REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
Resoluçao n°

/FP/14

Processo n.° 287/PV/2014

I.DOS FACTOS
A Direcção Nacional de Impostos, submeteu a esta Corte, para efeitos de
do
Ofício
Prévia,
através
N.°
Fiscalização
•

1076/292/DAG/DNI/MINFIN/2014, de 27 de Maio, com entrada no dia 11
de Junho de 2014, o Contrato de Fornecimento de material Informático
para tratamento de informação, no valor de Akz 234.927.913,82
(Duzentos e Trinta e Quatro Milhões, Novecentos e Vinte Sete Mil,
Novecentos e Treze Kwanzas e Oitenta e Dois Cêntimos), celebrado com
a empresa MEDTCH-ENGENHRIA HOSPITALAR E ELECTROTECNIA, Lda.
A decisão de Contratar, a escolha do Procedimento, bem como a da criação
da Comissão de Avaliação do Procedimento, foram de iniciativa da Directora
Nacional de Impostos.

O Procedimento pré-contratual adoptado foi o concurso limitado sem
apresentação de candidaturas, em atenção o valor do contrato.

O prazo de execução do objecto contratual é de sessenta dias, a contar da
data da outorga do contrato

Após apreciação substancial das propostas, a Comissão de Avaliação do
Procedimento, deliberou admitir apenas as empresas, MEDDTECH e
SAFEBOX, sendo que, as outras duas concorrentes, no caso, NCR - Lda. E
PRODUSOL, foram excluídas por não cumprirem o estipulado nos pontos 16,
20 e 21 do Programa do concurso.

O Critério escolhido pela entidade ad judicante para adjudicação do
contrato foi o da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em'

consideração os seguintes factores: Valor da proposta 35%, Especificações
técnicas 40%, Prazo de entrega 20% e capacidade de Assistência técnica
5%.

Nd() consta dos autos o comprovativo da prestação da caução
definitiva.

O Contrato em apreço foi assinado em Março do ano em curso, pelo
Senhora Alice Paula dos Santos Neves, Directora Nacional dos
Impostos, em representação da entidade contratante, e pelo senhor
Cesar Aluizo de Sousa Assis, Socio Gerente da empresa MEDTCHLDA.
II. DO DIREITO
O contrato em apreço, reveste a natureza jurídica de contrato
Administrativo, de espécie Contrato de Aquisição de bens móveis, cujo
regime jurídico encontramos na Lei n° 20/10 de 07 de Setembro, publicada
no Diário da República I Série N°170 (Lei da Contratação Pública).
É importante referir que, as partes, o objecto, a indicação do acto de
adjudicação, preço contratual, prazo de execução das principais prestações,
estão claramente identificados no contrato, como preceitua o artigo n° 110°
da Lei n° 20/10 de 07 de Setembro, porém não houve referência
relativamente a caução, como preceituado na alinha f) do artigo acima
citado.
A

decisão de contratar, a autorização da despesa, a escolha do

procedimento, bem como a prática de todos os actos que conformam a
concurso limitado sem apresentação de candidatura, foram praticados pela
Exma. Sra. Directora Nacional de Impostos, sem no entanto, possuir
competências para o efeito.
A Direcção Nacional de Impostos, é um serviço de apoio técnico ao titular
da pasta Ministerial das Finanças, que em termos de organização e
estrutura dos Departamentos Ministeriais, encontra-se na dependência
hierárquica de sua Excelência Senhor Ministro das Finanças, pelo que,
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possui personalidade e capacidade jurídica para estabelecer relações jus
administrativa de per si.
Do que decorre do desenvolvimento precedente, o único órgão com
competência para prática de todos actos atinentes a contratação pública a
nível do Ministério das Finanças, é Sua Excelência Senhor Ministro das
Finanças, ao abrigo das disposições combinadas dos artigos 31.°, 32.° e 34.°
concatenado com al. b) do anexo II, todos da Lei n° 20/10, de 07 de
Setembro.
Do exposto, antes da execução do contrato, o órgão competente deve
praticar o acto administrativo secundário que se consubstancia na
ratificação- sanação, com o fito de se sanar o vício resultante da
incompetência relativa que enferma todo procedimento pré-contratual e por
via deste, extensivo ao próprio contrato. Vide o n° 3 do art.80.° do
Decreto-Lei n° 16-A/95 de 15 Dezembro, Publicado no Diário da República
n°50/95-I' série.
No que tange ao prazo de execução do contrato, constatou-se uma
discrepância entre o estipulado no ponto n°1 do Caderno de Encargos (15
dias), e o previsto na cláusula 7' do contrato (60 dias).
Considerando que o Caderno de Encargos, é a peça do Procedimento que
contém as cláusulas jurídicas, administrativas, financeiras e técnicas
especiais e gerais que serão incluídas no contrato, não se pode aceitar o
descrito no parágrafo anterior. Assim, a entidade adjudicante subverteu os
princípios da estabilidade e imutabilidade das peças procedimentais.
Não consta dos autos o comprovativo da prestação da caução definitiva, que
garante o exacto e pontual cumprimento das obrigações emergentes da
relação jurídico-contratual que impendem sobre o adjudicatário, nos termos
do n°1 do art. 103.° da Lei n° 20/10 de 07 de Setembro.
Tratando-se de uma norma imperativa, a entidade ad judicante deve exigir
que a co-contratante preste a referida caução para salvaguardar o ev tual
incumprimento ou cumprimento defeituoso das prestações, objec ofldo
contrato em apreço.
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Dos autos constam duas Notas de Cabimentação com os n°s 780 e 1, com
datas de 12 de Dezembro de 2013 e 17 de Janeiro de 2014,
respectivamente, com os valores de Akz 35.239.187,00 (Trinta e Cinco
Milhões, Duzentos e Trinta e Nove Mil e Cento e Oitenta e Sete
Kwanzas), e Akz 199.688.726,82 (Cento e Noventa e Nove Milhões,
Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Seis Kwanzas e
Oitenta e Dois Cêntimos) correspondentes à 100% do valor contratual.
Esta despesa de aquisição de material informático consta do Orçamento
Geral de Estado de 2014, no Programa de Actividade Permanente, inserida
no Projecto Dni - Gastos Administrativos, na Rubrica de Despesas de
Funcionamento e de Apoio ao Desenvolvimento, com uma verba total de Akz
12.665.626.403,00 (Doze Mil Milhões, Seiscentos e Sessenta e Cinco
•

Milhões, Seiscentos e Vinte e Seis Mil e Quatrocentos e Três Kwanzas).
Este valor é suficiente para cobrir a despesa assumida.

Do acima exposto, a despesa é exequível, ao abrigo das disposições
combinadas do n.° 2 e 3 do art.° 6.° do Decreto Presidencial n.° 232/13 de
31 de Dezembro, alíneas a) e b) do n.° 1 do art.° 30.°, n.°2 do art.° 31.° da
Lei n.°15/10, de 14 de Julho, alíneas a) e b) do n.°2 e n.° 3 do artigo 9.° da
Lei n.° 13/13, de 31 de Dezembro;

III. DECISÃO

Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de visto, em devolver o referido
processo para no prazo de até 15 dias a entidade remetente sane os vícios
procedimentais nomeadamente:
Ratificação-Sanação por Sua Excelência Senhor Ministro das
Finanças para validar os actos praticados pela Exma. Sra. Directora
Nacional de Impostos;
Exigir que o adjudicatário preste a caução definit6• (ah es da
execução do objecto contratual.

Notifique-se.
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Luanda, a
O Juiz Rela

•
•

de Julho de 2014.

