REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1* CAMARA
RESOLUcA0 nV33/FP/2014
•

Processo no 637/PV/2014

Pelo Officio no 154/GAB.GPC/2014, de 20/10/2014, o Governo da
Provincia do Cunene submeteu, ao abrigo do Art.° 8° n°s 1 e 2 da Lei
13/10, de 9 de Julho, a fiscalizagdo previa deste Tribunal de Contas,
onde foi recebido a 06/11/2014, o Contrato de Empreitada para a
Ampliagao e Apetrechamento do Centro de Sal.ide no Kuvlelay Cubati,
que celebrou a 19/09/2014, corn a empresa de direito angolano
CONSTRUFAL- Grupo Lubamba, Lda., pelo prego de KZ. 357. 770.
936,03 (Trezentos e Cinquenta e Sete Milhaes, Setecentos e Setenta
Mil, Novecentos e Trinta e Seis Kwanzas e Tres Centimos), a ser
executado no prazo de 12 (ooze) meses.
A

assinatura do Contrato foi precedida da realizagao de urn

procedimento de contratagao cujo tipo adoptado foi o Concurso
Limitado Sem Apresentagao de Candidaturas previsto pelos Art.°s
22° n°1 alinea c); 23° alinea c); 25° alinea b) e 129° e segs, todos da
Lei 20/10, de 7 de Setembro.
imperioso dizer que o objecto do Contrato sub-judice jet foi
merecedor de tratamento, ern sede de Fiscalizag'do Preventiva, tendo
constituido materia de que se ocupou o processo registado sob o no
154/PV/2014 e sido as partes contratantes o mesmo Governo

Provincial do Cunene e a firma angolana MAROFI - Empreendimentos,
Lda.
Pela Resolug&

91/FP/2014, de 28 de Julho, foi recusado o visto ao

Contrato pelo facto de a entidade contratada, a MAROFI Empreendimentos, Lda., na circunst8ncia, nao ter provado possuir
idoneidade tecnico-profissional para a realizacao da empreitada que,
na oportunidade, lhe havia sido adjudicada.
Por se nao conformar corn essa decisao, o Governo da Provincia do
Cunene, indevida e ilegitimamente, dela reclamou através de Officio
assinado pela Directora do Gabinete do Governador Provincial, pessoa
•

que nao enquadra o elenco de entidades competentes para praticar o
acto ou outorgar, no contrato, object° de visto, preceituado na
alinea f) do Art.° 102° da Lei 13/10, de 9 de Julho.
Por esse facto, que consubstancia a inexistencia de qualquer pedido
susceptive, de servir de base ao processo de reclamagao, foi, pelo
AcOrdao no 06 da sessao de 22 de Ageosto de 2014, mantida a recusa
de visto ao Contrato de Empreitada de Amplia0o e Apetrechamento
do Centro de SaLide no Kuvlelay Cubati, tendo esse mesmo AcOrdao
recomendado, in fine, citamos:
" Tendo em conta a premencia da obra e o asseguramento da

•

cobertura orgamental, se aconsel ha que o concurso se ja
reanalisado em fungao dos restantes concorrentes e de forma a
evitar-se que o processo

comece

da estaca zero... ", fim de

citagao.
Em obediencia e fazendo jus aos, termos sublinhados do supracitado
AcOrdao, o Governo Provincial do Cunene, voltou a sujeitar a
Fiscalizacao Preventiva, ex-vi do que. se estabelece, " mutatis
mutandis ", na aline° c) do n° 1 do Art.° 100° da Lei 20/10, de 7 de
Setembro, jci citada, a materia do Contrato cujo visto havia sido
recusado.

E porque o mobil da recusa do visto foi ultrapassado corn o
estabelecimento de uma nova relagelo contratual pelo Governo da
Provincia do Cunene corn urn ente que provou possuir, dentro outros
factores e requisitos legais, capacidade tecnico-profissional, os
Juizes desta Camara decidem, em sessao diaria de visto, conceder
visto ao presente Contrato.

Sao devidos emolumentos
Notif ique - se
Luanda, 18 de bezembro de 2014
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