove por documentos des ref eridas situagaes regularizadas
(f Is. 297 e 298).

III. DECIS AO
Pelo exposto, transposto aqui e servindo de fundamento, decide-se em
Sessilo Norio de Visto, em recusar o Visto ao contrato em apreco, nos
termos da al. d) do n.° 1 do art.° 63.° da Lei n.° 13/10, de 09 de Julho, por
as irregularidades relatives a caugao prestado, a celebragElo do contrato e
ao alvard de empreiteiro de obras pubiicas , subsumirem-se na "ilegalidade
que altere o respectivo resultado financeiro".

sao devidos emolumentos.
Notifique-se.

Luanda, aos 25 de Janeiro de 2017.

•

Os Juizes on lh iros

k.'

