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NOTA INTRODUTÓRIA
O planeamento das aquisições, a condução dos procedimentos de contratação pública
e a exe-cução dos contratos públicos, previstos na Lei n.º 9 /16, de 16 Junho, Lei dos
Contratos P blicos LCP , reserva um especial desta ue na deﬁni o da base comportamental ue deve estar sempre associada ao comportamento co dos uncion rios,
agentes administra vos ou trabalhadores e gestores das En dades P blicas Contratantes (EPC).
N o obstante a enuncia o de um con unto de normas de garan a de imparcialidade
e transparência previstas na LCP, urge a necessidade de se disponibilizar instrumentos
para melhor concre a o destes postulados norma vos, com vista a mi gar riscos de
ilícitos civis, administra vos e criminais.
A contrata o p blica na realidade angolana representa a principal orma de transac o
comercial entre os sectores público e privado e, concomitantemente, é por esta via que
s o a ectos recursos ﬁnanceiros para a reali a o de despesas p blicas.
Assim, no âmbito do risco moral presente na contratação pública, é ponto assente que
o enómeno da corrup o e das in rac es cone as transp em o Estado e suas ins tuies, comprometendo, em larga escala, o eﬁciente uncionamento do mercado, a conﬁan a dos operadores económicos e agudi a os dese uilíbrios na estrutura económica
nacional.
neste sen do, ue se coloca disposi o mecanismos ue intensiﬁ uem e garantam
o respeito pelas normas de nature a ca e de controlo interno, com vista a au iliar a
tomada de melhores decisões durante o ciclo do processo de aquisição.
A par da existência de inúmeros diplomas legais e compromissos internacionais sobre a
contrata o p blica, imprescindível a cria o de uma Car lha de ca e Conduta para
delinear e delimitar a actução dos intervenientes do mercado da contratação pública
visando adoptar todas as medidas preven vas de condutas ue podem lesar o interesse
público e prejudicar os concorrentes e demais interessados.
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CULTURA ORGANIZACIONAL
VISÃO
Em termos de orientação para o alcance
dos seus ob ec vos, tem-se como meta a
consolidação de um sistema de contratao transparente, eﬁciente e eﬁca , ue
contribua para o alcance da sua missão.
MISSÃO
• Fiscalizar, auditar, supervisionar e em
geral assegurar a operacionalidade e o
bom uncionamento do sistema e do
mercado da contratação pública angolanos;
• Apoiar o overno na deﬁni o e implementa o de polí cas de contrata o
pública;
• Es mular a adop o das melhores pr cas e a boa condução dos procedimentos;
• Promover acções de capacitação aos
intervenientes do mercado da contratação pública.
VALORES
aran r a melhor concre a o dos
princípios da contratação pública, numa
lógica de racionalidade das a uisi es,
perspec vando maior eﬁc cia e eﬁci ncia do mercado.

OBJECTO E ÂMBITO
DE APLICAÇÃO
A Car lha de ca e Conduta na Contratação Pública comporta princípios jurídicos e valores cos vigentes em Angola,
bem como clariﬁca os padr es de re er ncia a observar no processo de ormação e execução dos contratos públicos.
esta orma, o presente documento
us ﬁca-se, igualmente, como meio de
omento da cultura de probidade e responsabilização de todos intervenientes
do mercado da contratação pública, sejam eles entes públicos ou privados.
OBJECTIVOS
A Car lha de ca e Conduta na Contratação Pública, visa:
• Disseminar o conhecimento da legislao sobre os comandos cos e pr cas
em matéria de contratação pública;
• Descrever os princípios basilares da
contratação pública angolana;
• den ﬁcar os dis ntos comportamentos ue podem conﬁgurar ilícitos na
contrata o p blica e respec vas consequências.
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PRINCÍPIOS GERAIS SOBRE A FORMAÇÃO E EXECUÇÃO
DOS CONTRATOS PÚBLICOS
Os intervenientes do mercado da contratação pública devem pautar a sua conduta na lealdade, isen o, hones dade e
independência, observando os princípios
gerais da contratação pública e demais
princípios cos, nomeadamente
LEGALIDADE
Os intervenientes do mercado da contratação pública devem actuar de acordo
ao preceituado na Cons tui o da Rep blica de Angola (CRA), na Lei e no direito,
dentro dos limites dos poderes que lhe
s o atribuídos e em con ormidade com
os ﬁns para os uais oram con eridos.
A subordinação jurídica ao princípio da
legalidade determina que os intervenientes do mercado da contratação pública

