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PROCESSOS N.° 136/PV/2015.

A Administragao Geral Tributciria, submeteu a esta Corte de Contas, pars
efeitos de fiscalizac'do previa, o contrato cujo objecto abaixo se
descrimina:
Contrato pars Aquisicao de 18 Veiculos AutomOveis de Marca Toyota,
Modelo Prado e Prestacito de Servico de Assistencia Tecnica.

DOS FACTOS
Dos elementos constantes do Processo, relevam os seguintes factos
evidenciados por informacaes e documentos, a saber:
0 procedimento pre -contratual teve inicio em Outubro de 2014, sob a
coordenagao do ent'do, Servigo Nacional das Alfandegas. Corn a conclusao do
processo da reforma tributoria e a consequente criacao da Administraga'o
Geral Tributciria, materializada pelo Decreto - Presidencial n.° 324/14 de 15
de Dezembro, a recem-criada Administragao Geral Tributaria deu
continuidade ao processo, chamando a si, a responsabilidade pela protica dos
,
actos atinentes a conclusao do procedimento, como se verif ica nos glut
■

O contrato foi submetido ao Tribunal de Contas no dia 08 do mes de Julho
do ano em curso, através do officio n.° 005952/DOCP/b5Adm/AGT/2015 de
24 de Junho, subscrito pelo Exmo. Sr. Valentim Joaquim Manuel, Presidente
do Conselho de Administragao da Administragao Gera! Tributoria (AGT) .
O procedimento adoptado foi o Concurso Limitado sem apresentacao de
candidaturas. 0 programa de procedimento, estabeleceu como o prego base
o valor de AKZ. 477.840.158,00 (Quatrocentos e Setenta e Sete milhaes,
Oitocentos e Quarenta mil e Cento Cinquenta e Oito Kwanzas) e o criterio
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adoptado para ad judicaga'o foi o da proposta economicamente mais
vantajosa;
Para apresentaga'o de propostas foram convidadas as empresas: Linfer
Motors, Toyota de Angola, Ossaily General Trading, Angolauto, Irmaos
Panzo e Vauco Autamoveis
O Contrato foi celebrado no dia 03 de Junho, entre a AGT

e a empresa

Ossaily General Trading,Limitada , para execute-lo no prazo de 30 dias;
Constam dos autos o comprovativo dos prestagaes devidas ao fisco e a
seguranca social, o Alvaro comercial, documento de autorizagao do
Ministerio dos Transporte para o exercicio da actividade de assistencia
tecnica pas venda de veiculos ligeiros e pesados e a garantia bancciria
prestada vcilida por 180 dias ou 6 meses.

APRECIANDO

O contrato em aprego tern a natureza juridica de Contrato Administrativo,
da especie Mista, pois aglutina aquisigao de bens mOveis e a ist&icia
tecnica, cujo regime juridico é regulado pela Lei da Co ata

Ptibka,
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Decreto - Lei 16-A/95 de 15 de Dezembro e subsidiariamente pelas
disposigaes que Ihes sao aplicciveis do COdigo Civil.
Da apreciacao ao processo observou-se o principio da determinabilidade do
objecto do contrato, pois estci suficientemente determinado, individualizado
e claramente descrito, conforme se preve nas normas do art. 280° do
Codigo Civil e pela alinea c) do art.110° da Lei da Contratagao
0 processo foi dividido em vorios lotes, pela entidade Contratante e para
coda urn deles foi atribuido urn valor em funcao das especificidades das
marcas e modelos das viaturas a serem adquiridas. No entanto, no oficio e
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no memorando instrutOrio que corporizaram o envio do processo ao Tribunal
de Contas, a entidade afirma que enviou apenas o contrato ref erente ao lote
n.°15 como se le nos supracitados documentos " 0 contrato referente ao
Lote 15, no valor global de KZ 157590.000, 00(Cen to e Cinquenta e Sete
Milhores, Quinhentos e Noventa mil Kwanzas) est-a sujeito a fiscalizagab
preventiva do tribunal de con tas por ascender os KZ 150000.000 (Cen to e
Cinquenta Milhoes de Kwanzas)" . Depreende - se entdo que apenas o
contrato pertencente ao lote n.° 15 este sob algada desta Corte.
Podemos afirmar que os argumentos apresentados pela entidade nao colhem.
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0 artigo n.° 26 da Lei n.° 20 /10 de 07 de Setembro, estipula o seguinte:
" Quando prestacbes do mesmo tipo, susceptive& de constitufrem objecto
de um onico contrato, sejam divididas em vcirios lotes, correspondendo a
coda um deles um contrato separado, o valor a atender, para efeitos de
escolha de procedimento apliccivel a tarmac& do contrato relativo a coda
lote é a somato'rio dos valores estimados dos vdrios lotes "
Ora, atento ao contaido da norma supra, depreende-se, que a entidade na
fase da formagao do procedimento e na escolha deste, apegou-se ao
principio de que, havendo divisao em lotes das prestagdes que podem ser
objecto de urn Linico contrato, o procedimento a adoptar deve correspo er
ao somatOrio do valor global de todos lotes e, a partir dal,

