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REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1 0 CAMARA
RESOLUO0 N°.

VID

/FP/14

Processos n. °s: 673 a 676/PV/2014

I. Dos Factos
A Secretaria para os Assuntos Ecomimicos do Presidente da ReptIblica,
submeteu para efeitos de Fiscalizagao Preventiva, por meio do Officio n.°
341/SAEP/C.CIV.PR/2014, de 21 de Novembro, corn entrada nesta Corte no
dia 25 do mesmo m6's, os Contratos infra descritos, celebrados corn a
empresa Dar Consultoria Angola, Lda:
1.° Prestagao de Servigos de Fiscalizagao da Construgao da Via Marginal
5udoeste, 2.a Etapa - Trogo Praia do Bispo a Corimba, na Provincia de Luanda,
no valor equivalente ern Kwanzas de Usd: 9.963.529,90 ( Nove Milhaes,
Novecentos e Sessenta e Tres Mil, Quinhentos e Vinte e Nove DOlares
Norte Americanos e Noventa Centimos);
2.° Prestagao de Servigos de Fiscalizagao da Construgao das Infra Estruturas Integradas da Cidade de Caxito, na Provincia do Bengo, no valor
equivalente em Kwanzas de Usd: 3 . 458. 608, 70 ( Tres Milhaes,
Quatrocentos e cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Oito Dedares Norte
Americanos e Setenta Centimos);
3.° Presto* de Servigos de Fiscalizagao da Empreitada Para Regularizagdo e
Controlo dos Rios Catumbela, Cavaco e Coporolo - 2.a Etapa Complementar, na
Provincia de Benguela, no valor equivalente em Kwanzas de Usd: 6.575.575,00
( Seis Milhaes, Quinhentos e Setenta e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta
e Cinco ()Mares Norte Americanos); e.
4.° Prestagao de 5ervigos de Fiscalizagao da Construgao dos Corredores de
Infra - Estruturas de Transportes Publicos - BRT/ Rodovias R17 e R02/ Lotes
1 e 3, na Provincia de Luanda, no valor equivale
em Kwanzas de Usd:
10.540.163,32 ( Dez Milhaes, Quinhentos e Q arenta Mil, Cento e
Sessenta e Tres ()Mares Norte American° e Tri a e Dols
os).
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Para alem dos mencionados factos sao dodos, ainda como assentes e relevantes
para a decisao, os seguintes factos constantes do processo:
- Através dos Despacho Presidenciais n.°s: 11, 49, 90 e 132/14, de 29 de
Janeiro, 2 de Maio, 7 de Maio e 16 de Junho, respectivamente, foram
aprovados os contratos e concedida Autorizacao para celebrar os contratos a
sue Excia. senhor Ministro da Construcao;
- A negociagao foi o processo adoptado;
- Nao foi elaborado o caderno de encargos;
- 0 prazo de execucao dos contratos sao de 24 meses para o
contratos e de 18 meses para o 2.° contrato;

