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Processo n°7,3/PV/2015
Através do Officio no 005/GCG/PORTO/2015, de 14/05/2015, o Consulado
Geral de Angola no Porto- RepUblica Portuguesa, remeteu a este Tribunal,
onde foi recebido e deu entrada no dia 20/04/2015, o processo que foi
actuado sob o n° em epigrafe respeitante ao Contrato de Empreitada para
Ampliacao do Consulado de Angola no Porto, celebrado a 29/12/2014 entre,
de uma parte, o Estado Angolano, representado pelo Consul Geral de Angola
no Porto Sr. bomingos CustOdio Vieira Lopes, e, de outra parte, a CASA'SEngenharia e Construcao, S.A., corn Bede na Rua do Anjo no 27- Mire de
Tibaes, Apartado 2702, 4.700- 565- Braga, Portugal, matriculada na
ConservatOria do Registo Comercial de Braga sob o n° 500023875,
representada pelo Sr. Antonio da Silva Fernandes, na qualidade de
Administrador.

O Contrato, celebrado pelo prep de € 1. 790. 000,00 (Urn Milhao e
Setecentos e Noventa Mil Euros), sera executado no prazo de 10 (bez)
meses, contados a partir da data da consignacao da obra, conforme
acordado pelas partes na clausula Quinta do Contrato.
A anteceder a assinatura do Contrato subjudice nao foi adoptado nenhum
procedimento concursal como tal, nos termos do Art.° 22° e seguintes da
Lei 20/10, de 7 de Setembro, como a mister acontecer em relagao a actos e
contratos sujeitos a jurisdicao do Tribunal de Contas e, consequentemente,
ao regime da contratacao pUblica de que se ocupa a supracitada Lei.

Apesar disso e em atencao a solicitagao de elementos feita pela Contadoria
Geral em fungao da constatacao a que chegou na ancilise preliminar a que
sujeitou o Contrato, foram praticados pelas partes os seguintes actos e
juntos aos autos os documentos e pecas processuais que a seguir se indicam:
a) - be acordo corn o RelatOrio da Comissao Multisectorial constituida

para a avaliagifo das propostas para a aquisigao do imOvel contiguo
Chancelaria e Resiancia Oficial de Angola no Porto (peg. 4), foram
dirigidas Cartas- Convites, para apresentagao de propostas, a tres
empresas, nomeadamente 6 CASAIS- Engenharia e Construgao, S. A;
6 NVE- Engenharia, S.A e 6 HCI- Construgaes, S.A. Sendo certo que
esse expediente foi realizado em obediencia ao que se estabelece no
Art.° 4° do Decreto Executivo Conjunto n° 112/99, de 17 de
Dezembro, nao deixa o mesmo de responder a exigencia do Art.° 130°
da Lei 20/10, de 7 de Setembro, apliccivel ao Concurso Limitado Sem
Apresentagao de Candidaturas do Art.° 129° dessa mesma Lei.
O Contrato foi ad judicado a firma CASAIS- Engenharia, 5.A., em
consequ'encia de ter sido a mesma que apresentou a proposta
economicamente mais vantajosa, no sentido do preco mais baixo
acompanhado das valencias tecnico- profissionais que exibiu nos autos;

b) - Alvaro de Obras Ptiblicas
A ad judicatclria juntou aos autos um Alvaro de Empreiteiro de Obras
da classe 1 a 9, que lhe permite realizar obras ate € 16. 600.
000,00 (Dezasseis Milhaes e Seiscentos Mil Euros) ou mais, isto em
corresponcrencia corn o que dispae o Art.° 56° n° 1 da citada Lei 20/10.
c) - Comprovativo da situagao tributdria e contributive regularizada,
isto quanto a contribuigaes fiscais e de seguranga social,
respectivamente, bern como da situacao juriclica integralmente
regularizada, nos termos e para efeitos do Art.° 54° alineas e), f) e
d), tambem, da Lei 20/10.
d) - Em observancia ao que se estabelece no Art.° 8° do jci mencionado

Decreto Executivo Conjunto n° 112/99, de 17 de Dezembro, fez-se
constar dos autos o Despacho corn o n° 04/GMF/2015, de 23 de

Janeiro, do Sr. Ministro das Finangas, a subdelegar poderes no Sr.
Domingos Custódio Vieira Lopes, para, nos termos do Art.° 8° do
Decreto Executivo Conjunto n° 112/99, outorgar, em representagao
do Ministro das Finangas, no " Contrato de Ampliagclo e Reabilitagao
do Imcivet supracitado, corn a Empresa CASAIS " ou no seja presente
Contrato.
Este exercIcio e-o em cumprimento do que dispoe, mutatis mutandis, o Art.°
34° que, por sua vez, remete para o Anexo It, todos da mesma Lei 20/10,
de 7 de Setembro, que vimos citando em materia de competencia para
autorizar a despesa, corn o Contrato.
e) - Caderno de Encargos

