REPOBLICA DE ANGOLA

TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUC 'AO N°97/FP/2015
Processo n°:171/PV/2015
S
O Tribunal de Contas examinou o processo relativo ao contrato celebrado entre
a Administragao Geral Tributaria e a empress Nbasit - 5istemas de
Informagao e Telecomunicagaes, 5.A, contratante e contratada,
respectivamente.
Nos termos da clousula 2* do contrato, a contratante ad judica a contratada, a
prestagao de servicos para "Aquisigao de Bens e Servigos de Seguranga
Informotica e 5istema Centralizado de Backup", pelo valor global de Kz 483
075 130.00 (quatrocentos e oitenta e tres milhaes, setenta e cinco mil, cento e
trinta Kuanzas).
0 procedimento previo a contratacao foi o concurso limitado sem apresentagao
de candidaturas, fundamentado legalmente na aline° c) do artigo 23° da Lei
n°20/10, de 7 de Setembro.
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Neste tipo de procedimento, a apresentaga'o de propostas este' condicionada ao
convite que para o efeito é dirigido as pessoas singulares ou colectivas que a
entidade contratante considera mais idoneas e especializadas.
0 artigo 130° da Lei da Contratagelo Pilblica, dispae que o convite para a
apresentagao de propostas deve ser simultaneamente formulado a, pelo menos,
tres entidades.
Corn esta disposicao legal, pretendeu o legislador que, no caso de haver alguma
desist'encia, a entidade contratante tenha ainda a possibilidade de apreciar pelo
menos duos propostas, visando, tendencialmente, obter a melhor proposta.
Constata-se dos autos que a entidade contratante enderegou convites a apenas
duas empresas - BDM e GVGR IT, o que configura uma irregularidade por
contrariar uma disposigao legal.

Mas, o que o Tribunal considera mais grave e o facto de que, por razaes
inexplicadas, pelo menos nos autos, no acto pUblico de abertura das propostas
(vide acta n°1/2014, de 3 de Outubro-f Is 86/89), a comissao de avaliagao
considerou como concorrentes, as empresas Nextiraone Angola - 5olugaes e
5ervigos Integrados de Telecomunicagaes Limitada e Nbasist-5istemas de
Informagao e Telecomunicagaes, 5.A, que nao foram convidadas (pelo menos
nada consta dos autos).
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Nao obstante tal facto, na sequencia do acto pUblico, a comissao de avaliagao
deliberou pela exclusao da concorrente Nextiraone Angola - 5olugaes e
5ervigos Integrados de Telecomunicagaes Limitada, "por nob ter apresentado o
comprovativo da situacck regu/arizada relativamente ci Seguranca Social, nos
termos da alineo e) do artigo 54, conjugado com a allnea b) do n°3 do artigo 80°
da Lei n°20/10, de 7 de Setembro (...)".
Neste contexto, foi avaliada apenas uma proposta. Ou seja, no caso vertente,
considera-se que a adjudicagao foi precedida de ajuste directo, nao previsto na
Lei n°20/10, de 7 de Setembro - ba Contrataga'o PUblica.
Contudo, considerando que existe verba para cobertura dos encargos corn o
contrato, decide-se conceder visto solicitado, alertando-se a Administragao
Geral Tributoria, que se abstenha deste tipo de comportamento procedimental,
sob pena de, em situagao semelhante, o Tribunal recusar-Ihe o visto.
5ao devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 7 de Setembro de 2015

As Juizas Conselh iras
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