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Processo n. ° 54/PV/2015
0 Tribunal de Contas, em Sessao bidria de Visto, apreciou o Contrato
de Empreitada de Obras PLiblicas, celebrado entre a Administracao
Geral Tributeria e a empresa TELHABEL CONSTRUcoES 5. A, cujo
objecto e valor, abaixo descrevemos:
.- Empreitada de ReabilitaGao do Predio Urbano para albergar a
Adininistracao Geral Tributciria, no valor de AKZ
2.199.993.662,00 (dois mil milhaes, cento e noventa e nove
milhaes, novecentos e noventa e tres mil e seiscentos e sessenta
e dois kwanzas).
I.

DOS FACTOS

Para a decisao, relevam os seguintes factos, evidenciados por
informagaes e documentos constantes do processo:
A celebragao do contrato em apreciagao, foi precedida de concurso
pt.iblico, aberto pelo Presidente do Conselho de Administragao da
Administragao Geral Tributdria, em conformidade corn os poderes que
lhe foram subdelegados pelo Senhor Ministro das Finangas por meio
do bespacho n.° 05/2014, de 06 de Junho.
0 Concurso PLiblico foi publicado no Jornal de Angola, nos dias 07 e 08
de Junho de 2014 e no Dicirio da Reptiblica, III.* Serie n.° 104, de 03
de Junho do mesmo ano, tendo sid
apresentagao das propostas.

ado o prazo de 25 dias para

Para a avaliagao dos propostas do Concurso, foi criada a Comissao de
Avaliagao, por Despacho n. ° 25/GMF/2014, de 25 de Junho, do
Senhor Ministro dos Finangas, composta por 7 (sete) membros, sendo
5 (cinco) efectivos, incluindo o seu presidente e 2 (dois) suplentes.
Do Concurso, participaram 10 (dez) empresas, nomeadamente: a SOsia
- S.A, Norofrica, S.A, H e S - LOA, China Jiangsu - LDA,
Edifer S.A, Otnatapalo S.A, Lena - LDA, Cipro Group - LDA,
Gertica - LDA e a Telhabel S.A.
0 Acto Ptiblico foi realizado em duos sessaes. A primeira, realizou-se
no dia 30 de Julho de 2014, e a segunda, no dia 07 de Agosto do
mesmo ano.
Em relagao ao Acto PLiblico e as fuses subsequentes do concurso,
damos por integralmente reproduzidos o conteijdo dos actas do Acto
PUblico, do RelatOrio Preliminar e do Relatcirio Final.
A

entidade juntou nos autos as pegas do procedimento,

nomeadamente: o programa de procedimento, o caderno de encargos e
as propostas dos duos empresas melhor classificadas.
Em relatOrio fundamentado sobre o merit° dos propostas, a Comissao
de Avaliagao deliberou em propor como adjudicatciria a empresa
TELHABEL Construcaes Angola S.A, tendo deste modo, notificado a
adjudicagao a todos os concorrentes. Decorridos cinco dias apas a
notificagao, as empresas concorrentes nao apresentaram quaisquer
reclamagaes e/ou objecgaes a proposta de adjudicagao. Assim, foi
assinado o contrato no dia 18 de Margo de 2015, tendo sido
outorgado, por parte da contratante, pelo Sr. Valentin Joaquin
Manuel, Presidente do Conselho de Administragao da Administragao
Geral Tributdria, em conformidade corn os poderes que lhe foram
subdelegados por meio do Despacho n.° 05/2014, de 06 de Junho,
junto aos autos, e por parte da contratada, pelos Srs. Pedro Gabriel
Pacheco Couto e Vasco Pacheco Couto, Administradores, corn
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poderes pars obrigar a sociedade, conforme a alinea b) do n.° 1 da
clnusula 19.° do Estatuto da Sociedade.
bA APRECIAcA0
II.

ba beds& de Contratar e da Escolha do Procedimento.

A decisao de contratar foi tornado pelo Senhor Ministro das Finangas
nos termos das disposigeles combinadas do n.° 1 do artigo 38.°, da
alinea b) do n.° 1 do anexo II, ambas da Lei n.° 20/10, de 07 de
Setembro (Lei da Contratagao Ptiblica) e do n.° 1 do artigo 12.° do
becreto-lei 16-A/95, de 15 de bezembro (Normas do Procedimento e
da Actividade Administrative).
O tipo de procedimento pre-contratual adoptado foi o concurso
tendo em consideragao o valor estimado do contrato, corn
fundamento na disposigao normativa do n.° 1 do artigo 24.°, conjugado
corn a alinea a) do artigo 23.°, 34.° e da alinea b) do Anexo II, todos
da Lei da Contratagao
III.

ba Adjudicagao.