só podem agir com undamento e a er
apenas o ue permi do por lei.
CONCORRÊNCIA
Os procedimentos de contratação pública devem ser inclusivos, permi ndo
a par cipa o de diversos operadores
económicos e a recep o de m l plas
propostas por parte da EPC, ob ec vando:
• Adquirir bens e serviços com menos
custos ﬁnanceiros
• Es mular a apresenta o de propostas
contendo soluções inovadoras;
• Adjudicar propostas que melhor realizam o interesse público;
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• Fomentar o espirito de compe vidade entre os operadores económicos

a seu avor ou de interposta pessoa, causando prejuízos aos demais.

• Criar oportunidades de par cipa o e
o omento dos negócios e crescimento
do maior número de empresas possível.

s uncion rios, agentes administra vos
ou trabalhadores e gestores das EPC,
envolvidos na orma o e e ecu o dos
contratos devem, através da Declaração
de mparcialidade, Conﬁdencialidade e
Independência (DICI), mencionar, por
escrito, qualquer interesse pessoal resultante de ligações especiais com algum
candidato ou concorrente envolvido nos
procedimentos de contratação, pedindo,
nesse caso, escusa de par cipa o no
procedimento.

Os intervenientes do mercado da contratação pública devem evitar a adopção
de ual uer pr ca, individual ou colecva, restri va da concorr ncia, devendo
denunciar ao Serviço Nacional da Contratação Pública e a Autoridade da Concorrência comportamentos que revelem
acordos ou pr cas concertadas e ue
tenham como ob ecto ou e eito impedir,
alsear ou restringir a concorr ncia.
TRANSPARÊNCIA
Assenta na publicitação dos actos de
contratação pública e as condições do
contrato a celebrar, assim como os critérios de ad udica o, especiﬁca es t cnicas, ualiﬁca o, an lise de propostas
e o respec vo modelo de avalia o, tradu indo-se no direito in orma o procedimental e acesso aos documentos. As
decisões por parte das EPC, interessados, concorrentes e candidatos rela vas
aos procedimentos concursais deve ser
devidamente undamentadas, claras e
ob ec vas.
IMPARCIALIDADE
As EPC devem agir com equidistância,
tratar os interessados, concorrentes e
candidatos com base em crit rios uni ormes, com isen o, abstendo-se da pr ca de actos ou decis es arbitr rias ue
causem benefícios directos ou indirectos

Com a assinatura da C os uncion rios, agentes administra vos ou trabalhadores e gestores das EPC, declaram
sob compromisso de honra que não se
encontram sujeitos ao regime de incompa bilidades nem em ual uer circunst ncia suscep vel de p r em causa as
garan as de imparcialidade.
PROSSECUÇÃO DO INTERESSE
PÚBLICO
Os intervenientes do mercado da contratação pública devem actuar para a
sa s a o das necessidades da colec vidade ou seja para o interesse comum
dos cidadãos em todos os actos de contrata o p blica, abstendo-se de pra car actos ue privilegiem par culares,
devendo as EPC adjudicar a melhor proposta numa lógica de ualidade mas com
menos custos ﬁnanceiros para o Estado,
evitando-se, nomeadamente a:
• Ad udica o de propostas sobre acturadas;
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• Celebração de contratos de que resultem serviços, bens ou obras sem a qualidade desejada.
IGUALDADE E JUSTIÇA
Os intervenientes do mercado da contratação pública devem dar tratamento
igual as situações iguais e tratamento
di erenciado de situa es comprovadamente dis ntas devendo esta ponderao compara va par r de crit rios obec vos.
A us a pressup e a escolha da proposta na base de critérios de adjudicação
devidamente deﬁnidos de orma antecipada nas peças dos procedimentos,
traduzido na ideia de adjudicação da
proposta que melhor realiza o interesse
público em detrimento da que menos
realiza tal interesse.

