REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLU(A0 N°IL'FP/15
PROCESS° N° 141/PV/2015

•

1.
O Tribunal de Contas, em sede de fiscalizagao preventiva,
examinou o processo relativo ao contrato celebrado em 2 de
bezembro de 2014, entre o Ministerio da Construe& e a
empresa Tecnovia Angola - Sociedade de Empreitadas, Lda,
tendo por objecto a empreitada de "Contengao da Ravina do
Mercado - Recuperacao da Area begradada, na Provincia do
Kuanza Norte", pelo valor global de Kz 170 015 722.77 (cento e
setenta milhaes, quinze mil, setecentos e vinte e dois Kuanzas e
setenta e sete centimos);

•

A

decisao de contratar foi tornado pelo Ministro da Construgao,

nos termos do artigo 31° da Lei n°20/10, de 7 de Setembro.
O contrato foi celebrado e homologado em bezembro de 2014 e
submetido a fiscalizagao preventiva, em 9 de Julho de 2015:
A

despesa contratual insere-se no "Project° de Combate as

Ravinas", inscrito no Orgamento Geral do Estado do presente
exercicio financeiro, corn uma dotagao orgamental no montante
de Kz 223 847 457.00.

A adjudicagao foi precedida de concurso limitado sem
apresentagao de candidaturas, fundamentado legalmente na al.b)
do artigo 25° da Lei n°20/10, de 7 de Setembro (LCP);
0 programa de concurso, definiu no ponto 21, como criterio de
adjudicagao, o da proposta economicamente mais vantajosa, e
elencou como factores de ponderagao: a qualidade tecnica: 60%;
o Prego:30% e o Prazo:10%; e definiu os correspondentes
subfactores;
Consta do Relatorio Preliminar, datado de 11.12.2014, que "em
•

funcifo das valoraccies dos criterios de apreciacffo das Propostas,
constata-se que o Concorrente que conseguiu obter melhor
pontuagik é a empresa Tecno via Angola, Lda, que obteve a
pontuactio total de 94,50 pontos 1:, tendo-Ihe sido adjudicada a
proposta no valor de kz 170 015 722.77;
No RelatOrio Final elaborado no dia 19.12.2014, a comissao de
avaliagao limita-se a referir que "a comissao de avaliagffo reitera
a ordenaccio de propostas constantes do relaticirio preliminar(...)".
2.

0

A remessa do presente contrato ao Tribunal de Contas, cerca de
sete meses apOs a sua celebragao, contraria frontalmente a
norma do n°12 do artigo 8° da Lei n°13/10 de 9 de Julho, que
dispae no sentido da sua remessa, 60 dias apOs a sua protica ou
celebracao, pelo que se recomenda o seu cumprimento no futuro.
Sobre a elaboragao dos Relatorios Preliminar e Final, a comissao
de avaliaga'o nao observou as normas previstas nos artigos 89° e
97° da Lei n°20/10, de 7 de Setembro.
Dispae o artigo 97°, que a Comissa'o de Avaliaglio deve elaborar
um relatcirio final, fundamentado, no qual pondera as observaga'es

dos concorrentes, mantendo ou modificando o teor e as
conclusaes constantes do relatOrio preliminar (...).
Neste contexto, nao pode a comissa'o elaborar um relatOrio final
onde se limita a referir que "a comiss-do de avaliagdo reitera a
ordenageo de propostas constantes do relatdrio preliminar ",
considerando que é o relatOrio final que sera enviado ao argao
competente da entidade contratante, para aprovacao (vd.n°3 do
art°99°).
Relativamente a execuga'o da despesa, dispae o n°2 do artigo
•

6°do Decreto Presidencial n°1/15, de 2 de Janeiro, que "Nenhum
encargo pode ser assumido por qualquer Unidade Ornamental,
sem que a respectiva despesa esteja devida e previamente
cabimentada (...).
Ora, no caso em aprego, para o projecto " Combate as
Ravinas/MINUC", em que se insere a presente despesa foi
inscrita dotaga'o orgamental no presente exercicio, no montante
de Kz 223 847 457,00.
Porem, face a norma vertida no n°2 do artigo 6°do Decreto

S

Presidencial n°1/15, de 2 de Janeiro, conjugada corn o n°2 do
artigo 30° da Lei n°15/10 de 14 de Julho, corn as alteraga'es
constantes da Lei no 24/12 de 22 de Agosto, o Tribunal de
Contas solicitou ao Ministerio da Construgao que juntasse aos
autos a Nota de Cabimentagao da despesa

(vide officio

n°377/CG/FP/TC/2015, de 16 de Julho).

Porem, tal solicitagao nao mereceu qualquer reaccao por parte da
ref erida entidade.

Pelo exposto, decide o Tribunal de Contas, corn fundamento na
alinea b) do artigo 63° da Lei n°13/10, de 9 de Julho, recusar o
visto ao contrato em apreco.

sao devidos emolumentos
Notif ique-se
Luanda, 2 de Setembro de 2015

As Juizas Conselheiras
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