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REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
CÂMARA
RESOLUÇÃO N 2

5-'0 FP/14

Proc. Nas: 30 e 36/PV/2014
I- Foi, presente para fiscalização prévia do Tribunal de Contas, dois
contratos celebrados entre o Ministério da Educação e a empresa Huawei
Technologies, Limitada, tendo como objectos:
- O fornecimento de equipamentos para o projecto de aprendizagem à
distância, para quatro (4) províncias, incluindo Luanda, pelo valor de Kz
203 297 008,78 (duzentos e três milhões, duzentos e noventa e sete mil e
oito kuanzas e setenta e oito cêntimos).
- O fornecimento de serviços para o projecto de aprendizagem à distância
para as escolas em cinco (5) províncias incluindo uma (1) em Luanda, bem
como os serviços de formação, pelo valor de kz 185 150 271,88 (cento e
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oitenta e cinco milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e setenta e um
cuanzas e oitenta e oito cêntimos).
2. Do processo resulta apurada a seguinte factualidade:
- A celebração dos contratos em apreço foi antecedida do procedimento
de negociação, tendo a entidade fundamentado a sua escolha na norma
da al. a) do art9 289 da Lei da Contratação Pública (LCP);
- Foram enviados convites às empresas: Huawei, ZTE, e QINet, que
apresentaram as suas propostas;
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- Resulta do processo que tais propostas foram analisadas por um único
elemento (técnico de informática), que elaborou um Parecer Técnico, na
sequência de um despacho da Directora do GEPE/MED;
- O Parecer Técnico, do qual constam duas Tabelas de Decisão, apresenta
as propostas das empresas: Huawei, ZTE, e QINet, classificadas em 19, 29 e
39 lugares, respectivamente, como resultado da aplicação dos critérios de:
boa qualidade do hardware e do software; de preço moderado; de
experiência e credibilidade profissional; e de prazo mais longo de
manutenção do projecto;
- A adjudicação recaiu na proposta elaborada pela empresa Huawei
Technologies, por apresentar, como consta do Parecer Técnico (fls 9 a 11,
Proc.30) "tecnologias avançadas com os equipamentos modernos..."
- No âmbito da verificação preliminar e face à ausência de documentos
imprescindíveis à apreciação dos contratos, a Direcção dos Serviços
Técnicos, fez a solicitação de elementos adicionais, nomeadamente i) o
caderno de encargos; ii) o cronograma de actividades; iii) o plano de
continuidade do negócio; e iv) as especificações técnicas do software de Elearning.
- Não tendo sido satisfeita na íntegra tal solicitação, a Juíza Relatora, face
às conclusões do Parecer Técnico da Divisão de Documentação e
Informática do Tribunal de Contas, que aqui damos por integralmente
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reproduzido, cuja conclusão passamos a transcrever: " ...devido à falta de

elementos imprescindíveis como caderno de encargos, cronograma de
actividades, plano de continuidade do negócio, descrição das
especificações técnicas do software, de e-learning e do sistema de
segurança electrónica por parte da contratante não foi possível validar
ou aferir se os serviços a serem fornecidos pela contratada estão ou
estariam em conformidade com os requisitos do contratante", convocou
um encontro de trabalho com representantes do Ministério da Educação,
para as explicações que se impunham.
- Das explicações prestadas pelo representante do Ministério da
Educação, ficou o entendimento de que a entidade contratante não possui

