Ordem dos Médicos de Moçambique
Direcção Nacional do Conselho Fiscal
Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Assunto: Esclarecimento sobre o valor da aquisição de ar condicionado
Na Assembleia Geral do pretérito dia 21 de Abril corrente, um dos membros questionou sobre o
valor da aquisição dos ar condicionados da OrMM que constava no relatório de contas. Tratavase da aquisição de:


Ar Condicionado Samsung 12000BTU 3 Unidades 83.562,50 Mts



Ar Condicionado Samsung 9000BTU 1 Unidade 85.334,25 Mts

A Direcção Nacional do Conselho Fiscal investigou a situação no dia 23 de Abril (1º dia útil
após a Assembleia), por forma a garantir um esclarecimento célere. Desta análise, concluimos
que:
 A Direcção da OrMM efectuou uma proposta de aquisição de ar condicionados para a
Sede Nacional da OrMM;
 Esta aquisição não foi had hoc, estando contemplada no P lano de Actividades 2014 –
2018, na área 4 (capacitação e desenvolvimento instituicional), actividade 4.1.2;
 A aquisição foi feita em 18 de Fevereiro de 2016;
 Houve uma proposta de aquisição;
 Três cotações foram solicitadas, nomeadamente: 50/LT/16; 00272; e MT01503;
 A Direcção da OrMM selecionou o fornecedor com o menor preço conforme as regras de
procurement;
 O preço do ar condicionado de 9000 BTUs foi de 24.850,00 Mts e não 85.334,25 Mts
conforme vem erroneamente descrito no relatório de contas;
 Foram adquiridos três (3) ar condicionados de 9000 BTUs e não um (1) conforme vem
erroneamente descrito no relatório de contas;

 Foi adquirido, adicionalmente, um (1) ar condicionado de 24000 BTUs e um (1) de
12000 BTUs e não 3 de 12000 BTUs conforme descrito no relatório de contas;
 O ar condicionado de 24000 BTUs foi adquirido a um custo de 46.000,00 Mts;
 O ar condicionado de 12000 BTUs foi adquirido a um custo de 35.000,00 Mts;
 Cinco (5) kits de montagem foram adquiridos a um custo unitário de 1.500,00 Mts;
 O custo da montagem foi de 3.000,00 Mts por ar condicionado;
 Que a aquisição e sua montagem (5 ar condicionados acima especificados e respectivos
kits de montagem) foram pagos através do cheque No 3626482 Millenium BIM no valor
total de 178.050,00 Mts;
 Que a aquisição está conforme.

Em anexo todos os documentos que suportam as constatações e conclusões retro-mencionadas.

Maputo, aos 24 de Abril de 2018
O Presidente

____________________________________
Dr. Jorge Arroz
(M.D., M.P.H., Ph.Dc)
Cc: Bastonário da OrMM