PROBIDADE
Os intervenientes do mercado da contratação pública devem pautar-se pela
observância dos valores de boa administra o e hones dade no desempenho da
ac vidade de contrata o p blica, n o
podendo solicitar ou aceitar, para si ou
para terceiro, directa ou indirectamente,
uais uer o ertas, empr s mos, acilidades ue podem a ectar a liberdade da
sua acção ou decisão.
RESPEITO PELO PATRIMÓNIO
PÚBLICO
Os intervenientes do mercado da contrata o p blica devem abster-se da pr ca de actos ue lesem ou diminuam o
património p blico do Estado e demais
entes públicos) e de actos que conduzam
ao esbanjamento, desvio, delapidação e
apropriação dos bens das EPC.
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ECONOMICIDADE
E PARCIMÓNIA
Os intervenientes do mercado da contratação pública devem agir com o equilíbrio, ponderação, moderação, cautela
e precau o da u li a o dos recursos,
contratando servi os eﬁcientes e com
ualidade, a endo valer o binómio custo benefício.
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA
A contratação pública deve ser conduzida de orma eﬁciente e eﬁca , com compet ncia e agilidade de orma a produir resultados sa s atórios a nentes ao
cumprimento dos ob ec vos preconi ados pelas EPC.
A ac vidade de contrata o p blica
deve ser eﬁciente, procurando op mi ar
todos os meios e recursos disponíveis.
PROPORCIONALIDADE
Os intervenientes do mercado da contratação pública durante o exercício de
um direito ou a tomada de uma decisão
que colida com direitos ou interesses legalmente protegidos dos interessados,
concorrentes e candidatos devem actuar de orma ade uada e proporcional
em un o dos ob ec vos preconi ados
para a contratação em causa. São de reeitar medidas restri vas da concorr ncia
sem us ﬁca o suﬁciente para o e eito,
nomeadamente, prorrogação de prazos,
valoração de irregularidades das propostas e concessão de prazos para obtenção e consulta de documentos. Logo, na
actua o da EPC deve e is r propor o

adequada entre os meios empregues e
os ﬁns a a ngir.
ESTABILIDADE DAS
PROPOSTAS E DAS
CANDIDATURAS
As propostas e as candidaturas, uma
ve apresentadas, n o podem ser alteradas ou re radas pelos respec vos
concorrentes ou candidatos, pelo que,
em princípio, s o imut veis, ina ngíveis
e irre r veis, salvo nos casos previstos
na lei.
TIPICIDADE PROCEDIMENTAL
Para orma o dos contratos as EPC só
devem u li ar um dos procedimentos
concursais previsto da Lei dos Contratos públicos, designadamente o concurso público, concurso limitado por prévia ualiﬁca o, concurso limitado por
convite, procedimento de contratação
simpliﬁcada. Em conse u ncia, o procedimento concursal tem uma tramitação
própria.
URBANIDADE
No mercado da contratação pública
deve-se estabelecer o respeito recíproco entre os intervenientes envolvidos
na orma o e e ecu o dos contratos
p blicos, mi gando-se a possibilidade de
hierarquização e subordinação no estabelecimento de relações.
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CONDUTA DOS INTERVENIENTES NO MERCADO
DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Conduta dos Funcion rios, Agentes Administra vos, trabalhadores e gestores
das En dades P blicas Contratantes
No e ercício das suas un es, em processos de orma o e e ecu o dos contratos p blicos, os uncion rios p blicos,
agentes administra vos ou trabalhadores e gestores das EPC devem (i) actuar
de orma imparcial e de acordo com o
interesse p blico e ii evitar con itos de
interesses e ec vos ou aparentes com
vista a beneﬁciar parentes e aﬁns. Neste sen do, ﬁcam proibidos de pra car
determinados actos quando envolvidos
em processo de orma o e e ecu o de
contratos públicos, nomeadamente:
• Receber ou beneﬁciar de o ertas directa ou indirectamente ou por interposta pessoa, por parte de en dades singulares ou colec vas, de direito angolano
ou estrangeiro;