ientoui a ua

actuaga'o.
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Da Divisao desta prestagao resultou a criacao de mais 8 (oito) lotes, que nao
foram submetidos a esta Corte pelas razaes retro-citadas pela entidade
contratante.
Ora, se a entidade se socorreu da soma de todos os lotes para determinar a
escolha do procedimento a ser adoptado, por maioria de razao, deveria ter
enviado para fiscalizacao preventiva desta Corte, todos os contratos
pertencentes aos restantes lotes independentemente do valor atribuido a
cada urn, pois emergem de urn iinico procedimento.
Importa pois realgar que, o objectivo do disposto no art.26° da Lei da
Contratagao é impedir que através da divisao em lotes ocorram desvios ao
regime imperativo do que se deva atender para a escolha de procedimento.
Outrossim, a fiscalizagao previa exercida por esta Corte, consubstancia - se
em uma ampla verificagao de todo o procedimento e de todos os contratos
que deste emergem, para poder aferir corn certeza se a divisilo da
prestagao realmente resultou em vantagens tecnicas, econamicas e
financeiras que possam justificar a escolha desta opgao, se actuagao da
entidade foi pautada pela obediencia aos principios da legalidade e a boa
gestao do ercirio pLiblico.
E o nao envio dos contratos referentes aos lotes n°5 1,2,3,6,7,8,9 e 10
pertencentes a este procedimento, nab permite a prossecugao das
finalidades pretendidas acima, atinentes ao papel deste Tribunal como
orgao Supremo de controlo e fiscalizagao da legalidade das finangas
pLIblicas.
0 procedimento adoptado para contratagao foi " 0 Concurso Limitado sem
Apresentagao de Candidaturas", tendo em conta que o valor de todos os
contratos é de: AKZ. 477.840.158,00 (Quatrocentos e Setenta Sete
Milhaes, Oitocentos e Quarenta Mil, Cento e Cinquenta e Oito Kwanzas), em
obediencia ao Disposto na alinea b) do art. 25° conjugado corn o constante
no nivel 2 e 8 da tabela de valores do anexo I, da Lei n.° 1/10

17 de

Setembro, Lei da ContratagEio Publica.
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Depreende-se dos documentos juntos aos autos, mais precisamente do
ponto 20° do programa de procedimento, apesar de nalo ser de modo
expresso que foi adoptado como criterio de ad judicagao a proposta
economicamente mais vantajosa, tendo em consideraga'o a ponderagao dos
factores:
✓ Capacidade Tecnica da empresa - 25%;
✓

Caracteristicas tecnicas dos Veiculos - 25%;

✓

Capacidade Financeira - 20%

✓ Prazo de Entrega - 20%
✓ Prego da Proposta - 10%
E portanto, foi escolhida a candidata Ossaily General Motors por ter
cumprido corn os requisitos establecidos no programa de procedimento e
aceitou o imposto pelo caderno de encargos fazendo prova de possuir
capacidade tecnica e financeira para uma boa execucao

Cabimentagao
0 contrato sera financiado por receitas proprias. Para se justificar a
existencia de verbas para a realizacao desta despesa, consta nos autos
como compromisso assumido pela entidade contratante, a nota de
cabimentaga'o ntimero AGT - 1737, passada a favor da empresa beneficiciria
(Ossaily General Trading, Lda) emitida corn base no Sistema de Gestao da
Contabilidade Ptiblica da Administragao Geral Tributciria, no valor de AKZ
157.590.000,00 (Cento e Cinquenta e Sete Milhaes, Quinhentos e Noventa
Mil Kwanzas) equivalente a 100% do valor do contrato.
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bECISAO
Pelo exposto acima, decide-se em Sessao bioria de Visto Suspender o prazo
para formagao do Visto Tacit° do presente Contrato devendo a AGT
remeter a este Tribunal no prazo de 15 dias todos os Contratos resultantes
dos lotes n.°s: 1,2,3,6,7,8,9 e 10, celebrados ao abrigo deste Concurso.
Notifique-se

sao devidos emolumentos
Luanda, aos
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0 Jti4z Relator

de Agosto de 2015
0 Juiz Relator!Adjunto
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