REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.° CAMARA

Resolucao N°.
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/FP/15.

Processo n. °:666/PV/14.

•

0 Tribunal de Contas em sede de fiscalizagao preventiva, apreciou o
processo supra identificado, submetido por 5/Excia Senhor Ministro da
Administragao Publics, Trabalho e Seguranga Social, atraves do officio
n.°3274/GAB.MIN/14, de 12 de Novembro, atinente ao contrato de
fornecimento dos materials e equipamentos, logistica, transporte,
formagao e integragao da soluga'o global tecnica fornecida, fornecimento
de ferramentas adequadas e capacidades tecnicas, celebrado corn a
empress Mitrelli Group, representada pela sua subsidiciria New Cognito
Internacional Limited, no valor de USD 7.744.800,00 (Sete Milhaes,
Setecentos e Quarenta e Quatro Mil e Oitocentos &flares americanos)
equivalente a AKZ. 774.480.000,00 (Setecentos e Setenta e Quatro
Milhaes e Quatrocentos e Oitenta Mil Kwanzas).

•

I. DOS FACTOS
Para a decisao relevam os seguintes factos:
1. 0 objecto do contrato compreende o fornecimento dos materials e
equipamentos, logistica, transporte, formagao e integragao da solugao
global tecnica fornecida, fornecimento de ferramentas adequadas e
capacidades tecnicas, para o fornecimento de 36 unidades moveis para
os CLESE, de 72 computadores portateis, 36 mciquinas fotogrcificas,
36 GPS, 36 terminals, servigos mototrax d
alfandega, servicos profissionais por 1 mese
5 unidades moveis jci existentes.
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2. Dos autos consta o Contrato de Facilidade de Credito CFA LUMMINFIN 01/10, celebrado entre a Luminar Finance Limited e o
Ministerio das Finangas, corn base no qual foi celebrado o contrato
comercial entre o Ministerio da Administragao Publics, Trabalho e
Seguranga Social e a empresa Mitrelli Group representada pela sua
subsidiclria New Cognito Internacional.

3. A moeda de facturacao e pagamento do contrato e o dolor americano.
4. A modalidade da contratagao é "chave na mao".

5. 0 prazo de execugao da empreitada é de 12 (Doze) meses, a contar da

•

aprovagao do pro jecto executivo e pianos detalhados por parte do
primeiro contraente.
6. Os recursos financeiros necessdrios a execugao do contrato serao
assegurados pelo ROT e pela linha de credito Luminar Finance Limited.
7. 0 prazo de garantia de boa execugao da obra é de 12 (doze) meses, a
contar da aprovagao do projecto executivo e pianos detalhados por
parte da contratante, vide ciciusula 11.0 do contrato
8. Dos autos nao consta o Despacho de subdelegagclo de poderes, que
confere poderes ao senhor Luis Machado, para na qualidade de
Director do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatistica proceder
a assinatura do presente contrato.

II. APRECIAgA0
•
Para proceder a contratagao pLiblica, as entidades s6 podem adoptar urn dos
tipos de procedimento legalmente previstos, corn exclusao de qualquer
outro, nos termos do n.°1 do art.° 22.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro,
publicada no Dicirio da ReptIblica, I Serie, n.° 170.
Nao foi adoptado nenhum dos procedimentos tipificados na lei da
contratagao pilblica porque trata-se de urn contrato comercial cel- rado a
luz do Acordo Individual de Credito celebrado entre a Luminar
.nce
Limited e o Ministerio das Finances.
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As normas a aplicar ao contrato sub judice sac as relativas a execugao de
pro jectos financiados por facilidades de credit° nos termos do estipulado
nos artigos 20.° e 21.° do Decreto Presidencial n.° 1/15, de 2 de Janeiro.

0 presente contrato foi celebrado corn uma entidade nao residente cambial.
Assim sendo, é permitido que a facturagao e o pagamento do mesmo seja
realizado em moeda estrangeira, no caso, em dOlar americano, nos termos do
estipulado no n° 5 do artigo 6°, Decreto Presidencial n° 232/13 de 31 de
Dezembro.
Dos autos nao consta o despacho de subdelegagao de poderes que confere
poderes ao senhor Luis Machado, para na qualidade de Director do Gabinete
de Estudos, Planeamento e Estatistica proceder a assinatura do presente
contrato.

CABIMENTA cA0
0 Pro jecto de Desenvolvimento de Pequenas e Medias Empresas e Centro de
Empreendedorismo/MAPE55, onde a despesa em causa se encontra
inserida consta do Orgamento Geral do Estado para o exercicio economic°
de 2014, corn uma verba de Akz. 1.000.000.000,00 (Mil Milhao de Kwanzas),
sendo Akz. 45.000.000,00 (Quarenta e Cinco Milhaes de Kwanzas)
provenientes das Receitas Ordindrias do Tesouro e Akz. 955.000.000,00
(Novecentos e Cinquenta e Cinco Milhaes de Kwanzas) financiados pela Linha
de Credit°.
Contrariamente ao que se estabelece na cldusula setima do contrato, o
montante acima referido, proveniente das receitas ordincirias do tesouro,
vulgo Down Payment, corresponde a 5% do valor contratual e nao 15%.
Conforme consta do n.° 2 da mesma clewsula, esta despesa sera alvo de
financiamento na Linha de Credit° ao Exportador estabelecida a favor do
Estado Angolano, nos termos do "Credit Facility Agreement" (referencia

CFA LUM-MINFIN 01/10).
Dos autos consta a Nota de Cabimentagao n.° 335, datada de 17 de
Dezembro de 2013, corn uma verba Akz 2.237.711.398,00 (Dols Mil Milhaes,
Duzentos e Trinta e Sete Milhaes, Setecentos e Onze Mil e Trezent e
Noventa e Oito Kwanzas). No entanto, esta nota estd desactualizada,
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vez que foi emitida em 2013, e cite porque tern urn valor superior ao
disponibilizado no Orgamento Geral de Estado de 2014. Como o processo foi
submetido a esta corte em 2014, a entidade deveria actualizar a Nota de
Cabimentagao.
No entanto, como o projecto nao foi executado em 2014, a entidade devera
reinscrevg-lo no exercicio economic° de 2015.

III. DECISA0
Nestes termos e corn os fundamentos acima expostos, decide-se em sessao
Didria de Visto em conceder o visto ao ref erido contrato.

Sao devidos emolumentos.
Notifique-se.
LuandaII (ode Fevereiro de 2015.
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