• Pra car ou dei ar de pra car ual uer
acto com ob ec vo de obter ual uer
pagamento indevido para si ou para terceiros;
• Receber ou solicitar dinheiro de empresas para aprovar ou executar projectos ou programas ue as beneﬁciem
•
li ar o dinheiro ou outros tulos
de cr dito, bens móveis pertencente ao
Estado e dar um ﬁm dis nto do legalmente
permi do
• Contratar empresas de amiliares ou
qualquer outra em que tenha interesses pessoais para prestação de serviços
públicos;
• Adjudicar a proposta que não reúna os
requisitos essenciais e/ou que não seja
vantajosa para EPC;
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• Receber proveitos para acilitar ou
priorizar ou até suprimir propostas de
determinadas empresas.
CONDUTA DOS INTERESSADOS, CONCORRENTES
E CANDIDATOS
As en dades colec vas ou singulares
que actuam enquanto interessados, candidatos e concorrentes envolvidos em
procedimento de contratação não podem par cipar ou apoiar
• Pr cas corruptas, tais como o erecer
quaisquer vantagens patrimoniais, tendo
em vista in uenciar indevidamente, deliberações ou decisões a serem tomadas;

cipam no processo de orma o e e ecução dos contratos sujeitos a LCP devem observar os princípios e regras de
governo societ rio designadamente, a
presta o regular de in orma es, contabilidade organizada, sistemas de controlo interno e a responsabilização social
e ambiental.
ACTOS LESIVOS ÀS BOAS
PRÁTICAS
Os intervenientes do mercado da contratação pública devem abster-se de actos tendentes a a ectar de orma nega va as boas pr cas rela vas orma o
e execução de contratos públicos, tais
como:

• Pr cas restri vas da concorr ncia,
traduzidas em actos de conluio ou simulação entre interessados, em qualquer
ase do procedimento concursal com
vista a impedir, alsear ou restringir a
contratação;

• Simula o de contrata es, e ectuando pagamentos sem qualquer aquisição;

• Pr cas criminais, tais como amea as
a pessoas ou en dade, tendo em vista a
coagi-las a par cipar ou n o em procedimentos de contratação;

• Duplicação de aquisições;

• A oculta o de in orma o necess ria
a manutenção da transparência para o
avorecimento de determinada pessoa
singular ou colec va
• Pr cas raudulentas, tais como declara o intencional de actos alsos ou
errados a ﬁm de obter delibera o ou
decis o avor vel.
s operadores económicos

ue par -

• Realização de contratações urgentes,
que não preencham os requisitos legalmente previstos;

• Realização de adjudicação de propostas que não preencham os requisitos ou
cu os tulares n o este am capacitados
• Fraccionamento dos contratos;
• An lise deﬁciente das propostas dos
concorrentes ou candidatos;
• miss o de in orma
do processo;

es substanciais

• Fomento do conluio nos processos de
contratação pública;
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• Vigência de contratos de prestação de
servi os de e ecu o con nua por um
período superior a 60 meses;
• Incumprimento dos limites de valor
para a escolha do Procedimento e relavos a compet ncia para autori a o da
despesa;
• Cobrança pela disponibilização das
peças de procedimento quando se tenha decidido pela gratuidade ou quando
diante de procedimentos de Concurso
Limitado por Convite e de Contratação
Simpliﬁcada
• Desrespeito pelos prazos previstos na
lei para solicitação e prestação de esclarecimentos, bem como para a realização
da audiência prévia;

