REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1° CAMARA
Resolucao no .62/FP/15
Processo n. °s 102/PV/2015

•

DOS FACTOS
A Unidade de Gestao da bivida PLiblica, do Ministerio das Financas,
submeteu ao Tribunal de Contas pars efeito de Fiscalizagao Previa, atraves
do officio n.° 0407/UGb/MINFIN/2014, de 29 de Abril, o contrato de
Prestagao de Servigos de Coordenagao Tecnica Geral das 56 (Cinquenta e
Seis) Obras PUblicas, Integradas do Programa dos 63 (Sessenta e Tres)
Pro jectos Prioritorios Estruturantes, no valor de AKZ 3.374.462.500,00
(Tres Mil Milh5es, Trezentos e Setenta e Quatro Milhiks,
Quatrocentos e Sessenta e Dols Mil e Quinhentos Kwanzas).
Celebraram o contrato o Ministerio da Construe& e a empresa de direito
angolano GRUPOTEC ENGENHARIA, LIDA.
Para alem dos factos mencionados, sao dodos ainda como assentes e
relevantes os seguintes:
a) 0 contrato foi celebrado em 2015;
b) 0 prazo de execugao do contrato vigorard ate ao termo dos
contratos de empreitada e de fiscalizagao da Ultima obra a ser
entregue ao bepartamento Ministerial da Construgao;
c) 0 Procedimento adoptado foi o «processo de negociagao>>:

d) Através do bespacho Presidencial n°15/15, de 20 de Fevereiro, foi
autorizada a celebragao do contrato;

Apreciando

Através do Despacho Presidencial n°15/15, de 20 de Fevereiro, identificado
nos autos e que aqui se da por inteiramente reproduzido foi aprovada a
minuta do Contrato, e concedida autorizagao ao Senhor Ministro da
Construgilo, para celebragao do Contrato.
A aprovagao do contrato resulta do previsto nos artigos 34° e 37°

combinado corn a alinea a) do n°4 do anexo II da Lei no 20/10, de 07 de
Setembro.
No mesmo Despacho, o Titular do Poder Executivo orientou o Senhor
Ministro das Finangas a assegurar os recursos financeiros necessirios a
implementag'ao do Projecto.

0 Senhor Presidente da ReptIblica, na qualidade de Titular do Poder
Executivo, nao so aprovou o contrato e seu respectivo valor como tambem
aprovou a indicaga'o da empresa GRUPOTEC ENGENHARIA, LDA., como se
pode aferir no Despacho supra citado
Pela entidade contratante, assinou o contrato Sr. Carlos Alberto GregOH°
dos Santos, na qualidade de Director do Gabinete de Estudos, Planeamento
e Estatistica, devidamente mandatado para o efeito pelo titular do
bepartamento Ministerial da Construgao e pela empresa contratada assinou
o Sr. Antonio Joao Lopes Catete Cuenda.
As presentee despesas foram assumidas sem concurso.
Consagra o n.° 1 do artigo 37° que a competencia para a autorizagao das
despesas sem concurso é admissivel, nos termos da alinea d) do n.°1 do
artigo 22° e do artigo 30°, todos da Lei n.°20/10, de 7 de Setembro, e é
determinada nos termos do disposto no n° 4 do Anexo II da mesma lei.
Em nosso entender, deve-se fazer a interpretagao extensiva deste
preceito, pois, o legislador disse menos do que queria. Ao referir despesas
sem concurso queria nao so apontar o artigo 30° (escolha do processo de
negociagao para formagao de contratos de prestaga'o de servigos) como
tambem o artigo 28° (escolha do processo de negociagao independente do
objecto do contrato a celebrar) e o artigo 29° (escolha do processo de
negociagao para a locagao ou aquisigao de bens) todos estabelecendo
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criterios materials para a escolha do procedimento independentemente do
valor do contrato.
Assim sendo, para que se recorra ao "processo de negociacao", na linguagem
utilizada pelo legislador, tratando-se de aquisicao de servicos, a necessario
que se verifique qualquer um dos requisitos plasmados nas diversas alineas
dos artigos 28° e 30°.
0 adjudicatcirio este( habilitado profissionalmente para executor a
empreitada objecto do contrato em apreciacao, por apresentar autorizacao
de Projectista de Obras Publicas.
Das 56 empreitadas objecto do contrato, 53 foram submetidas 6
fiscalizacao previa deste Tribunal, tendo as mesmas sido visadas através da
Resolucao n.° 208/FP/2014, de 19 de Dezembro.
Para a formacao do contrato de Prestacao de Servicos de Coordenacao
Tecnica Geral dos 56 (Cinquenta e Seis) Obras Publicas, Integradas do
Programa dos 63 (Sessenta e Tres) Projectos Prioritarios Estruturantes,
foram reunidas as seguintes peg:is do procedimento:
•

Caderno de Encargos;

•

Carta Convite para apresentacao de Proposta Tecnica e Comercial.

A proposta da ad judicatciria foi instruida corn alguns elementos previstos
nos termos do n°3 do artigo 70.° da Lei 20/10, de 7 de Setembro,
nomeadamente:
• Memoria Justificativa e Descritiva do processo de prestacclo de
servicos de Coordenacao Tecnica Geral relativa a execucao dos 56
contratos de empreitadas de obras pilblicas;
• Resumo do Orcamento.
Na proposta da adjudicataria na'o constam a Lista de Preps Unitarios assim
como a Nota Justificativa do Prep Proposto.
DECISAO
Pelo exposto, decide-se em Sesseio Nark( de visto, em conceder o Visto ao
contrato em apreco, recomendando a entidade contratante que em futuras
contratacaes observe o seguinte:
Garantir que as propostas sejam instruidas nos termos da alinea a) do n°3
do artigo 70.°, isto a corn as respectivas "Notas Justificativas do Prep

Proposto" de forma a evidenciar a razao e a natureza dos precos
apresentados corn a lista de precos unitcirios, uma vez que a Nota
Justificativa do Prego Proposto apresenta a descriminagao de todos os
custos e componentes diversos inerentes a formagao do prego unitcirio
proposto, ou seja, dela constam de forma detalhada e individualizada todos
os custos e encargos contabilizados aquando do ccilculo do preco proposto.

sao devidos emolumentos.
Notifique-se.

•

Luanda, aos 22 de Junho de 2015.
Os Juizes Conselheiros.
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