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Resolucao n. ° ,/03 /FP/14

Processos n. °s 590 e 591/PV/2014
0 Tribunal de Contas, reunido em Sessao Dioria de Visto, apreciou os
Contratos de Prestagao de Servicos, celebrados pelo Instituto Nacional de
Seguranga Social corn a empress Macroaudit, Lda, cu jos objectos,
montantes e prazos de execucao abaixo se descrevem:
> Certificageio Externa de Auditoria dos Servicos Provinciais do
INSS, corn o montante de Akz 2.767.040.000,00 (Dols Mil
Milhaes, Setecentos e Sessenta e Sete Mi !Kies e Quarenta Mil
Kwanzas), no prazo de 1 (urn) ano;
> Fiscalizacao do Plano de Sustentabilidade e Gestao da Seguranca
Social, corn o montante de Akz 3.468.788.132,00 (Tres Mil
Milhaes, Quatrocentos e Sessenta e Oito Milhaes, Setecentos e
Oitenta e Oito Mil, Cento e Trinta e Dols Kwanzas), no prazo de 3
(tres) anos.

I. DOS FACTOS
Para a decisao, relevam os seguintes factos evidenciados por informagaes e
documentos constantes nos processos:
1. Por Officio n.° 000039/GAB.MIN/2014, de 8 de Janeiro de 2014, Sua
Excelencia Sr. Ministro da Administragao PrIblica, Trabalho e
Seguranca Social, solicitou ao Presidente da Repilblica, Titular do
Poder Executivo, autorizacao para execucao , . Programa de
Qualidade e Sustentabilidade da Seguranga Social;

AO

2. Em resposta ao referido Officio, os Servigos de Apoio ao Presidente
da RepLiblica, procederam a transcrigao do bespacho de Sua
Excel8ncia Sr. Presidente da RepLiblica que autoriza a execugao do
Programa de Qualidade e Sustentabilidade da Seguranga Social,
através do Officio n.° 434/GAB.CHEFE CASA CIVIL/PR/028/2014,
de 12 de Fevereiro;
3. A celebragao dos contratos foi precedida de procedimento de
negociagilo, tendo sido aberto por Despachos n.°s 02/2014, de 24 de
Fevereiro e S/N.° de 10 de Julho, Transcrito pelo Officio n.°
2833/GAB.MIN/2014, de 11 de Julho, de Sua Excelk'ncia Sr. Ministro da
Administragao Publics Trabalho e Seguranga Social;
4. Em Julho de 2014, o Instituto Nacional de Seguranga Social através
do Officio n.° 2962/GDGA/AF/INSS/14, de 1 de Julho, enderegou as
empresas PWT, Lda; Okwin, Lda; Macroaudit, Lda e Mulemba Austral
Consultores, Cartas Convite para apresentagio de propostas;
5. Das empresas convidadas a apresentar proposta, apenas a empresa
Macroaudit, Lda apresentou a sua proposta e compareceu ao acto
pUblico;
6. A Comissao de AvaliagEfo do Procedimento, emitiu a 28 de Agosto de

2014, o relatcirio final de ad judicagao dos servigos a empresa
Macroaudit, Lda.

II. APRECIANDO
Para a execugao do referido Programa, Sua Excelencia Sr. Ministro da
Administragao Publics, Trabalho e Seguranca Social, solicitou autorizagao
ao Presidente da Rept.iblica, Titular do Poder Executivo, cumprindo assim o
estipulado no artigo 31.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro (da
Contrataga'o PUblica), publicada no n.° 170 da I Serie do Norio da ReptIblica.
Sua Exceincia Sr. Presidente da RepLiblica, competente, nos termos da
alinea a) do nilmero 1 do Anexo II da Lei da Contratagao Publics, para a
autorizagElo da realizagao de despesas sem limites de valor, autorizou a
execugao do Programa de Qualidade e Sustentabilidade d
eguranga

