REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.* CAMARA
Resolugao n°44/FP/15
Processo n° 718/PV/14
Para efeito de Fiscalizagao Previa, o Departamento Ministerial dos
Pescas, submeteu ao Tribunal de Contas por intermedio do aid()
corn referencia n.° 372/SAEP/C.CIV.PR/2014 de 05 de Dezembro,
o Contrato de fornecimento de servigos para "Implementagab de urn
Centro de Producdo de Ceva de Tildpia," no Municipio do Dondo,
localizado na Provincia do Kwanza Norte, celebrado entre o
Ministerio e a Empresa Aquafish-Global Solution, Lda, pelo valor de
USb 6.019.762,03 (Seis Milhaes, bezanove Mil, Setecentos e
Sessenta e Quatro bOlares e Tres Centimos).
•

Pelo oficio de 31 de bezembro de 2014, foram solicitados
elementos em falta, imprescindiveis para andlise e decisao a
proferir.
Materia de Facto
1. 0 contrato nao foi precedido de qualquer procedimento
ad judicatOrio;
2. 0 contrato engloba as seguintes prestagaes:

a) Terraplanagem e obras de construgao civil;
b) Abastecimento de dgua e estaga'o de bombeamento e
recirculagao;
c) Sistema electrico;
d) Equipamento novel;
e) Equipamento operacional;
f) Fdbrica de embalagem;
g) Edificios;
h) Fretes e taxes de importagao;
i) Tecnologia e servigos;
j) Diversos e inesperados.

3. 0 mesmo foi assinado pelas partes a 5 de Novembro de 2014;
4. A proposta tecnica pars "Implementagdo de urn Centro de
Produccio de Ceva de Tilcipia, foi apresentada pela empresa Mitrelli
Group, Lda;
5. 0 referido projecto sera financiado, na sua totalidade, pela
"Lumiar Finance - vd draft do "Acordo de Financiamento;
6. Na Clciusula Setima do contrato, o pagamento inicial, vulgo "down
payment", sera suportado pelo OGE;
7. 0 projecto nao estd inscrito no PIP 2014;
8. 0 prazo de execugao da prestagao dos servigos é de 12 (doze)
meses;
9. A contratada Aquafish-Global Solution, Lda nao instruiu o
processo corn toda a documentagao da empresa, tais como:
escritura, pagamento de impostos, documentos da Seguranga Social
e outros;

10. Nao constam do processo quaisquer elementos que atestem a
idoneidade e a capacidade financeira e tecnica da empresa
contratada no sentido do cumprimento eficiente do objecto do
contrato;
11. Nos elementos instrutorios constam urn leque de documentos
alusivos a empresa MitreIli Group Ltd - alguns em lingua
estrangeira- relacionados corn o ref erido pro jecto.
Apreciando
A) 0 inicio da tramitagao legal de coda urn dos procedimentos
•

ad judicatorios e precedido e preparado por um con junto de actos
cuja prcitica

é

legalmente imposts e que compreende

designadamente, a tomada de decisdo ou deliberagao de promover
a celebragao de urn contrato, escoLha do tipo de procedimento,
a aprovacao da despesa pela entidade para isso competente e a
nomeacao da comissao de jdri.
Apcis a tornado de decisao de contratar, elemento determinante de
todo o procedimento de formagao do contrato, ha lugar a
elaboracdo do programa de procedimento (vd art° 46°) e do.
Caderno de encargos (art° 47°), cujas pegas sao aprovadas pela
•

entidade competente, nos termos do n° 2 do art° 45°, todos do Lei
n° 20/10, de 7 de Setembro, Lei da Contratagao
A Senhora Ministra das Pescas nao proferiu nenhum acto da sua
exclusiva compet'acia, relativamente a abertura do concurso, a
escolha do tipo de procedimento, a nomeagao da comissao, nos
termos dos artigos 31°, 32° 34° e 41° da Lei da Contratagao