3.° e 4.°

- A empresa Dar Consultoria Angola, Lda apresentou para o 1.0, 2.° e 3.°
contratos garantias bancdrias vcilidas para o period° de 5 de Junho de 2014 a
31 de Dezembro de 2015 e para o 4.° contrato apresentou uma garantia
bancdria vdlida para o period° de 4 de Novembro de 2014 a 30 de Junho de
2016;
- As notes de cabimentacao constantes dos autos revestem a modalidade
global;
- Os contratos de empreitadas conexos aos presentee contratos de prestagao
de servicos de fiscalizacao foram objecto de Fiscalizacao deste Tribunal,
tendo sido concedido o Visto aos mesmo, através das Resolugaes n.°s:
79/FP/2014, de 14 de Julho ( processo n.° 355/PV/2014); 45/FP/2014, de 13
de Maio ( Processo n.° 156/PV/2014); 80/FP/2014, de 14 de Julho ( Processo
n.° 356/PV/2014) e 145/FP/2014, de 29 de Setembro ( Processo n.°
364/PV/2014); respectivamente.
II. Da Apreciagao
1. A realizacao das despesas relatives aos contratos em apreciagao foi
autorizada pelo Titular do Poder Executivo, competente em razao dos valores,
para autorizar despesas pUblicas sem limite de valor, nos termos do artigo
34.° conjugado corn a aline(' a), do n.° 4, do Anexo II, da Lei n.° 20/10, de 7 de
Setembro, publicada no Dicirio da RepUblica, I.' Serie, n.° 170.
2. A formagao de urn contrato pUblico deve ser sempre presi ida por um dos
procedimentos pre - contratuais estabelecidos na Lei, nos te)' os do n.° 1 do
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artigo 22.°, 28.°, 29.° e 30.° do Diploma supracitado, que silo designadamente
o concurso publico , o concurso limitado por previa qualificagao, o concurso
limitado sem apresentagao de candidaturas e o procedimento de negociagao. E
adopgao de quaisquer desses procedimentos deverci ser sempre fundamentada,
cfr. n.° 2, do artigo 32.°.
5ua Excia, Senhor Presidente da Repilblica autorizou a negociagao dos
contratos em apreciagdo celebrados corn a empresa Dar - Consultoria Angola,
Lda corn fundamento no objectivo de garantir a continuidade e concretizagao e
do Programa do Governo sobre a melhoria dos 5istemas das Redes Rodovicirios
e de Transportes Piiblicos Colectivos, que visam a reconstrugdo e ampliagao
dos eixos rodovicirios existentes, bem como a implementagao de novos eixos
corn base nas recomendagaes dos Pianos Integrados de Expansao Urbana de
Infra - Estruturas de Luanda e Bengo.
3. Autorizada a negociagao, verificamos que a entidade contratante nao juntou
o caderno de encargos. 0 caderno de encargos é a peva procedimental pre contratual onde encontramos de forma articulada, as clousulas juridicas,
administrativas, financeiras e tecnicas gerais e especiais, a incluir no contrato
a celebrar. Portanto, vele se antecipam os termos e condigaes do contrato a
outorgar, cfr. artigos 47.° da Lei n.° 20/10 de 7 de 5etembro, sendo esta
peva vinculativa para a entidade ad judicante e para todos os interessados no
procedimento adjudicatorio. Deste modo, é impreterivel a sua elaboragao em
qualquer procedimento ad judicatorio, porque descreve da maneira mais
precisa possivel, as necessidades a que o executor do futuro contrato a
celebrar deve responder. Contem todos os elementos que permitam avaliar a
dimensao do contrato e a sua complexidade para estar em condigdes de propor
uma of erta mais adaptada possivel em termos de custo, de prazo, de recursos
tecnicos e humanos e assegurar a qualidade da empreitada ou servigo.
Pela inexistencia de urn caderno de encargos na negociagao dos contratos em
apreciagao, nao nos é possivel descortinar qual o valor da caugao a que o
ad judicatdrio estaria vinculado a prestar, cfr. exigencia do artigo 104.° da Lei
n.° 20/10 de 7 de 5etembro.
4. Saliente - se ainda que as caugdes prestadas nao satisfazem na Integra o
prazo de validade e o interesse da sua obrigatoriedade legal: garantir o exacto
e pontual cumprimento das obrigagaes que o contratado assume corn a
celebragao do contrato, cfr. n.° 1, do artigo 103.° da Lei n.° 20/10 de 7 de
5etembro, porque o prazo de validade das caugdes 6Ten•velativamente ao
prazo de execugao dos contratos de empreitadas adiUna•Os do seu period°
de garantia.
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5. Convem recorder que o prazo de execugao das empreitadas de construgao
das obras foram de 24 meses, 18 meses, 18 meses e 27 meses
respectivamente e corn urn prazo de garantia de boa execugao de 2 anos para
todas.
Nestes termos, por um lado, os prazos convencionados para a prestagao dos
servigos de fiscalizagao nos dois Liltimos contratos descritos acima, sendo
inferiores ao prazo de execugao das empreitadas de construgao, sao
insuficientes para vigiar e verificar o exacto cumprimento do projecto e sues
alteragaes, o que frusta os objectivos da contratagao do prOprio servico.
E, por outro lado, tem sido comum o erro de se admitir a entrega provisciria
que se fez no final do prazo contratual como «entrega definitiva», mas nao
deve ser assim, porque depois do prazo de execugao convencionado no
contrato existe ainda o period° de garantia. E neste period° o contrato de
fiscalizagao deveret ainda ser valido e a equipa de fiscalizagao da obra deverd
ester preparada para continuer o acompanhamento da mesma durante esse
period() de garantia, notificando o empreiteiro dos defeitos que possam
ocorrer. Somente, concluido o period° de garantia de boa execugao da obra o
fiscal dard por concluido o trabalho de fiscalizagao.
as de Cabimentagao sao inferiores aos
6. Os valores inscritos nos Notl
montantes das despesas a serem efectuadas, equivalendo apenas a 2,39%,
52,32%; 3,20% e 16,33% dos valores contratuais. Esses montantes deveriam
corresponder a 100% do valor da despesa a ser executada, porque se tratam
de despesas corn montantes previamente conhecidos, mas de pagamento
parcelado; assim sendo, este em desconformidade corn o disposto na &Irma c),
do n.° 4, do artigo 1.° do Decreto Executivo n.° 1/13, de 4 de Janeiro.

III. DECISA0
Pelo exposto, decide-se em Sess.& Didria de visto, em conceder o Visto aos
contratos em aprego, recomendando a entidade pUblica contratante, que em
futuras contratagdes observe o seguinte:
1. Elabore o caderno de encargos, independentemente do procedimento a
adoptar nos contracgaes;
2. Celebre contratos de prestagao de servigt e SCCIkiZaca0 corn prazos
de execugao, no minim°, iguais aos contratos bjea-o de fiscali
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3. Exi ja prestagao de caucao %/ado ate ao period° de extingao de todas as
obrigagaes legais e contratuais do contratado.
5Elo devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda, aos ide bezembro 2014.
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