Social, coma consta de seu Despacho Transcrito pelos Servigos de Apoio ao
Presidente da RepUblica.
Esta autorizagao prende-se ao facto dos valores dos contratos Akz
2.767.040.000,00 (Dols Mil Milhaes, Setecentos e Sessenta e Sete
Milhaes e Quarenta Mil Kwanzas) e Akz 3.468.788.132,00 (Tres Mil
Milhaes, Quatrocentos e Sessenta e Oito Milhaes, Setecentos e Oitenta e
Oito Mil, Cento e Trinta e Dois Kwanzas), nao serem da competencia do Sr.
Ministro da Administragao PUblica Trabalho e Seguranga Social, que tutela
o Instituto Nacional de Seguranga Social, pois em materia de contratagao
pUblica a sua competencia esto limitada ate ao valor de Akz
1.0000.000.000,00 (Mil Milhaes de Kwanzas), de acordo a alinea b) do n.° 1
do Anexo II da Lei tt ° 20/10 de 7 de Setembro (Lei da Contratagao
PUblica), publicada no Norio da RepUblica n.° 170 da I Serie.
Para a avaliagao do procedimento de negociagao, foi nomeada a Comissao de
Avaliagilo de Propostas, composta por cinco membros, cumprindo cam o
estipulado no n.° 1 do artigo 41.° da Lei da Contratagao PUblica.
As Cartas Convite foram enviadas as empresas em Julho de 2014, em
desacordo corn estipulado no artigo 135.° da Lei da Contratagao PUblica, que
estipula que para o inicio do procedimento de negociagilo, deve ser publicado
na III Serie do Dicirio da RepUblica e num jornal de grande circulagao no
pais, o anCincio de admissao de candidaturas.
A preterigclo do anUncio limits a publicidade que se deve dar a contratagao,
impedindo que urn nUmero maior de empresas apresentem propostas,
mitigando assim o principio da concorrencia, que garante a igualdade entre
agentes economicos e maior base para a escolha da melhor proposta.
Para a negociaga'o dos servigos apenas a empresa Macroaudit, Lda,
apresentou as suas propostas, levantando-se deste modo a questao de saber
se corn a apresentagao de apenas uma proposta se podia proceder ou nao a
ad judicagao dos contratos.

O objectivo do procedimento de negociacao a encontrar uma empresa corn
condigaes tecnicas, juridicas e financeiras, capaz de negociar o objecto
contratual corn a entidade pUblica contratante para a celebragao de urn
contrato e o nUmero 1 do artigo 100.° da LCP, estabelece as c usas que
levam a nao adjudicagao dos contratos em procedimentos pre-co
tuais, e
a apresentagao da Unica proposta nao é uma das causas previstas.

&

A empresa ad judicada apresentou toda a documentagao de habilitagao
juridica, tecnica e financeira para a execucao dos contratos em andlise, em
cumprimento dos artigos 56, 57.° e 58.° da Lei n.° 20/10, de 7 de
Setembro.
Substancialmente os contratos conformam-se as exigencias constantes no
artigo 110.°, da Lei no 20/10, de 7 de Setembro, pois contem as clousulas
sobre o seu financiamento (Receitas PrOprias), bem como expressa'o do valor
contratual em moeda nacional, a luz do niimero 1 do artigo 7.° e nUmero 5 do
artigo 6.° do Decreto Presidencial n.° 232/13 de 31 de Dezembro, sobre as
Regras Anuais de Execucao do Orgamento Geral do Estado, publicado no
Didrio da RepUblica n.° 251 da I Serie;

•

DEC'SAO:
Nestes termos, decide-se em conceder o visto aos referidos contratos,
recomendando-se ao Instituto Nacional de Seguranga Social, que em
futuras contratagaes, siga escrupulosamente o formalismo previsto na lei
para procedimento adoptado.

sao devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda,

•

l to de Dezembro de 2014.