os documentos solicitados pelo Tribunal, pois a contratação teve como
base fundamental uma apresentação do projecto por parte da contratada.
Face aos dados de facto atrás enumerados, cumpre fazer a seguinte
apreciação:
3. Questão Prévia
Objecto do contrato
O objecto dos contratos sub judice, não estão devidamente especificados,
pois não fazem referência aos locais onde serão efectuados os serviços
contratados. Refere-se apenas que serão em quatro e cinco províncias,
respectivamente, incluindo Luanda, o que se afigura bastante vago.
A descrição do objecto do contrato deve ser clara e objectiva, sob pena de
nulidade, nos termos do artigo 1109 da Lei 20/10 de 7 de Setembro, pelo
que se recomenda, seja sanada esta irregularidade/ilegalidade.
4. APRECIANDO
Com fundamento no disposto na al.a) do art9 289 da Lei n 920/10 de 7 de
Setembro- Lei da Contratação Pública (LCP), o Ministério da Educação
optou pelo procedimento por negociação.
Dispõe a al.a) do citado art9 289 da LCP que, pode adoptar-se o processo
por negociação "quando for estritamente necessário e, por motivos de
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urgência imperiosa, resultantes de acontecimentos imprevisíveis não
imputáveis à respectiva entidade pública contratante (...).
No caso em apreço, não vê este Tribunal qualquer circunstância que
justifique a invocação de urgência imperiosa, entendendo-se que a
urgência deve ser considerada em razão de motivos imprevisíveis, não
bastando apenas que sejam imprevistos, motivados por acontecimentos
não esperados.
Pelo lapso de tempo decorrido entre a solicitação de elementos por parte
deste Tribunal e a resposta da entidade, consideramos não haver qualquer
justificação para a urgência invocada.

Entretanto, escolhido o procedimento pré contratual, seria expectável que
a entidade pública contratante, cumprisse com as regras referentes ao
procedimento adoptado e que no caso vertente constam das normas
vertidas nos artigos 1322 a 1392 da LCP, bem como fizesse a instrução dos
processos, com todos as peças do procedimento de contratação
escolhido.
No caso do procedimento de negociação, as peças do procedimento de
contratação são o convite e o caderno de encargos, documento que não
foi junto aos autos, apesar de solicitado mais de uma vez, por este
Tribunal.
O caderno de encargos é o instrumento em que se estabelece os precisos
termos, de ordem técnica e jurídica, em que a entidade contratante está
disposta a celebrar o contrato e que se impõem a quem se proponha
celebrar o contrato.
Não existindo este documento, fica este Tribunal impossibilitado de
avaliar, se as condições apresentadas na proposta da contratada, são as
que realmente interessam à entidade contratante.
Por outro lado, não pode ser admissível que a entidade contratante
proceda à adjudicação dos contratos, com base apenas no Parecer Técnico
de um único elemento, indicado por despacho do Director do GEPE,
quando a lei determina que as propostas sejam analisadas por uma
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comissão de avaliação, nomeada pela entidade competente, que no caso
vertente é o Senhor Ministro da Educação.
Refira-se também, que a adjudicação é feita segundo um dos critérios de
adjudicação previstos no artigo 992 da Lei da Contratação Pública e devem
ser previamente definidos e dados a conhecer aos candidatos, quer seja
através do anúncio do concurso (no caso, no convite), quer seja, no
programa do concurso.
Ora, no caso em apreço, constatou-se que os critérios de adjudicação
foram definidos administrativamente pelo técnico que analisou as
propostas, o que constitui uma grave violação dos procedimentos legais
definidos na Lei da Contratação Pública.

Não se pode pois aceitar que, com a justificação de urgência na execução
dos serviços objecto dos contratos, não sejam observadas normas
imperativas, que não são susceptíveis de ser incluídas no universo dos
poderes discricionários da Administração, já que os elementos em falta
não podem deixar de ser considerados elementos essenciais desse
procedimento.
Em face de tudo o que ficou dito, recomenda-se ao Ministério da
Educação que em futuras contratações cumpra escrupulosamente a lei,
evitando apresentar ao Tribunal processos com as debilidades constatadas
nos presentes processos.
Pelo exposto e sem mais considerações decide-se em sessão diária de
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visto visar os dois contratos em apreço.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 3 de Junho de 2014

Os Juízes Conselheiros

Conceição Matos (Relatora)
c
Ana Maria Chaves (Adjunta)

