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Processo no 609/PV/2014
Pelo Oficio corn a Referencia 419/03.00/2014, datado de
23/10/2014, o Ministerio dos Transportes submeteu a Fiscalizagdo
Previa deste Tribunal, aonde deu entrada no dia 27 do mesmo mes e
ano, o Contrato de Prestagdo de 5ervigos para a realizagdo do
Programa de Modernizagdo TecnolOgica da Direcgdo Nacional dos
Transportes Rodovicirios, que celebrou a 23/09/2014 corn a empresa
TECANGOL- Tecnologias de 5istemas de Informagdo, 5.A, pelo prego
de KZ. 496. 790. 200,00 (Quatrocentos e Noventa e 5eis Milhdes,
5etecentos e Noventa Mil e buzentos Kwanzas).
0 prazo acordado pelas partes contratantes para a execugdo do
Contrato a de 18 (bezoito) meses.
Ate a assinatura do Contrato, como dito retro a 23/09/2014, foram
praticados vdrios actos no ambito de urn Procedimento de Contratagdo
aberto ao abrigo da disposigdo copulada dos Art.'s 31° e 32°, ambos
da Lei 20/10, de 7 de 5etembro, pelo bespacho n° 169/14, de
05/05/2014, do 5r. Ministro dos Transportes.

O tipo de procedimento adoptado, em -lung& do valor estimado do
Contrato, foi o Concurso Limitado 5em Apresentagdo de Candidaturas,

dos Art.°s 22° °lima c); 23° aline° c); 25° alinea b) e 129 e segs. da jó
citada Lei 20/10.
Tambem por Despacho do 5r. Ministro dos Transportes e, desta feita,
corn o n° 170/14, de 09/05/2014, foi criada a Comissao de Avaliagao
dos Propostas.
Em obediencia ao que se estabelece no Art.° 130° da Lei que vimos
citando, a entidade ptiblica contratante pOs mao do seu poder
discricioncirio e enderegou convites a PERFILGE5T- Gestdo, Comercio
e Servigos, Lda. a EURINF- Informatics e Tecnologia, Lda. e a
TECANGOL- Tecnologias de 5istemas de Informagdo, 5.A, corn vista
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a apresentocao de propostas, urn processo de que resultou, no final,
fosse o Contrato adjudicado a esta
Constam dos autos comprovativos da Cabimentaga'o da despesa corn o
Contrato, como se retira da respectiva Nota de Cabimentagao corn o
n° 364, emitida a 25/08/2014 no valor inicial de Kz 100. 000. 000,00.
importante dever dizer-se que o Pro jecto de Modernizagelo
TecnolOgica da ONTR consta do OGE/2014 sob a Rubrica " bespesas
de Funcionamento e Apoio ao Desenvolvimento", sendo o Contrato em
andlise, que a ele respeita, urn Contrato plurianual cujo Ultimo
pagamento do prego deverd ocorrer no Ultimo trimestre do ano de
2016, cfe. se le da sus Clausula 5'.
Comprovada tambem fica a prestagao da caugao nos termos do Art.°
103° da Lei 20/10, de 7 de 5etembro, sendo certo que, devendo se-lo
nos seis digs posteriores a notificagdo da adjudicagao (de que nao se
leem nos autos quaisquer sinais), a mesma ocorreu apenas em Outubro
de 2014 ou seja em momento posterior a assinatura, a 23/09/2014,
do Contrato.
A fungao da caugao definitiva, como facilmente se pode extrair do
citado Art.° 103° da Lei 20/10, e garantir o cumprimento, ponto a
ponto, nos termos e condigaes acordados, do Contrato celebrado pelas
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partes. E uma forma de assegurar que a entidade contratada venha a
intervir, livre e voluntariamente, na satisfagao e/ou cumprimento das
suas obrigaga'es contratuais.
A prestagao da caugao fora do prazo e equiparada e corresponde a
nao prestagao, sendo a esse facto oponivel a mesma consequencia, a
caducidade da adjudicagao, nos termos do Art.° 107°, havendo, porem,
a considerar a possibilidade de se garantir a integridade de todos os
actos praticados conducentes

a ad judicaglio e consequente assinatura

do Contrato, antes de se avangar para a solugao indicada no n° 2 desta
disposigao legal, a cujo recurso implica e estd subjacente urn
procedimento ex novo, ocioso e, quicd, mais, dispendioso.
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Para tanto, é necessario que a entidade p6blica contratante tenha por
atendiveis e justificativas as razes que a entidade adjudicatciria lhe
apresente como estando na base da nao apresentagelo da caugao em
tempo e nos termos estabelecidos legalmente e fixe, por isso, novo
prazo para a prestagao devida. 0 que nao pode e deixar de se
caucionar o exacto e pontual cumprimento das obrigagaes assumidas
pelo adjudicatdrio corn a celebragao do Contrato.
Foram igualmente juntos aos autos documentos que atestam
encontrar-se a entidade adjudicatdria em situagao de regularidade
juriclico-legal quanto nao sal as suas obrigago'es fiscais e de
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contribuigaes para a seguranga social mas tambem as qualificagb'es
profissionais, tecnicas e financeiras necessarias a execugao pontual
do Contrato, de conformidade corn as normas dos Art.°s 54° e 56° a
58°, todos da supracitada Lei 20/10, de 7 de Setembro.
Tudo visto e ponderado, os desta Camara decidem conceder visto ao
presente Contrato, corn a recomendagao de que, em futuros
procedimentos de contratagao, deverd o bepartamento Ministerial
dos Transportes provar ter notificado a entidade contratada da
decisao de adjudicagao, em obediencia aos principios da igualdade, da
transparencia e da concorrencia.

Sao devidos emolumentos
Notifique-se

Luanda, 07 de Dezembro de 2015
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