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I 0 Tribunal de Contas, em sess-ao di6ria de visto de 15 de Outubro do
corrente ano, examinou o processo relativo ao contrato de
fornecimento e aquisig5o de ambulancias e viaturas de apoio para os
servigos hospitalares da Provincia de Cabinda, celebrado entre o
Governo da Provincia de Cabinda representado pelo Secretario
Provincial da Saude e a firma Xavier Araujo Daniel, que usa a
designagJo social XAD-Prestagao de Servigos, no valor de Kz
150.000.000,00.
II A factualidade apurada é a seguinte:
2.1 0 Governo da Provincia abriu, concurso limitado sem apresentagao
de candidaturas para o fornecimento referenciado em I, sendo a data

•

para conclus'ao do fornecimento (cl 142 ) de "90 dias", apos a
confirmag5o do primeiro pagaenento;
2.2 0 procedimento seguido-concurso limitado tomou em conta o valor
estimado da despesa Kz 150.000.000,00;
2.3 Dos elementos instrutorios foi possivel concluir que apresentaram
propostas tres concorrentes e que a competente Comissao deliberou
em 28 de Abril, considerar, de entre etas, mais favoravel a proposta do
concorrente XAD-Prestagao de Servigos, pelo valor de Kz
150.000.000,00;

2.4 0 Projecto/Actividade est inscrito no PIP/14, pelo valor definido de
Kz 150.000.000,00.
III Apreciando
3.1 Como nos processos anteriores, detectaram-se algumas
irregularidades, passando-se a enunciar as mais significativas:
A entidade promotora do concurso exibiu no ambito deste concurso, o
Programa do Concurso e o Caderno de Encargos (clausulas gerais e
tecnicas).
0 programa de concurso é um regulamento que define os termos a que
obedece a fase de formag5o do contrato ate a sua celebracao (cfr art2
462 e 602 da Lei n 2 20/10, de 7 de Setembro).
O caderno de encargos é o documento que contern as clausulas
juriclicas e tecnicas que interessam a regulag5o do contaldo do
contrato a celebrar ou, a pega em que se contem as clausulas a incluir
no contrato a celebrar (cfr art2 472).

•

Os oficios convites n'ao foram elaborados em conformidade corn o
previsto no programa do concurso (vd ponto 5 e 5.2).
3.2 Na clausula 32 do caderno de encargos (clausulas tecnicas), o prazo
para a entrega das viaturas é de 90 dias, a partir da data da assinatura
do contrato.
Na clausula 142 do contrato, (...) o prazo é de de 90 dias, alp& a
confirmag5o do primeiro pagamento (...) "

Dado que o contrato prevalece sobre o Caderno de Encargos, a
extensao artificial do prazo de fornecimento acordado corn o
adjudicatario, distorce efectivamente as condigoes do concurso.
3.3 Na clausula 27g, o contrato entrara em vigor, cumulativamente,
corn a homologagao do mesmo pelo Governador Provincial e corn a
recepgao do pagamento referido na clausula 11.1 alinea a).
0 contrato entra em vigor corn o visto do Tribunal de Contas.
•

3.4 Na clausula Eg do caderno de encargos (clausulas tecnicas) os bens
objecto do contrato serao entregues pelo fornecedor nos Centros
Escolares indicados pelo Governo de Cabinda-Secretario Provincial da

Na clausula 12g- do mesmo documento, o fornecedor fica obrigado a
prestar servicos de transporte das viaturas para o local a indicar pelo
Governo da Provincia de Cabinda.
Esta materia nao foi devidamente tratada no Programa do concurso
sendo o contrato omisso no mesmo.
3.5 Tendo em conta que as caracteristicas do nosso mercado nao sao
identicas as da Europa, as viaturas deveriam ser tropicalizadas corn urn
sistema de filtragem do combustivel, resistencia da suspensao e
tratamento adequado de natureza anticorrosiva.
Decisao
Pelo exposto e sem mais consideragoes decide-se em sessao de visto,
conceder o visto ao referido contrato, tendo em consideragao o ponto
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