REPÚBLICA DE

ANGOLA

TRIBUNAL DE CONTAS
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CÂMARA

Resolução N°. zi,Li /FP/14.

Processos n. °s: 158, 159 e 160/PV/14.
•

O Tribunal de Contas no âmbito da fiscalização preventiva, apreciou os
processos supra identificados, remetidos pela Secretaria Geral do
Presidente

da

através

República,

do

ofício

n.°

48/01.1/GAB.SG/OAPR/14, de 23 de Abril, atinente aos contratos de
Aquisição e Assistência Técnica de Vinte e Dois (22) Veículos
Automóveis, assinados aos 09 de Abril do corrente ano, sendo:
". Oito (8) viaturas de marca Toyota Land Cruiser GX-R V8 4.5,
celebrado com a empresa Daimic Motors, Lda, no valor de Akz.
101.200.000,00 (Cento e Um Milhões e Duzentos Mil Kuanzas);

Oito (8) viaturas de marca Toyota Land Cruiser GX-R V8 4.5L,
celebrado com a empresa Ossaily General Trading, Lda, no valor
de Akz. 101.200.000,00 (Cento e Um Milhões e Duzentos Mil
Kuanzas), e;

Seis (6) viaturas de marca Toyota Land Cruiser 200 Station
Wangon GX, celebrado com a empresa Toyota de Angola, 5.A
valor de

Akz. 73.542.000,00

(Setenta .( Três

Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Kuanzas).
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MilMes,

1. DOS FACTOS

Para a decisão relevam os seguintes factos:
1. Através do ofício n.° 48/01.1/GAB.SG/OAPR/2014, de 23 de Abril, a
Secretaria Geral do Presidente da República remeteu três (3)
contratos de Aquisição e Assistência Técnica de Vinte e Dois (22)
Veículos Automóveis para renovação da frota presidencial, protocolar
e administrativa dos Órgãos Auxiliares do Presidente da República, no
valor global de Akz. 275.942.000,00 (Duzentos e Setenta e Cinco
Milhões, Novecentos e Quarenta e Dois Mil Kwanzas).

2. Através do despacho n.° 06/14, de 12 de Março, exarado pelo Exmo
Sr. Manuel da Cruz Neto, Secretário Geral do Presidente da
República, foi adoptado o procedimento por negociação, previsto na
alínea d) do n.°1 do artigo 22.°, e alínea d) do artigo 23.° combinados
com o previsto 135.° ss da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro,
publicada do Diário da República, I Série, n.° 170.

3.

A adopção deste procedimento mereceu autorização expressa de Sua

Excia Senhor Presidente da República, na qualidade de Titular do
Poder Executivo, através do Douto Despacho de 29 de Janeiro de
2014, recaído sobre a solicitação para autorização da realização de
despesa e adopção do procedimento de negociação, nos termos do
disposto nos artigos 34.° e 37.°, ambos da Lei n.° 20/10, de 07 de
Setembro.
4. Dos autos consta, o Despacho n.° 05/14, datado de 07 de Abril, de
Sua Excia Senhor Secretário Geral do Presidente da República, que
confere poderes aos senhores Justino Gabriel Guedes Cangaia e
Afonso de Mesquita Sampaio Júnior, para que, agindo na qualidade
Director de Administração e Finanças e Director• dos Transportes,
respectivamente, procedessem a assinatura dos contratos supra
citados.
5. O critério de adjudicação perfilhado foi o da propdta
economicamente mais vantajosa, tendo como factores de po
ração o
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melhor preço (5 pontos), a garantia de assistência técnica (2,5 pontos)
e a garantia de entrega imediata (2,5 pontos).
6. As viaturas devem ser entregues até 72 horas após confirmação do
pagamento.

7. Os contratos prevêem, na cláusula 1.°, a existência de cobertura
orçamental.

8. Não consta dos autos a caução definitiva que devia ser prestada sob a
forma de garantia bancária ou por seguro - caução, referente ao
exacto e pontual, cumprimento das obrigações contratuais
correspondente a 10% do valor contratual, conforme o estabelecido no
contrato.
9. O relatório final foi assinado apenas pelo presidente da Comissão de
Avaliação, porém não foi aprovado pelo órgão competente para
autorizar a despesa.
10.Os contratos foram adjudicados as empresas Daimic Motors, Lda,
Ossaily General Trading, Lda, e Toyota de Angola, S.A, por terem
obtido as melhores pontuações no quadro de avaliações face a
satisfação das necessidades expostas no caderno de encargos.

II. APRECIAÇÃO

Aos 20 de Fevereiro, o Tribunal de Contas, em Sessão Diária de Visto,
apreciou 7 (sete) contratos de Aquisição de 270 (Duzentos e Setenta)
Veículos Automóveis e Assistência Técnica para a renovação da frota
administrativa da Casa Civil e da Secretaria Geral do Presidente da
República, tendo decidido através da Resolução n.° 10/FP/14, pela concessão
do Visto.
Os contratos sub judice são uma sequência do processo de aquisição e
viaturas supracitado, pelo que, remetemos as considerações relativas a
escolha do procedimento contratual ao exposto na Resolução n.°
de 20 de Fevereiro, que demos aqui por inteiramente reproduzido
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/FP/14,
I

Sobre a legitimidade para assinatura dos contratos, as partes encontram-se
devidamente representadas para o efeito, nos termos dos artigos 38.° e
115.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, combinados com o artigo 13.° do
Decreto - Lei n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro.

CAUÇÃO DEFINITIVA
A função da caução definitiva é a de garantir o cumprimento do contrato
ponto por ponto e nos prazos estabelecidos, estando destinada a garantir a
seriedade da proposta e do compromisso de quem decide, livre e
voluntariamente, participar na contratação pública.
Assim sendo, o adjudicatário deve garantir, através de uma caução
definitiva, o exacto e pontual cumprimento das obrigaçaes que assume com a
celebração do contrato, nos termos do disposto do n.° 1 do art. 103.° da Lei
n.° 20/10, de 07 de Setembro.
Dos autos não consta a caução definitiva, o que implicaria a caducidade da
adjudicação, nos termos do artigo 107.° da Lei n.° 20/10, de 07 de
Setembro, porém a contratante deverá reter e deduzir o valor da mesma no
primeiro pagamento a efectuar a favor da contratada.

CABIMENTAÇÃO
Os contratos prevêem, na cláusula 1.a, a existência de cobertura
orçamental, respeitando o n° 1 do art.° 7° do Decreto Presidencial n°
232/13, de 31 de Dezembro.

A aquisição de veículos para o uso de serviços a nível central e local do
Estado, fica condicionada à inscrição prévia no OGE, pelas respectivas
unidades orçamentais, nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 68.° da
Lei n.° 18/10, de 06 de Agosto, Lei do Património do Estado.
Não constam dos autos as notas de cabimentação, porém da análise feita a
partir do Pro jecto cio. Administração e Gestão dos Assuntos do Estado, onde
foram deduzidos as despesas dos contratos visados pela Resolução n.°
10/FP/14, de 20 de Fevereiro, podemos aferir de facto, aue existe
cobertura orçamental para execução dos contratos sub judice.
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III. DECISÃO
Nestes termos e com os fundamentos acima expostos, decide-se em sessão
Diária de Visto em conceder o visto aos referidos contratos.
Recomendando à Secretaria Geral do Presidente da República, que
futuramente cumpra escrupulosamente com os pressupostos emanados no
artigo 103.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, mormente a exigência da
prestação da caução definitiva, por parte da contratada.

•

São devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda, 13 de Maio de 2014.

O Juiz Ad junto

•
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