REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO N°3tÇFP/2014

PROC. N° 27/PV/2014

1- Para efeitos de Fiscalização Preventiva, nos termos das
disposições dos Art.°s 8° da Lei 13/10, de 9 de Julho e 2° da Lei
20/10, de 7 Setembro, o Gabinete Técnico de Reconversão
Urbana do Cazenga e Sambizanga remeteu a este Tribunal,
capeado pelo Ofício n° 54/DIR/GTRUCS/2014, de 24/02/2014
(recebido no Tribunal a 26/02/2014), o Contrato de Prestação de
Serviços de Consultoria para Apoio à Gestão e Formação do
Gabinete Técnico de Reconversão Urbana do Cazenga e
Sambizanga, celebrado a 9/10/2013, entre essa entidade pública
e o Consórcio ARCADIS LOGO/ ITA no valor de USD. 1.
105.000,00 (Um Milhão e Cento e Cinco Mil Dólares
Americanos).
2- A assinatura do Contrato, como se assinalou supra, a 09 de
Outubro de 2013, foi antecedida da abertura de um Concurso
Público.
3- Do estudo preliminar a que o respectivo processo foi sujeito,
constatou-se a falta de elementos tão necessários quanto
imprescindíveis à análise de que resultará a emissão do juízo de
certeza.
4- Por essa razão, a Contadoria Geral da Direcção dos Serviços
Técnicos deste Tribunal instou a entidade pública contratante, a

GTRUCS, através do Ofício n° 80/CG/PV/TC/2014, de
06/03/2014, a remeter ao Tribunal os elementos em falta, deles
se destacando o Contrato de Consórcio, os Estatutos das
Empresas integrantes do Consórcio e toda a Documentação
comprovativa da legalidade das mesmas, devidamente
autenticados, de acordo com as exigências da Lei 19/03, de 12
de Agosto e dos Códigos Civil e de Processo Civil,
respectivamente bem como do comprovativo do pagamento da
caução definitiva (cfe. Art.° 103° e sgs. da Lei 20/10, de 7 de
Setembro).
5- A resposta a essa solicitação não foi satisfatória, por incompleta,
já que alguns actos que consubstanciam tais elementos em falta
não podem ser nela encontrados porque figuram em documentos
em que não são passíveis de ser lidos de modo expresso e claro
mas apenas de forma subentendida, tais são os casos, por
exemplo, dos Despachos da entidade pública que autoriza a
abertura do procedimento (Art.° 37° n° 2 da Lei 20/10) e o que
cria a Comissão de Avaliação das Propostas (Art.°s 41'; 42° e
43° da Lei 20/10) bem assim da publicação do anúncio da
abertura do concurso (Art.°s 59°, 119° e 145°, todos da Lei
20/10).
6- O Contrato subjudice foi celebrado entre o Gabinete Técnico de
Reconversão Urbana do Cazenga e Sambizanga — GTRUCS,
entidade pública contratante, angolana, portanto e o Consórcio
ARCADIS LOGOS — ITA, uma entidade resultante da
associação de duas empresas de nacionalidade brasileira.
Quer a documentação respeitante à cada urna das empresas
integrantes do Consórcio quer à referente à constituição do
próprio Consórcio nenhuma foi autenticada nem pelo Ministério
das Relações Exteriores ou dos Negócios Estrangeiros do Brasil
nem pelos Serviços Consulares da Embaixada de Angola
naquele País, condição necessária e indispensável a que façam

prova bastante de autenticidade no nosso País, como se colhe da
disposição combinada do n° 1 do Art.° n° 365° do Código Civil e
dos n°s 1 e 2 do Art.° 540° do Código de Processo Civil.
7- O Contrato em estudo foi assinado pelas partes contratantes no
dia 9 de Outubro de 2013, nele se estabelecendo os termos e as
condições respeitantes aos fins que ditaram a sua celebração.
Porém, o prazo de execução, elemento de importância
assinalável em qualquer relação contratual de que resultem
direitos, deveres e obrigações do tipo dos constantes do presente
Contrato para as partes, não foi fixado. Aliás, é uma das
condições constitutivas do critério de escolha e preferência à
pessoa da entidade concorrente para efeitos de adjudicação, ao
lado, da condição preço com que, eventualmente, pode
configurar a proposta economicamente mais vantajosa.
Pela sua inquestionável importância, ele elenca o quadro de
elementos que um Contrato deve conter, sob pena de nulidade,
como se retira do n° 1 do Art.° 110° da Lei 20/10, de 7 de
Setembro.
8- Lê-se da Cláusula Vigésima Quarta, a vontade expressa pelas
partes contratantes relativamente aos modos de prestação da
garantia, remetendo-se- nos para os termos do Anexo V (A e B)
que, entretanto, e apesar de fazer parte integrante do Contrato,
não foi junto ao mesmo. Aliás, grande parte dos Anexos
enumerados na Cláusula Trigésima Segunda não está apensa ao
Contrato, o que dificulta, sobre,maneira a concatenação
necessária dos factos em estudo.
Ainda em relação à caução, o documento que constitui fls. 402
dos autos, que nos parece tratar-se do comprovativo da
satisfação da exigência legal contida no Art.° 103° e seguintes da
citada Lei 20/10, vem produzido na língua inglesa e não foi

certificado por nenhum banco angolano, ficando-se na dúvida
sobre a idoneidade do seu emissário, por um lado e o seu
consequente poder quitativo, por outro lado.
A reconversão urbana do Município do Cazenga e dos Distritos
Urbanos do Sambizanga e do Rangel bem como de qualquer
outro território não só da cidade mas também da Província de
Luanda reveste-se de uma importância estratégica e de valor
político- social incalculável, já que se destina a proporcionar,
acima de tudo, uma melhor qualidade de vida às populações
neles habitantes. Porém, as debilidades em termos de instrução
processual constatadas obrigam-nos a condicionar a concessão
do visto ao presente Contrato a uma arrumação do respectivo
procedimento o mais conforme possível aos comandos da
legislação aplicável, de que se destaca a Lei 20/10, de 7 de
Setembro que foi a menos observada.
Termos em que, os Juízes desta Câmara, reunidos em sessão de
visto, decidem devolver o Contrato de Prestação de Serviços de
Consultoria para Apoio à Gestão e Formação do GTRUCS com
vista a que esta entidade faça observar e observe, ela mesma, os
procedimentos seguintes, apôs o que poderá voltar a remeter o
mesmo a este Tribunal para os pertinentes efeitos legais:
Autenticação junto do Ministério dos Negócios
Estrangeiros Brasileiro e das Autoridades Consulares da
Embaixada de Angola no Brasil do Contrato de Consórcio,
dos Estatutos das Empresas Integrantes do Consórcio, do
comprovativo da garantia Bancária respeitante à caução nos
termos dos n°s 5 e 6 da presente Resolução, em obediência ao
que se comanda nos Art.°s 365° n° 1 do C.C. e 540° nos 1 e 2
do CPC.

a) —

b) — Fixação do prazo de execução, de forma expressa no

Contrato, ainda que por via de uma adenda.

c) — Junção aos autos dos Anexos, principalmente do Anexo V
(A e B).
d) — Certificação do comprovativo da prestação da caução por
um Banco Angolano.

Notifique-se
Luanda, 23 de Abril de 2014

O Juiz Relator

•

O Juiz Adjunto

