REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1° CÂMARA
Resolução n. ° 9 1 /FP/14

Processos n. °s 91,92,93,94,95 e 96/PV/2014
O Tribunal de Contas, reunido em Sessão Diária de Visto, apreciou os
Contratos de Empreitada de Obras Públicas, celebrados entre a Unidade
Técnica de Gestão da Rede de Mediatecas de Angola - UTG-REMA e as
empresas Ecadi Angola, Lda e Omatapalo - Engenharia e Construção

S.A. cu jos objectos, montantes e empresas abaixo se descrevem:
•

Empreitada de Construção da Mediateca do Kuito (Bié), no valor
de AKZ 655. 071. 096, 70 (Seiscentos e Cinquenta e Cinco
Milhões, Setenta e Um Mil, Noventa e Seis Kwanzas e Setenta
Cêntimos), celebrado com a empresa Omatapalo - Engenharia e
Construção 5.A;

>. Empreitada de Construção da Mediateca de Malanje, no valor de
AKZ 730. 163. 031, 00 (Setecentos e Trinta Milhões, Cento e
Sessenta e Três Mil e Trinta e Um Kwanzas), celebrado com a
empresa Ecadi Angola, Lda;
•

Empreitada de Construção da Mediateca do Uíge, no valor de AKZ
670. 844. 922, 00 (Seiscentos e Setenta Milhões, Oitocentos e
Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Dois Kwanzas),
celebrado com a empresa Ecadi Angola, Lda;

^. Empreitada de Construção da Mediateca de Ondjiva (Cunene), no
valor de AKZ 650. 825. 066, 50 (Seiscentos e Cinquenta Milhões,
Oitocentos e Vinte e Cinco Mil, Sessenta e Seis Kwanzas e Cinquenta
Cêntimos), celebrado com a empresa Omatapalo - Engenharia e
Construção S.A;
Empreitada de Construção da Mediateca de Cabinda, no valor de
AKZ 815. 987. 544, 00 (Oitocentos e Quinze Milhões, Novecentos
e Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Kwanzas),
celebrado com a empresa Ecadi Angola, Lda;
Empreitada de Construção da Mediateca do Cazenga (Luanda) no
valor de AKZ 684. 295. 270, 00 (Seiscentos e Oitenta e Quatro

Milhões, Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Duzentos e Setenta
Kwanzas), celebrado com a empresa Ecadi Angola, Lda.

I. DOS FACTOS
Para a decisão relevam os seguintes factos, evidenciados por informações e
documentos constantes dos processos:
Consta nos autos as notas de cabimentação passadas a favor das empresas
Ecadi Angola Lda e Omatapalo, Engenharia e Construção, S.A.
Os contratos serão financiados com Recursos Ordinários do Tesouro, para
execução plurianual, nos orçamentes de 2014 e 2015, na rubrica "Rema
Redes Mediatecas De Angola", com um-, montante previsto em 2014 de Akz.
4.135.499.070,00 (Quatro Mil-J./YéentO e Trinta e Cinco Milhões,
Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Setenta e Sete Kwanzas).
Foi lançado no mês de Outubro de 2013, o concurso limitado sem
apresentação de candidaturas, por forma a adjudicar as empreitadas,
Ofício
n.°
conforme
informações
constantes
no
as
036/SAEP/C.CIV.PR/2014, de 20 de Março.
A empresa Omatapalo Engenharia e Construção, 5.A. juntou aos autos uma

declaração de identificação dos seus corpos sociais, bem como uma
procuração genérica passada pelo Administrador da empresa, Sr. Carlos
Alberto Loureiro Alves, a favor do Sr. Edmar Santiago Vieira Manuel.
Os contratos celebrados com a empresa Ecadi Angola, Lda, foram assinados
pelo Sr. Fu Yulong, Vice-presidente da empresa, sem nenhuma procuração
passada em seu nome.
Das peças escritas e desenhadas não constam nenhum elemento que permita
localizar os edifícios a implantar, como seria o caso de um Mapa de
Localização do empreendimento, indicando as coordenadas geográficas ou a
Planta de Localização com as coordenadas geográficas dos pontos de
implantação e nem as cotas das zonas, documento que permitiria saber com
exactidão o local de implantação dos edifícios e deste modo conhecer-se a
realidade topográfica e geotécnica dos locais de implantação dos edifícios.

II.

