REPUBLICA bE ANGOLA
TRIBUNAL bE CONTA5
1' CAMARA

•

Aciircleio N ° 14/FP/16
Processos
0

es: 90 e 92.

Ministerio dos Transportes, atraves do seu Gabinete

Juridico, vem solicitor, pelo officio corn a Ref' 245/06.00/16, de
26 de Outubro, a reabertura e reapreciagdo dos processos
referentes aos contratos a seguir designados, mandados arquivar
nos termos do Despacho 70/FP/2015, de bezembro, que aqui
se do por inteiramente reproduzido:
1. Aquisicao de 10 DAALY 5, celebrado entre o ConsOrcio
constituido pela construtora Andrade Gutierrez 5.A e Zagope
Angola-Construcilo e Engenharia, 5.A, pelo valor de kz
•

16.767,630,000.00;
2. Construcao e Apetrechamento dos oficinas de manutencdo dos
MU' 5 do CFL, pelo valor de kz 12.863,154, 792,00.
Considerando que ficou demostrado que:
1) Os pro jectos estdo inscritos no OGE de 2016 e inseridos no
correspondente PIP;

2) Os limites des despesas contratuais estao contidos no Quadro
betalhado de Despesa do Minfta)terio dos Transportes para o
exercicio de 2016;

3)

As

despesas foram cabimentadas conforme Notas de

Cabimentagao es. 244 e 245, de 20/10/2016;

4)

Os

referidos projectos encontram-se em fase de

enquadramento financeiro, nos termos do officio da Unidade de
Gestao da Divida Pilblica, de 12 de Setembro de 2016;
0 Tribunal de Contas, em sessao Plenoria da la Camara, decide
•

autorizar a reabertura dos referidos processos, condicionando a
sua reapreciagao, a juncao nos autos, dos documentos ja
solicitados por este Tribunal, atrav6s do officio da Contadoria
Geral n° 238/CG/PV/TC/2015, de 11 de Maio, nomeadamente:
Para o 1° Contrato:

•

0 contrato de consOrcio;

• A caugao definitive;
•

0 comprovativo da regularizacao da situagao com o fisco
n.:

e corn a Seguranca Social, no presente ano.
•

Para o 2 ° Contrato:

• A mica° definitive;
• 0 bespacho Presidencial a autorizar a despesa;
• 0 Alvarci de empreiteiro;
• 0 Comprovativo da Regularizagao da situagao corn o fisco e
com a Seguranga Social, no presente ano.
Luanda, 08 de Novembro de 2016
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