Nos termos do n.° 1 do artigo 99.° da Lei n.° 20/10, de 07 de
Setembro, a adjudicagao a feita de acordo corn o que estiver
estabelecido no programa do concurso, segundo um dos seguintes
criterios:
a) 0 da proposta economicamente mais vantajosa, que deve ter em
canto, entre outros factores, a qualidade, o merit° tecnico, as
corocteristicos estiticas, a assistencia tecnica, os prazos de entrega
ou execugdO e o prep,.
b) 0 do preco mois baixo.
Relativamente ao cumprimento desta disposigao legal, ha que realgar o
preceituado no ntimero 4.1 e 21.1 do Programa do Concurso e
consequentemente no flamer° 4.1 do antincio do Concurso Pablico.
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Estes nilmeros tratam de forma especifica do Criteria que preside a
adjudicagao da empreitada objecto do contrato em apreciagao.
Deste modo, verificou-se que o Programa de Procedimento, determina
que as propostas seriam analisadas em conformidade corn os criterios
patentes no Programa de Procedimento.
Esta descrigao normativa do Programa de Procedimento apresenta,
desde logo, uma incongrugncia, que se prende corn o facto de o
procedimento adjudicatetrio a adoptar pela entidade contratante estar
vinculado a um dentre os dois criterios fixados nas alineas do artigo
99.° da Lei n.° 20/10, de 07 de 5etembro. Portanto, em vez do
Programa de Procedimento usar a expressao

"criterios de

adjudicaccio", teria usado a expresso "criteria de adjudicaciro",
porque a ad judicag& é feita segundo um dos criterios de ad judicagao
e na'o segundo criterios de adjudicagilo.
Ora, sobre esta questao, ha que referir que, a razao do legislador
fixar os criterios de ad judicag& prende-se corn a busca da
objectividade durante a apreciagao das propostas.
Assim, a definig& deste criteria e eventuais factores consoante o
caso, deve ser feita de forma inequivoca, na medida em que es-fa
directamente ligado ao interesse dos concorrentes de saberem por
que regras e valores as suas propostas serao avaliadas, ou seja, no
ideia de Fernando Batista, in o Principio da Transparencia e o Criterio
de Adjudicaccio, «atraves do criteria de ad judicagao, completamente
parametrizado e densificado desde logo nas pegas do procedimento,
os operadores econamicos interessados em concorrer podem retirar
desse modelo todas as informagaes necessclrias para apresentarem as
suas melhores propostas, numa situagao de igualdade, porque Ihes
dada a conhecer, desde os primcirdios do procedimento, o que aquela
entidade ad judicante ird ter em considerag& para a avaliagao das
propostas».

Pag. 4 /6

No ntimero 4.1 do Programa do Concurso, a entidade pLiblica
contratante passou a ideia de que os criterios a que faz mencao no
corpo do referido ntimero, sao os factores apontados nas alineas a), b)
e c), o que nao pode ser, jet que, ester factores correspondem aos
eventuais factores do criterio da proposta economicamente mais
vantajosa. Curiosamente, jci depois das empresas terem apresentado
as suns propostas, a Comissao de Avaliagao, no Ultimo parcigrafo da
pOgina 1 do RelatOrio Preliminar, esclarece que a adjudicaciio é feita ci
proposta economicamente mais vantajosa, recaindo sobre aquela que
obtiver a pontuaccio global mais elevada, tendo em consideraccio os
seguintes factores:
a. Qualidade tecnica da proposta 55%;
b. Prep da proposta 35%;
c. Capacidade Financeira10%.
IV. Da Prestacao da Cauca() Definitiva.
Nos termos e condig8es acima referidos, a Comissao de Avaliagao, no
seu relatOrio final, prop8s como adjudicatciria da empreitada, a
empresa TELHABEL Construgaes Angola 5.A, possuidora dos
qualificaceres juridicas, profissionais, tecnicas e financeiras
necesscirias o execuccio do contrato objecto do procedimento.
Notificada da ad judicagelo, nos termos do n.° 1 do artigo 101.° da Lei
n.° 20/10, de 07 de Setembro, a empresa, corn vista a garantir o
exacto e pontual cumprimento das obrigagaes que assumiu corn a
celebragao do contrato, prestou a caucao definitiva no forma de
garantia bancciria, passada pelo Banco de Fomento Angola, no valor de
AKz. 219.999.366,20 (Duzentos e Dezanove Milhaes, Novecentos e
Noventa e Nove Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Kwanzas
Cintimos), correspondente a 10% do valor do contrato.

r

inte
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V.

ba Cabimentacao.

A Administragao Geral Tributciria fundamentou nos autos que, as
despesas referentes a execugiao do contrato em apreciagao, serao
suportadas corn as receitas arrecadadas atraves dos Emolumentos
Gerais Aduaneiros, nos termos do disposto no n.° 5 do artigo 40.° das
Instrugaes Preliminares da Pauta Aduaneira dos Direitos de
Importagao e Exportagao (I.P.P), aprovado pelo becreto Legislativo
Presidencial n.° 10/13, de 22 de Novembro.
Neste sentido, para fazer fe ao descrito acima, a entidade
contratante juntou nos autos o mapa de receitas arrecadadas atraves
dos Emolumentos Gerais Aduaneiros de 2013 e o Orgamento Aprovado
para 2014 (Quadro betalhado das bespesas em Execugao para o
Exercicio de 2014).
VI.

bA bECISAo
-

Nos termos acima referidos, decide este Tribunal em conceder o
Visto ao Contrato em apreciagao.
Sao devidos emolumentos
Notif ique-se.
Luanda,

62)

de Abril de 2015.
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