• Cons tui o da Comiss o de Avaliação sem o número mínimo de membros
exigidos na LCP.
DEVER DE DENÚNCIA
E DE CONFIDENCIALIDADE
Os intervenientes do mercado da contratação pública têm o dever de denunciar
as en dades legalmente competentes,
nomeadamente a Procuradoria-Geral da
Rep blica, Servi os de nves ga o Criminal, Serviço Nacional da Contratação
P blica e as En dade P blica Contratante os actos ue tenha conhecimento no
e ercício das suas un es e ue conﬁgure ilícito civil, administra vo e criminal.

RESPONSABILIZAÇÃO DOS INTERVENIENTES NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
A não observância das condutas descritas na presente Car lha podem conﬁgurar in rac es e crimes, incorrendo os
seus autores em responsabilidade administra va, civil e criminal, nos termos da
legisla o em vigor ue, a tulo e empliﬁca vo, discriminam-se abai o.

s uncion rios p blicos, agentes administra vos e gestores das en dades
p blicas contratantes ace aos comportamentos descritos, podem incorrer nos
seguintes crimes/in rac es
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OS INTERESSADOS, CONCORRENTES E CANDIDATOS ENVOLVIDOS EM PROCEDIMENTO
DE CONTRATAÇÃO FACE AOS COMPORTAMENTOS INFRA DESCRITOS, PODEM INCORRER
NOS SEGUINTES CRIMES:

CONDUTA

Receber ou beneﬁciar directa ou
indirectamente ou por interposta
pessoa, de o ertas por parte
de en dades singulares ou
colec vas, direito angolano ou
estrangeiro.

TIPO LEGAL DE
CRIME/INFRACÇÃO

SANÇÃO

Recebimento indevido de
vantagens, nos termos do
n.º1 do ar go 36.º da Lei n.º
3/14, de 10 de Fevereiro,
sobre a Criminalização das

Prisão de 6 (seis) meses a 3 (três)
anos ou com a pena de multa
de 600 (seiscentos) dias.

n rac es Sub acentes ao
Branqueamento de Capitais.

Pra car ou dei ar de pra car
qualquer acto decorrente do
e ercício de uma un o p blica
com ob ec vo de obter ual uer
pagamento indevido para si ou
para terceiros.

Receber ou solicitar dinheiro
de empresas para aprovar ou
executar projectos ou programas
ue as beneﬁciem.

Corrupção passiva, nos
termos do n.º1 do ar go
37.º, da Lei n.º 3/14,de
10 de Fevereiro, sobre
a Criminalização das
n rac es Sub acentes
ao Branqueamento
de Capitais.

Prisão de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

Peculato, previsto no
ar go 313.º do ecreto
de 16 de Setembro de
1886, que aprova o
Código Penal.

Punido nos termos do crime de
roubo, cu a pena ser em un o
do valor da coisa.

Receber dinheiro ou qualquer
bem material para acilitar
ou priorizar ou até suprimir
propostas de determinadas
empresas.

li ar o dinheiro ou outros
tulos de cr dito, bens móveis
pertencente ao Estado e dar
um ﬁm dis nto do legalmente
permi do.
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CONDUTA
Contratação, sem concurso,
de empresas de amiliares
ou amigos para prestação de
serviços públicos que lesam
os interesses da EPC, visando
realizar ou assegurar interesse
económico próprio.

TIPO LEGAL DE
CRIME/INFRACÇÃO

SANÇÃO

Prisão 6 (seis) meses a
5 (cinco) anos.

