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1.
O Tribunal de Contas analisou o processo referente ao contrato de
empreitada de obras publicas, celebrado a 18 de bezembro de 2014
entre o Ministerio da Energia e Aguas e a empresa Mulimo Wa
Lunga-Comercio Industrial e Agro-Pecudria, tendo como objecto a
"Concepgao e Construgao do Sistema de Abastecimento de Agua
Vila Sagrada Esperanga", pelo valor de Kz 436 331 007,26
(quatrocentos e trinta e seis milh8'es, trezentos e trinta e urn mil e
sete Kuanzas e vinte e seis centimos).
Face a ausencia nos autos da Nota de Cabimentagao, exigivel nos
termos do n°2 do artigo 6° do becreto Presidencial n°1/15 de 2 de
Janeiro, foi o processo devolvido a entidade pirblica contratante.
Juntada que foi aos autos a Nota de Cabimentaga'o no 552 de 08 de
Junho de 2015, no montante de Kz 10 908 275,18, considera-se
sanada a irregularidade que determinou a devolugao do contrato,
estando por isso o processo em condigaes de ser apreciado em sede
de fiscalizagao preventiva.
2.
Consta da ciciusula terceira do contrato, que a empreitada sera
executada em regime de valor global.
Result° da descrigao dos trabalhos que integram o objecto do
contrato, que estci-se em presenga de urn contrato misto que

envolve nao so a construgao e fornecimento, mas tambem a
concepgao do pro jecto executivo pelo co-contratante.
Neste contexto, haverd forte probabilidade de serem ref ormuladas
algumas solugo'es tecnicas adoptadas no project° base, pelo que a
melhor solugao seria a adopgao dos modos de retribuigao por prego
global e por serie de pregos, a serem aplicados de acordo corn o tipo
de trabalho, nos termos previstos no n°2 do artigo 184° da Lei da
Contratagao
be resto, o n°2 do artigo 185° da Lei 20/10, de 7 de Setembro,
dispoie no sentido de que "so podem ser contratadas por prego
global as obras cu jos pro jectos permitem determinar corn pequena
probabilidade de erro, a natureza e as quantidades dos trabalhos a
executor, bem como os custos dos materiais e da mao- de- obra.
Ao adoptar-se a modalidade de retribuigao por "valor global", e
recomenthivel que a entidade contratante inclua nas pegas do
procedimento, o Projecto Executivo.
3.
Relativamente as garantias bancdrias, chama-se uma vez mais a
atenga'o para a sua fungeto, prevista no artigo 103° da Lei da
Contrataga'o PUblica, que que e a de garantir o exacto e pontual
cumprimento dos obrigagaes que o adjudicatdrio assume corn a
celebraga'o do contrato.
Neste sentido, nao a aceitdvel que o co-contratante apresente uma
garantia bancdria corn prazo de 90 dins, quando o prazo de execugao
do contrato é de 120 dias, sob pena de deixar a descoberto qualquer
garantia de cumprimento de eventuais obrigagdes contratuais que
sejam da sua responsabilidade.
Dal que a norma do n°1 do artigo 106° da LCP, disponha no sentido
de que a libertagao da caugao so deve ocorrer no prazo maxim° de
90 dias contados do cumprimento de todas as obrigage'es
contratuais por parte do contraente particular.

Recomenda-se pois major rigor neste sentido, por parte das
comissaes de avaliagao criadas no ambito da contratagtto pLiblica.
4.
Com as consideragaes precedentes e verificado o cumprimento das
normas legais exigiveis pars a execugao da despesa, nos termos do
Decreto Presidencial n°1/15, de 2 de Janeiro, nomeadamente a
inscriga'o orgamental e o cabimento na Programagao Financeira do
presente exercicio economic° (Project° de C.D.S Novas
Centralidades), decide o Tribunal de Contas em sessao didria da 1°
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Camara, conceder o visto ao contrato em apreco.

sao devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 03 de Julho de 2015
Os Juizes Conselheiros
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