B) Nao resulta dos autos que tenha havido qualquer procedimento
previa para a escolha da empresa contratada, sendo que a
adjudicagao do contrato foi feita por mero ajuste directo.
Nos termos do no 2 do art° 32°da Lei n° 20/10, de 7 de Setembro,
"A decisao de escolha do procedimento de contratagao em
concreto, deve ser sempre fundamentada (...)"
C) Relativamente a capacidade da contratada desempenhar o escopo
do contrato, dado que os elementos no processo nao permitem
extrair qualquer opiniao fundamentada sobre essa capacidade, nao
foram juntos ao processo, dados e informagaes objectivas e
validadas pela tutela, sobre as instalagaes da empresa, o seu
posicionamento e situagao fiscal e outros elementos af ins.
b) Afinal, qual o tipo de procedimento para os servicos objecto do
contrato?
No caso dos autos, o procedimento legalmente exigivel seria o
concurso p6blico ou limitado por previa qualificagao.
Antes do lancamento de urn qualquer procedimento de
adjudicacao, deve ser feita uma estimativa dos custos do
servico a contratar. Estimativa seria, objectiva, realists e tao
•

rigorosa quanto possivel (vd n° 3 alinea iii) do art° 14° do becreto
Presidencial n° 31/10, de 12 de Abril).
Sem uma estimativa seria dos custos nao a possivel avaliar das
vantagens economicas da proposta, Jo que estas devem ser medidas
nao so pela relagao custabeneficio mas tambem pela comparagao
entre o valor estimado ou previsto e o prego pretendido pelo cocontratante (cfr no 5 do art. 14° do becreto Presidencial n° 31/10,
de 12 de Abril).

Se se tiver presente a autorizacao da adjudicacao de uma despesa
(cfr art. 34°) da Lei n° 20/10, de 7 de Setembro, facilmente se
compreende a relevancia da estimativa de custos de urn project°
posto a concurso, para efeito de cabimento, de optimizagao do
orgamento, de cumprimento dos objectivos tragados ou da
realizagao dos projectos planeados e orgamentados.

A relevancia que a estimativa de custos do contrato, prevista no
artigo 24° da lei supra, tern para a correcta gest& e execugdo
orgamental, confere dquela norma natureza financeira.

A violagao de normas financeiras é, nos termos da alinea c) do
artigo 63° da Lei n° 13/10, de 9 de Julho, fundamento para a recusa
de visto.

As obras em cause envolvem a despesa de USD 6.019.762,03
equivalente a

AKZ 620.450.852.670,07 (taxa media BNA m'es de

Dezembro 2014) , pelo que o contrato, em fungao do valor, deveria
ter sido precedido de concurso pUblico, ou limitado por previa
qualificagao, o que, nao se tendo verificado, significa a preterigao
de urn elemento essencial em todo o procedimento adjudicatcirio, o
que nos termos da alinea f) do art.76° do Decreto-Lei N° 16-A/95
de 15 de Dezembro, acarreta a respectiva nulidade bem como do
•

contrato subsequente (o em aprego).
E) Relativamente ao Acordo de Financiamento, tratando-se de urn
"draft," o mesmo nao tern qualquer validade juridica.

F) A lei permite que os candidatos e concorrente, se podem coligar
em agrupamentos para participar nos procedimentos adjudicatOrios,
nos termos do art° 53° da Lei da Contratagao Nblica.
Ora, as pessoas envolvidas na apresentagao de uma proposta
conjunta hao-de manifestar, logo no inicio do procedimento, por
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urn lado, a vontade de concorrer ou de candidatar-se, agrupada ou
associadamente, como sendo um só concorrente ou candidato, corn
uma Unica proposta ou candidatura e, por outro lado, o compromisso
de, em caso de adjudicagao, se associarem juridicamente e, se
for caso disso, de o fazer na modalidade prevista no respectivo
programa de procedimento.
Nao existem elementos no processo que configurem a validade
juriclica da exist8ncia dessas figuras, nao ficando clara a
introducao de documentos da empresa empresa Miltreid Group, Ida.
G) A empresa a uma residente nao cambial. Para a contratagao corn
•

