REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
l a CAMARA
RESOLUgA0 N°.3/. /FP/15

Processo n. ° 133/PV/2015

O Departamento Ministerial da Educaga'o, submeteu para efeitos de
Fiscalizagao Previa, por mein do Officio n.° 2260/5.°/5.39/RE/2015, de 16
de Junho, corn entrada no Tribunal no dia 24 do mesmo mes, o Contrato de
Prestagao de Servigo que visa a "Contratagao de 129 Professores para
Leccionarem nos Institutos Medios Politecnicos, nos Institutos Medios de
Administragao e Gestao e nas Escolas de Formagao de Tecnicos de &nide,
nas Disciplinas de Especialidade nos Diversos Dominios para Areas Tecnicas,
para o Ano Lectivo 2015", no valor de Akz. 1.470.600.000,00 (Mil
Milhaes, Quatrocentos e Setenta Milhaes e Seiscentos Mil Kwanzas),
celebrado com a empresa CRIGEST - Gest& e Consultoria, Lda.
I. Dos Factos
5ao, ainda, factos relevantes que importam assinalar os seguintes:
- 0 contrato supracitado representa mais uma prorrogagao do contrato
inicialmente celebrado em Junho de 2012, e que jci obteve anteriormente
duas prorrogagaes em 11 de Fevereiro de 2013, e, 21 de Julho de 2014 ( f Is.
10 a 24 dos autos);

- A disponibilidade financeira para a despesa foi assegurada pelo 5enhor
Ministro das Finangas [ vide Officio n.° 1315/18/01/GMF/2015, de 2 de
Junho, comunicando o facto ao 5enhor Ministro da Educagilo (f Is. 6 dos
autos)];
- 0 contrato foi celeb ado a 3 e Fevereiro de 2015, corn vigencia ate 31
de Dezembro de 2015.

II. Da apreciagdo

1. A prorrogagao de contrato nao configura uma nova contratagao,
representando urn mero alargamento, por certo perfodo, do prazo de
validade do mesmo contrato mantendo as condigaes iniciais, ou seja, as
partes conservam as clousulas, limitando - se a dilatar o prazo de vigencia
da sua relagao juriclica.
Tratando - se de contratos de prestacao de servigo de execugao
continuada, como no caso em apreciagao, a sua prorrogagao 6 legalmente
admissivel, na presenga dos requisitos seguintes, estabelecidas no n.° 3 do
artigo 7.° do Decreto Presidencial n.° 1/15, de 2 de Janeiro:

a)

Obtencao de precos e condicaes mais vantajosas para a

Adtninistracao Ptiblica: esta vantagem é traduzida para a Administraga'o em
conseguir no contrato prorrogado melhor preco do que o que conseguiria
corn abertura de urn novo procedimento pre - contratual. Porem, a lei nao
ref ere como aferir esta vantagem, se atraves de uma pesquisa de pregos ou
se 6 admissivel a Administragao presumir esta vantagem na prorrogagao ?

Nao consta dos autos quaisquer elementos referentes a pesquisas de pregos
realizadas pela Administragao, pelo que podemos dizer que a mesma terci
presumido a vantagem na prorrogagao.

b) Prorrogacao ate no prazo maxim° de 48 meses: o period° maximo que o
contrato pode obter, contando - se corn a prorrogagao é de 48 meses. Este
prazo é contado incluindo o prazo previsto no contrato inicial e o prazo das
sucessivas prorrogagdes.

A

actual prorrogagao contratual representa a Ultima prorrogagao

admissivel do contrato em apreciagao.

Em sumo, estao presentes as condigaes exigidas pela lei para que se admita
a prorrogagao contratual. E ref ira -se ainda que esta norma estabelecida no
n.° 3 do artigo 7.° do becreto Presidencial n.° 1/15, de 2 de Janeiro, tem
como ratio a necessidade de garantir o dinamismo do mercado da
contratagao ptiblica e o acesso de urn maior nilmero de •peradores
economicos

a celebragclo de contratos pilblicos, o que se ia po
2

em causa

se a Administragao PLiblica tendo celebrado determinado contrato de
prestagao de servigo de execugao continuada corn determinado operador
econOmico, pudesse prorrogar sistematicamente o mesmo contrato, ficando,
por isso, Iongos periodos sem langar novos procedimentos pre - contratuais.
Pretendeu aqui o legislador, uma vez mais, assegurar a concorrencia na
contratagao

2. 0 Projecto de Encargos corn a Cooperagao para os Novos Institutos
Medias dispae de inscricao no Orgamento Geral do Estado de 2015 Revisto, na rubrica despesas de funcionamento e de apoio ao
desenvolvimento, corn a verba de Akz 1.905.543.988,00 (Mil Milhao,
Novecentos e Cinco Milhaes, Quinhentos e Quarenta e Tres Mil e
Novecentos e Oitenta e Oito Kwanzas - pdg. 1380).
•

Por outro lado, o Senhor Ministro das Finangas confirmou a existencia de
recursos para o pagamento da despesa.

III.

DECISAO

Pelo exposto, sem mais consideragaes, decide-se ern 5essao Didria de visto,
ern conceder o Visto ao contrato ern apreco.

sao devidos emolumentos.

•

Notifique-se.

Luanda,

0

IL Julho de 2015.
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