DO DIREITO

O procedimento de concurso limitado sem apresentação de candidaturas,
adoptado para adjudicação das referidas empreitadas não f i o correcto

Ï7

nos termos da alínea a) do art.° 25° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro,
publicada no Diário da República, I Série n.° 170 (Lei da Contratação
Pública).
Nos termos do referido preceito os tipos de procedimento consagrados
para a celebração de contratos cujos valores sejam iguais ou superiores Akz
500. 000. 000, 00, de acordo ao nível 8 da Tabela de Limites de Valores
constante-do Anexo I, são õ conciir-so'públito e/oU-Zoncürsa limitai:1(j por
prévia qualificação.
O procedimento adoptado, é reservado nos termos da alínea b) do art.° 25°,
aos contratos cujos valores estimados sejam iguais ou superiores ao
constante no nível 2 (Akz 18.000.000,00) e inferior aos constante no nível 8
(Akz 500.000.000,00), da Tabela de Limites de valores constante do Anexo

I.
Deste modo, pelo facto de se ter adoptado um tipo de procedimento mais
fechado (concurso limitado sem apresentação de candidaturas), em que a
entidade contratante remete cartas-convite às entidades com quem deseje
contratar, limita a participação dos demais interessados, violando deste
modo o princípio da competitividade.
A entidade contratante não deixou de aplicar um procedimento, aplicou
apenas um tipo de procedimento indevido, porém em harmonia com o
princípio do " favorecimento do negócio", estes contratos podem ser
validados pela conversão, na medida em que contêm os requisitos essenciais
de substancia e de forma que as partes pretendem nos termos do artigo
293.° do Código Civil.
Quanto ao facto das empresas adjudicatárias não terem junto aos autos
documentos bastantes dos seus representantes, o n.° 1 do art.° 27° do
Pacto Social da empresa Omatapalo Engenharia e Construção, S.A. publicado
na III Série do Diário da República, n.° 107, de 12 de Junho de 2008,
estabelece que a sociedade fica obrigada pela assinatura de dois
administradores; pela intervenção de um só administrador especificamente
nomeado em acta do Conselho de Administração, quando se trate da pratica
de um ou mais actos devidamente individualizados; ou pela intervenção de
qualquer mandatário ou procurador, especificamente nomeado em acta do
Conselho de Administração, em relação aos actos a que o mandato disser
respeito. Nestes termos não foi conferida legitimidade \ ao Sr. Edmar
Santiago Vieira Manuel para assinar os contratos em nome da empresa
Omatapalo Engenharia e Construção, S.A.

De igual modo, o art.° 14° do Pacto Social da empresa Ecadi Angola, Lda.
publicado na III Série do Diário da República, n.° 150, de 12 de Agosto de
2008, estabelece que a sociedade fica obrigada pela assinatura de dois
gerentes ou pela assinatura de um ou mais procuradores, nos termos e no
ambito das respectivas procuraçóes. Nestes termos não foi conferida
legitimidade ao Sr. Wang gi para assinar os contratos em nome da empresa
Ecadi Angola , Lda.
Nos termos do n.° 1 do art.° 48° da Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro, Lei da
Contratação Pública:
"As peças do projecto a integrar nas empreitadas de obras públicas são
as necessárias para uma correcta definição da obra, nomeadamente as

•

relativas à sua localização, ao volume e ao tipo de trabalhos, ao valor
estimado para efeitos do procedimento, à natureza do terreno, ao
traçado geral e a outros pormenores construtivos e técnicos,
necessários à boa execução dos trabalhos"
Assim, ao ser implementada nestas condições existe uma margem de erro
assumida, que pode originar um incremento nos valores previstos, na ordem
de 15% à 20%, por incerteza no custo do valor dos trabalhos de fundação,
uma vez que o projecto foi elaborado sem ter em conta o local da sua
implantação. Sendo um contracenso e um mau presságio a execução de um
contrato, com incertezas no volume global de trabalhos, adoptando-se o
modo de retribuição ou gestão financeira "por preço global".

•

III. DECISÃO:
Nestes termos decide-se conceder o visto aos referidos contratos,
devendo a entidade contratante reter o valor das cauções definitivas do
primeiro pagamento às empreiteiras e devem estas juntar aos autos
documentos que se conformem ao postulado nos seus pactos sociais quanto
aos signatários dos contratos como seus legítimos representantes.
Recomendando-se ainda que em futuras situações:
1) A UTG-REMA nos procedimentos de contratação pública escolha um dos
tipos de procedimento por atenção ao valor estimado do contrato,
porquanto, este enquadramento garante que se cumpra com' os
pressupostos da transparência, concorrência e igualdade.

2) Onde seja difícil ou haja grande margem de incerteza na conf inação do
ambito dos trabalhos e consequentemente na definição do objeto do
contrato, seja adoptado o modo de retribuição da empreitada por série
de preços e não por valor global.
--3) Que antes da implementação dos projectos os gestores públicos devem
garantir que constam do processo os elementos necessários para uma
correcta definição de obra, nomeadamente as relativas à sua localização,
natureza do terreno e os demais elementos que definem as
características da obra, nos termos do n.° 1 do artigo 48.° da Lei n.°
20/10 de 7 de Setembro, Lei da Contratação Pública.

•
São devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda

de Abril de 2014.
Juiz Relator

•