Adjudicação da proposta
que não reúna os requisitos
essenciais e/ou que não seja
vantajosa para EPC, para realizar
interesse económico próprio.

Crime de par cipa o
económica em negócio
nos termos do n.º1
do ar go 40.º da Lei
n.º 3/14,de 10 de
Fevereiro, sobre a
Criminalização das
n rac es Sub acentes
ao Branqueamento de
Capitais.

Cobrar pela disponibilização
das peças de procedimento
quando se tenha decidido pela
gratuidade ou quando diante
de procedimentos de Concurso
Limitado por Convite
e de Contrata o Simpliﬁcada.

Crime de imposição
arbitr ria de
contribuições previsto
no ar go 315.º do
Decreto de 16 de
Setembro de 1886, que
aprova o Código Penal.

Punido com a suspensão
de 1 (um) a 3 (três) anos e
multa correspondente.

O gestor que abusar da sua
in u ncia real ou suposta,
receber dinheiro ou qualquer bem
para condicionar ou in uenciar
as deliberações da comissão de
avalia o e demais de órg os do
mercado da contratação pública.

Crime de tr ﬁco de

Prisão de 6 (seis) meses
a 5 (cinco) anos.

Pr cas corruptas, tais como
o erecer uais uer vantagens
patrimoniais, tendo em vista
in uenciar indevidamente,
deliberações ou decisões a
serem tomadas no âmbito de um
procedimento concursal.

Crime de corrup o ac va,
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in u ncia previsto no n.º1
do ar go 41.º da Lei n.º
3/14,de 10 de Fevereiro,
sobre a Criminalização das
n rac

es Sub acentes ao

Branqueamento de Capitais.

Prisão de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

nos termos do n.º1 do
ar go 38.º da Lei n.º3/14,de
10 de Fevereiro, sobre
a Criminalização das
n rac

es Sub acentes ao

Branqueamento de Capitais.
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CONDUTA

TIPO LEGAL DE
CRIME/INFRACÇÃO

SANÇÃO

Pr cas restri vas da
concorrência, traduzidas em quais
actos de conluio ou simulação
entre interessados, em qualquer
ase do procedimento concursal
com vista a impedir, alsear ou
restringir a contratação.

n rac o a
Concorrência, nos
termos da alínea c) do
no n.º 1 do ar go 7.º da
Lei n.º 5/18, de 10 de
Maio, da Concorrência.

Multa ue n o pode ser in erior
a 1% e nem exceder a 10% do
volume de negócio no l mo ano.

Pr cas criminais, tais como
amea as a pessoas ou en dade,
tendo em vista a coagilas a par cipar ou n o em
procedimentos de contratação.

Crime de ameaças,
previsto no ar go 379.º
do Decreto de 16 de
Setembro de 1886, que
aprova o Código Penal.

Prisão correccional até 3 (três)
meses e multa até 1 (um) mês….
Podendo ainda ser condenado
a prisão até 2 (dois) meses.

Pr cas raudulentas, tais como
declara o intencional de actos
alsos ou errados a ﬁm de obter
delibera o avor vel.

Crime de alsas
declarações perante
autoridade, previsto
no ar go 242.º in ﬁne
do Decreto de 16 de
Setembro de 1886, que
aprova o Código Penal.

Suspens o tempor ria dos
direitos polí cos e pris o
até 6 (seis) meses.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a congrega o e descri o das normas cas na presente Car lha, espera-se ue
as transações comerciais entre entes públicos e privados estejam movidas, entre outros, pelos princípios da transpar ncia, concorr ncia, compe vidade e igualdade.
nteressa, por ﬁm, ressalvar ue a inobserv ncia dos comportamentos elencados por
a ectarem sobremaneira a concre a o do interesse p blico s o passiveis de responsabili a o aos v rios níveis, pelo ue, em alterna va, o recomend vel a adop o
e pont nea e volunt ria de condutas ue este am em con ormidade com as diversas
ordens norma vas.
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