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REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1° CAMARA
RESOLUCAO N° 211 /FP/14

Processo no 699/PV/2014

Em Sessao bidria de Visto, o Tribunal de Contas apreciou o processo supra
identificado referente ao Contrato de Fiscalizacao da Empreitada para
construe& das infra estruturas, integradas na reserva fundiaria das
Mabubas na Provincia do Bengo celebrado entre o Departamento
Ministerial do Urbanismo e Habitagilo e a empresa IN-PROJECTProjectos e investimentos, Lda no valor de Akz 495.600.000,00
(Quatrocentos e Noventa e Cinco Milhaes e 5eiscentos Mil Kwanzas).
05 FACTOS

Da apreciagao ao processo, resultam os seguintes factos, corn interesse
para a decisao:

1. A celebragao do contrato foi precedida de Concurso Limitado sem
ApresentagEio de Candidaturas, nos termos da at. b) do art.25° da
Lei n° 20/10 de 07 de Setembro, Lei da Contratagao
publicada no Norio da RepUblica, I serie n° 170.
2. 0 referido concurso foi autorizado por Sua Excia Sr. Ministro do
Urbanismo e Habitacao, através do oficio corn a ref.' n°
442/bNIU/MINUHA/2013, de 18 de Setembro.
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3. Foram convidadas a apresentar propostas 3 empresas
nomeadamente:
- In Projects- projectos e investimentos, Lda;
- Metroconsult- engenharia e consultoria, Lda
- Proenfis-projectos, investimentos e fiscalizacao, Lda
A ad judicagao recaiu sobre a proposta apresentada pela empresa IN
PROJECTS- Pro jectos e Investimentos, Lda corn base no criterio da
proposta economicamente mais vantajosa.

4. 0 prazo de execugao dos trabalhos de fiscalizacao deverao ser
concluidas apas o acto de recepcao provisoria da empreitada de
construgao acrescido de 2 meses para correcgao de defeitos,
acompanhamento dos servigos de remogao dos equipamentos e
materials sobrantes. Cfr. ciciusula 5° do contrato.
5. Os encargos financeiros do presente contrato sera° suportados
pelo ROT e estao inscritos no programa de Geodesic e
Cartografia, no projecto "Programa Nacional de Urbanizagao de
Reservas Fundicirias/Minuha".

6. Foi junto cos autos a respective Nota de Cabimentagao no 692, no
valor de AKZ 24.780.000,00. (Vinte e Quatro Milhaes, Setecentos
e Oitenta Mil, Kwanzas), na modalidade inicial.
7. 0 contrato de empreitada que deu origem ao contrato de
fiscalizacao em apreciagao foi visado por esta Corte através da
Resolugao n°114/FP/14, de 22 de Agosto.
APRECIANDO
Sue Excia Sr. Ministro do Urbanismo e HabitagEfo e competente em razao
do valor para autorizar a despesa decorrente da celebragao do contrato em
do n° 1 do Anexo II,
aprego, nos termos do art.34° combinado corn a al.
art.34° do becreto
da Lei n° 20/10 de 07 de Setembro e do n° 2
Presidencial no 31/10 de 12 de Abril.

O referido contrato foi homologado por Sua Excia Sr. Ministro do
Urbanismo e Habitagao como se le no Despacho n° 178/14, sem data, e
posteriormente submetido a Corte de Contas para o Visto como determinam
QS normas dos artigos 2°, 8° e 61° todos da Lei n° 13/10 de 09 de Julho.
O prego base do procedimento estabelecido foi de Akz 499.000.000,00
(Quatrocentos e Noventa e Nove Milhaes de Kwanzas),conforme determina
a cldusula 2' do caderno de encargos. Entende-se por preco base, o preco
maximo que a entidade ad judicante se dispae a pagar pela execugao de
todas as prestagaes que constituem o seu objecto cfr. Art.24° da Lei n°
20/10 de 07 de Setembro, Lei da Contratagao
O valor do contrato foi fixado em AKZ 495.600.000,00 (Quatrocentos e
Noventa e Cinco Milhaes, e Seiscentos Kwanzas).

O contrato, foi outorgado pelo Senhor Fernando Sebastiao Francisco em
representagao da contratante, na qualidade de Director Nacional de Infraestruturas Urbanas, a quern foi subdelegado poderes para o efeito por meio
do Despacho n° 178/14 sem data, de sua Excia Senhor Ministro do
Urbanismo e Habitagao, nos termos do art.38° e do n° 4 do art. 115° da Lei
da Contratagao Publics, conjugado corn o disposto no art.13° do Decreto-Lei
n°16-A/95, de 15 de Dezembro.
Pela entidade ad judicataria outorgou o Sr. Nuno Miguel Bastos da Silva na
qualidade de Gerente da sociedade denominada In Projects, bastando a sua
assinatura para obrigar validamente a mesma, conforme determina o art.7°
do Estatuto da Sociedade, acrescida da procuracao junta aos autos a Fls
117.
Consta do contrato a clousula 18a (clecima oitava) sobre a existencia de
cobertura orgamental nos termos do art.° 6° do Decreto Presidencial n°
232/13 de 31 de Dezembro, e ao art.8° da Resolugao n° 1/2002/1a Camara
de 07 de Janeiro.
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagaes contratuais, a
contratada prestou caugao, sob forma de garantia bancaria emitida pelo
Banco de Fomento Angola, no valor de 24.780.000,00, correspondente a 5%,
do valor do contrato volida por urn period° de 12 meses. Este period° de
validade da garantia nao corresponde sequer ao prazo de execugao da
fiscalizacao (atendendo ao prazo da empreitada). Assim, deixa a descoberto
qualquer garantia de cumprimento das deficienciada obra que sejam da
responsabilidade do empreiteiro, nos 90 dias st41?so'quOntes a cepgao
3

definitive da obra, nos termos combinados dos artigos 106° e 315° ambos da
Lei 20/10 de 07 de Setembro.
A empresa In Projects encontra-se habilitada profissionalmente pare
realizar o trabalho acordado, pois juntou aos autos a Autorizacao de
Pro jectista de Obras Ptiblicas, nos termos do art.56° da Lei no 20/10 de 07
de Setembro, e do art. 29° do becreto n° 9/91 de 23 de Margo, publicado
no bidrio da ReptIblica I serie n° 12.

III DECISA0
Pelo acima exposto e sem mais consideragaes decide-se em sessao diaria de
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Visto, em conceder o Visto ao Contrato em aprego.

Notifique-se.
Sao devidos emolumentos.
Luanda, aosnde bezembro de 2014.

Os Juizes Conselheiros

Relator
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