residentes nao cambiais, os Avisos do BNA impaem uma serie de
requisitos que nao foram observados.
A Lei Cambial por sua vez impae que as operacks desta natureza
sejam efectuadas so por intermedio de Instituicks Financeiras
autorizadas (cfr al. e) do art. 5° e art. 7°, ambos da lei cambial (Lei
n° 5/97, de 27 de Junho).
0 BNA exige ainda a obrigatoriedade de, nas operagaes comerciais
realizadas entre residentes e nao residentes cambiais, o contrato
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que dar lugar a operaga'es de invisiveis correntes fique sujeito a
autorizagao do BNA (Instrutivo n° 04/03, de 7 de Fevereiro).

H) Pelo object° do contrato bem como o seu ambito, podemos
depreender que estamos em presenga de urn contrato misto, em que
a ad judicatoria alem da parte de construgao propriamente dita, ela
sera a responscivel pelos seguintes trabalhos:
• Elaboragao do Project° ate a fase de Execucao;
• Formagao e integragao da solugao global tecnica fornecida;

• Fornecimento de ferramentas adequadas e capacidade
tecnica; e
• Logistica.

Por outro lado, o n.° 1 da CkIusula Quarto do contrato estabelece
que a modalidade de contratagao adoptada e de Prego Global.
Se atendermos que o objecto do contrato é extremamente prof uso
por nao definir claramente a dimensao dos trabalhos, 56 para citar
alguns exemplos: no orgamento vem expresso os valores para Os

trabalhos de terraplenagem, obras de construe& civil e edificios
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sem no entanto vir a sua quantificagao, sua qualidade bem como os
materials a serem aplicados, por isso nao se entende o porque da
entidade contratante optar a esse tipo de modalidade . de
contratagao. Seria mais acertada a entidade contratante optar a
modalidade de contratagao por Serie de Pregos, conforme o que
dispi5e o artigo 194.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro (LCP).
I) Na Proposta Tecnica Anexo II, diz o seguinte: "apds a aprovag&

e o pagamento do down payment o projecto terd a durac& de 9
meses, nomeadamente: *3 meses de planeamento; * 6 meses de
execuctio". Lembrar ainda que a mesma, foi elaborada pela empresa
Mitrelli Group em Julho de 2013 e o contrato a datado de 5 de
•

Novembro de 2014. Nao consta no processo elementos que vem
justificar a mudanga do prazo de 9 meses proposta para as 12
meses contratuais.

J) Para a formagao do contrato, nao foi submetido o Caderno de
Encargos como uma pega do procedimento que deve ter
obrigatoriamente sob forma articulada, as seguintes cletusulas:
➢ jurid icas;
➢ administrativas;
➢ financeiras e tecnicas;
➢ gerais e especiais.

E o que estabelece o n.° 1 do artigo 47.° da Lei n.° 20/10 (LCP). A
mesma é obrigatOria pare a formatacao de qualquer contrato.
L) A proposta da adjudicatciria nao foi instruida nos termos do n.° 3
do artigo 70.° da Lei n.° 20/10, de 7 Setembro (LCP).

M) A empresa adjudicada nao apresentou o Alvaro de Empreiteiro
de Obras PLiblicas (ou o equivalente) corn a Classe correspondente
ao valor apresentado na proposta, e nao se sabe se a mesma est6
habilitada a executor esse tipo de empreitadas por nao termos
informagaes dos categories e subcategories dos mesmas (artigo
56.° da Lei n.° 20/10 - LCP).
Outrossim existem nos autos os Alvarcis de Empreiteiro de Obras
Ptiblicas e Industrial de Construcao Civil (pare obras particulares),
de 8' Classes corn as 1', 2', 3Q e 4' Categories e Subcategories
(E.O.P) e 1', 2' e 4Q Categories e Subcategories (I.C.C)
respectivamente da empresa MITRE= ANGOLA - LIMITADA.

becisao
Pelo exposto decide-se ern Sessao Nark' de Visto, Recusar o visto
ao referido contrato
Notifique-se
Sao devidos emolumentos
Luanda, 20 de Maio de 2015

Os Juizes Conselheiros
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