O Caderno de Encargos, tal como definido pelo Art.° 47° n° 1 da Lei
20/10, de 7 de Setembro, " e a peva do procedimento que contem, sob a
forma articulada, as ciciusulas juridicas, administrativas, financeiras e
tecnicas gerais e especiais, a incluir no Contrato ", nao é requisito a
preencher no quadro dos coinandos do Decreto Executivo Conjunto n°
112/99, de 17 de Dezembro, tendo sido junto aos autos por instancia do
Officio n° 228/CG/FP/TC/2015, de 28/04/2015, da Contadoria Geral, ao
abrigo da disposicao combinada dos Art.°s 8° n° 6, in fine e 62° n° 4,
ambos da Lei 13/10, de 9 de Julho, ao Consulado Geral de Angola no
Porto a solicitar elementos tidos por essenciais em falta.
f) - Garantia Bsncaria
0 Art.° 4° alinea g) do Decreto Executivo Conjunto n° 112/99, de 17
Dezembro, exige que o vendedor do imOvel ou o prestador de servicos,
no caso vertente, junte a proposta que fizer a entidade publica
contratante um conjunto de garantias, sem especificar quais e quantas,
do que entendemos poder constar aquela por intermedio da qual deve
afiancar o exacto e pontual cumprimento das obrigagaes que assume corn
a celebragao do Contrato.
No caso, a garantia e bancaria, como a admite o n°1 do Art.° 105° da Lei
20/10, e é prestada em observancia do que se preve na Cldusula Decima
Quarta quer do Caderno de Encargos quer do Contrato. A este propOsito,
alias, como no caso de outros documentos e/ou pecas processuais jei
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analisados e referidos retro, a garantia bancoria prestada pela
ad judicatoria foi emitida no estrangeiro e nao foi autenticada pelos
competentes servigos da representacao diplomcitica de Angola no local
da sua producao, no caso o prciprio Consulado Geral de Angola no Porto jd
que quem outorga no Contrato e o Ministerio das Finangas e nao o
Consulado que apenas o representa. bito de outra forma,

ha

duas

situagaes a compor: a garantia bancoria deve ser emitida a favor do
Ministerio das Finangas da RepUblica de Angola, por um lado e, outro
lado, deve ser autenticada pela representacao diplomdtica de Angola no
Porto, a fim de que possa, nos termos combinados dos Art.°s 540° do
Cos:lig° do Processo Civil e 365° do COdigo Civil, ter-se por legalizada e,
consequentemente, fazer prova bastante no nosso Pais.
Constam dos autos os despachos n°s 283/GMF/14, de 11 de Setembro;
787/GMRE/2014, de 25 de 5etembro e 164/GAB. MINCONS/14, de 23
de Setembro, respectivamente, dos Srs. Ministros das Finangas, das
Relagaes Exteriores e da Construed°, através dos quais foram
designados funcioncirios dos respectivos bepartamentos Ministeriais
para se deslocarem a Portugal, em objecto de servigo no ambito da
Comissao de Trabalho prevista no Art.° 5° do becreto Executivo
Conjunto n° 112/99, de 17 de bezembro, incumbida de, corn as
necessdrias adaptagaes, avaliar propostas e negociar os valores dos

Nao tendo sido criada con juntamente pelos titulares desses Ministerios,
como estipulado no supracitado Art.° 5° do Decreto Executivo Conjunto
n° 112/99, entendemos, entretanto, estar a mesma dotada de forma legal
bastante, JO que constituida corn os mesmos propOsitos e fins.

A Clciusula 11' do Contrato estabelece no seu n°3 que o Primeiro
Contraente, o Estado, no caso, procederd a urn pagamento adiantado do
preco por conta de prestacaes a realizar no valor de 30% do prego
contratual quando o becreto Presidencial n° 1/15, de 2 de Janeiro,
dispae, no n° 9 do seu Art.° 7° no sentido de que " Os pagamentos iniciais
dos contratos de empreitada de fornecimento de bens e de prestacao de
servigos, vulgo Down Payment nao devem exceder 15% do valor global

dos mesmos ", salvo se houver autorizagao expressa do Sr. Ministro das
Finances, podendo, neste caso, esse valor elevar-se ate 30%.
Ora, dos autos nao consta, nem de modo expresso nem de forma tcicita
ou implicita, qualquer acto praticado pelo Sr. Ministro das Finances
nesse sentido.
Apesar do que fica exposto, os actos praticados em sede da formagao do
presente Contrato e no respeito ao que se estabelece na generalidade do
becreto Executivo Conjunto n° 112/99, de 17 de bezembro, est& aquem
de responder integralmente a necessidade de observancia do regime
juridic° imposto pela Lei n° 20/10, de 7 de Setembro. E isto porque,
pese o facto de se tratar de um Contrato cujo processo de celebragao e
regulado pelo citado becreto Executivo Conjunto, as exigencies da
contratagao pLiblica resultantes da aprovacao da Constituigao da
Reptiblice de Angola sao hoje bem MCliS valiosas a transparencia a
imparcialidade, a competitividade, a eficacia e eficiencia, a concorrencia,
a igualdade e a probidade do que os principios e regras integrantes desse
diploma, corn os quais, 6 verdade, ainda vao podendo coexistir.
Este junto aos autos o comprovativo da disponibilidade financeira do
Consulado Geral de Angola no Porto necessciria

a realizagao da despesa.

Por tudo o dito, os desta Camara decidem, em sessao didria de Visto,
devolver, ao abrigo do n° 2 do Art.° 66° da Lei13/10, de 9 de Julho, o
presente Contrato, a fim de que no prazo de 15 (Quinze) dias, a entidade
pLiblica contratante:
a) - Se digne legalizar ou fazer legalizar a garantia banceria, que deve
ser emitida

a favor do Ministerio das Finances que e o outorgante no

Contrato, nos termos referidos retro e para efeitos dos Art.°s 540°
do COdigo do Processo Civil e 365° do Codigo Civil.
b) - Proceda

a adequagao do n° 3 da Clciusula becima Primeira do

Contrato ao estabelecido no n° 9 do Art.° 7° do becreto Presidencial
n° 01/15, de 2 de Janeiro, no sentido de, mediante ou adenda ao
Contrato, fazer constar 15% do valor do down payment ou ainda

através de acto do Sr. Ministro das Financas em que expressamente
autorize o valor dos 30% jd consignados.

Luanda, 08 de Julho de 2015

Comunicagaes Necessorias

Os Juizes Conselheiros
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