REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
10 CAMARA
RESOLUCAO neg344FP/2014
Processo no 614 e 615/PV/2014
Pelos Oficios n°s 1389 e 1390.11.01.2014, ambos de 16 de Outubro de 2014,
o Conselho Nacional de Carregadores remeteu a fiscalizagao previa deste
Tribunal, sonde deram entrada a 28 do mesmo tries e ano, dois Contratos de
Empreitadas que celebrou corn as empresas e pelos precos que a seguir se
discriminam:
- Contrato de Empreitada de Desminagem, Desmatagao, Limpeza e
Decapagem de 100 Hectares para a Implementagao de Plataforma
Logistica de Menongue, na Provincia do Kuando- Kubango, celebrado corn
a empresa de direito angolano AFROENG- Engenharia e Construgaes,
5.A., pelo preco de KZ. 325. 712. 000, 00 (Trezentos e Vinte e Cinco
Milhdes e Setecentos e Doze Mil Kwanzas), a ser executado no prazo de 8
(Oito) meses; e
- Contrato de Empreitada de Vedageto de 100 (Cern) Hectares e
Terraplanagem de 20 (Vinte) Hectares de Terreno para a
Implementagao da Plataforma Logistica de Menongue, na Provincia do
Kuando Kubango, celebrado corn a empresa AFROENG- Engenharia e
Construciks,

S.A.,

pelo preco de KZ. 469. 476. 000, 00 (Quatrocentos e

5essenta e Nove Milhaes e Quatrocentos e 5etenta e Seis Mil Kwanzas), a
ser executado no prazo de 8 (Oito) meses.
A Assinatura dos dois Contratos, foi precedida da abertura de dois
Procedimentos de Contratagao, na mesma data e sob

OS

bespachos n°5

215/14 e 218/14, do Sr. Ministro dos Transportes, todos datados de
10/07/2014, através dos quais tambem sao delegadas competencias ao
Director Nacional do Conselho Nacional de Carregadores para outorgar os
citados Contratos. 0 tipo adoptado foi o Concurso Limitado Sem
Apresentagao de Candidaturas, dos Art.'s 22° c); 25° b) 45° b) e 129°,
todos da Lei 20/10, de 7 de Setembro, haja em vista o seu valor estimado
que e de KZ. 325. 712. 000, 00 e KZ. 469. 476. 000,00.
Pelos Despachos es 3.11.2014 de 10/07/2014 e 4.11.01.2014, tambem de
10/07/2014, foram criadas as respectivas Comissaes de Avaliagdo.
Importa fazer notar aqui que, por razcio que nao aparece justificada nos
autos, o Despacho n° 218/14 que autoriza a abertura do Procedimento de
Contratagao ref erente a Empreitada de Desminagem, Desmatagao, Limpeza
e Decapagem de 100 Hectares de Terreno tem a data de 10/7/2014,
enquanto que o Despacho n° 217/14, que homology o mesmo Contrato
datado de 20 de Agosto de 2014.
Quer-nos parecer que a anteoridade na prdtica dos actos deve
corresponder a anterioridade na ordenagao numerica desses mesmos actos
para que a sua identificagdo seja nao so eficaz como facilitada.
Nos dois procedimentos foram, nos termos do Art.° 130° da citada Lei
20/10, apenas convidadas as tres mesmas entidades, nomeadamente, a
AFROENG- Engenharia e Construcifies, S.A., ANDRADE GUTIERREZ, S.A. e
SOGEST, LDA., para procederem a apresentagdo de propostas, quando essa
disposigao abre portas a uma participagdo minima de tres candidatos, sem
estabelecer tecto quanto ao niimero mciximo de intervenientes, corn o
escopo, naturalmente, de permitir ao alargamento do convite a muitas
pessoas, fazendo-se jus

COS

principios da transparencia, da equidade e

outros que sao importantes pilares da Administragao
Foi admitida a proposta da AFROENG- Construgaes, S.A. e, por
consequencia, foram-Ihe ad judicados os Contratos, por se considerar ter "
cumprido as formalidades legais " e excluidas as propostas das duos
restantes " por conterem alteragaes as clausulas do Caderno de Encargos,
consubstanciadas na apresentacao de preco superior ao preco base".

See verdade que urn dos criterios a abragar na adjudicagao de propostas
o do preco mais baixo (Art.° 99° n° 1 alines b), nao menos verdade é que ha
muitos outros factores a ponderar em sede da contratagao publica. Nao se
vd, por hipOtese, entregar um Contrato a uma entidade que nao prove
possuir qualificagaes tecnico- profissionois so porque propOs um preco mais
baixo que o preco base a que se deveria cingir por imposigao do Caderno de
Encargosl
Nao consta dos autos nenhuma peva processual que se reporta
cabimentagao da despesa relativa cos Contratos.
Ainda que a entidade pablica contratante, na circunstancia o Conselho
Nacional de Carregadores, seja um orgao Dependente financeiramente
auto-suficiente, manda a politica financeira do pais que seja observada
alguma disciplina na gest& dos recursos financeiros pablicos disponiveis
mediante uma planificagao financeira adequada, que nao contenda, por isso,
corn a necessidade de uma gest& a mais equilibrada do Orgamento Geral do
Estado, ern que se enquadra toda essa gama de acgaes, ex-vi do que, em
abstracto, se preva da Lei 15/10, de 14 de Julho (Lei Quadro do Orgamento
Geral do Estado) e no Decreto Presidencial n° 232/13, de 31 de Dezembro
(Sobre as Regras Anuais de Execugao do Orgamento Geral do Estado).
Nesta conformidade, em sessao disiria de visto, se decide pela devolugao,
nos termos do Art.° 66° no 2 da Lei 13/10, de 9 de Julho, dos Contratos sub
judice, a fim de que seja feita prova de que a despesa, tendo sido
autorizada como foi, tem inscrigao orgamental e a sua execugao vo observar
QS

etapas de cabimentagEio e liquidagao fixadas por Lei, jet que, como se

disse supra, nao ha nos autos nada que espelhe esta realidade.

Notifique-se
Luanda, 29 de Dezembro de 2014

Os Juizes Co selhero
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