REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

1 0 CAMARA
Resolugao n. °,..q4j/FP/14
Processos n. °s 412,413,414,415, 416,417,418,749,750,751/PV/2014
Para efeitos de fiscalizacao previa, o Instituto Nacional de Luta contra
Sida, submeteu, por intermedio do Officio no 143/GDG/INLS/MINSA/14,
de 17 de Julho, um lote de 10 (dez) contratos de Aquisicao de vdrios
produtos, nos termos do no 2 do art° 8° da Lei no 13/10 de 09 de Junho,
cu jos objectos, valores e empresas abaixo descrevemos:
a. Aquisicao de Equipamentos de LaboratOrios (CM Partec) e
Reagentes, no valor de Akz. 377.271.032 (Trezentos e Setenta e
Sete MilIheies, Duzentos e Setenta e Urn Mil, e Trinta e Dols
Kwanzas), celebrado corn a empresa Organizaciies Mario Rui;
b. Aquisicao de Anti-Rectrovirais, no valor de Akz. 597.735.704,00
(Quinhentos e Noventa e Sete Milhaes, Setecentos e Trinta e

Cinco Mil e Setecentos e Quatro Kwanzas), celebrado corn a
empresa Prestsatide;
c. Aquisicao de Equipamentos de Laboratorios (CD4 Facscount) e
Reagentes, no valor de Akz 452.442.968,00 (Quatrocentos e
Cinquenta e Dois Milhoes, Quatrocentos e Quarenta e Dols Mil,
Novecentos e Sessenta e Oito Kwanzas), celebrado corn a empresa
Hospitec;
d. Aquisicao de Anti-Rectrovirais, no valor de Akz. 999.953.202,00
(Novecentos e Noventa e Nove Milhees, Novecentos e Cinquenta
e Tres Mil, Duzentos e Dois Kwanzas), celebrado corn a empresa
Neofarma;
e. Aquisicao de Preservativos Masculinos e Femeninos, no valor de Akz.
560. 914.147,00 (Quinhentos e Sessenta Milheies, Novecentos e
catorze Mil, Cento e Quarenta e Sete Kwanzas), celebrado corn a
empresa Elnor - International Holding Lda;

f. Aquisigao de Anti-rectrovirais, Testes Ropidos Determine e Unigold,
no valor de Akz. 985.651.230,00 (Novecentos e Oltenta e Cinco
Seiscentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Trinta
Kwanzas), celebrado corn a empresa Ecilfarma, Lda;

g. Aquisigao de Medicamentos para Infecgaes Oportunistas, no valor de
Akz.158.125.340,00 (Cento e Cinquenta e Oito Milhoes, Cento e
Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta Kwanzas), celebrado corn
a empresa Omnifar, Lda;
h. Aquisigao de Aparelhos de Laboratorios para o Meio Rural e
respectivos Reagentes, no valor de Akz. 151.897.414,00 (Cento e
Cinquenta e Um Milhaes, Oitocentos e Noventa e Sete Mil,
Quatrocentos e Catorze Kwanzas ), celebrado corn a empresa
Prestsatide:

i. Aquisigao de Preservativos Masculinos e Femeninos, no valor de Akz.
464.754.562,00 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Milhaes,
Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e sessenta e
Dols Kwanzas), celebrado corn a empresa Ecilfarma Lda;
j.

Aquisigao

de

Preservativos

Femeninos,

no

valor

de

Akz.199.212.562,00 (Cento e Noventa e Nove Milhaes, Duzentos
e Doze Mil, Quinhentos e sessenta e Dols Kwanzas), celebrado
corn a empresa Prestsatide.
I DOS FACTOS.

Os contratos que constituem o referido lote deram entrada no Tribunal de
Contas no dia 21 de Julho de 2014 e foram objecto de solicitagao de
elementos por intermedio do officio n° 412/CG/PV/TC/2014.

A outorga dos contratos coube ao Dr. Nzima Victor, Chefe do
Departamento de Administragao e 5ervigos Gerais do Institut() Nacional de
Luta contra Sida, por forga dos Despachos de Delegagao de poderes
exarados pela Directors do referido Institut nos termos do art° 12°, do
Decreto-Lei n° 16-A/95 de 15 de Dez mbro.
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Os mesmos foram celebrados nos dias 16, 17 e 26 de Junho e mereceram a
homologagao do Sr. Ministro da Satide, Dr. José Vieira Dias Van-Dunem,
conforme Despachos de Homologue& constantes dos autos.

II

APRECIANDO

0 somatcirio do valor dos contratos que integram o lote a de Ala.
4.947.976.161,00 (Quatro BiliOes, Novecentos e Quarenta e Sete Milli"des,
Novecentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Urn Kwanzas)
0 fornecimento dos referidos produtos foi repartido em 15 lotes, de
acordo corn a especificidade dos produtos e dos equipamentos a fornecer.
Deste modo, integram cada um dos lotes os seguintes produtos:
Lote 1

Anti-Rectrovirais Adulto;

Lote 2

Anti-Rectrovirais Pedidtricos;

Lote 3
Lote 4

Medicametos para Infeceaes Oportunistas;
Testes Rdpidos;

Lote 5
Lote 6
Lote 7

Reagentes CD4 Partec;
Reagentes CD4 FacsCount;
Reagentes de Carga Viral;
Genotipagem;
Preservativos;

Lote 8
Lote 9

Lote 10- -Aparelhos de CD4 Partec, FacsCount e Aparelho para o meio rural;
Lote 11---Reagentes para Hematologia;
Lote 12---Reagentes de Bioquimica;
Lote 13---Reagentes de Serologia;
Lote 14---Reagente de Microbiologia;
Lote 15---Material Gastdvel.
Ao Concurso PUblico candidataram-se 14 empresas que apresentaram as
respectivas propostas para cada lote, de acordo corn o Programa de
Procedimentos e o Caderno de Encargos.
Dos autos consta o Despacho n° 14/2013, de 21 de Novembro, que cria a
Comissao de Avaliaeao das propostas, nos termos do art° 1, da lei n° 3/13,
de 7 de Abril, lei de alteracao do no 2, do art° 1, as Lei da contratagao
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referida comissao procedeu a apreciagao das 14 propostas apresentadas,
tendo em conta seis factores para a pre-qualificagao previamente definidos
no Programa do Procedimento, nomeadamente:

' A

➢ Experi'encia na aquisigao de Medicamentos e outros produtos de
sande( lista de contratos jo executados pela empresa nos Illtimos
tres anos, incluindo o custo, as contratantes e o prazo de execucao)-- 15 pontos;
➢ Condicaes de armazenamento e conservagao dos produtos adquiridos- 10 pontos;
➢ Capacidade Financeira

10 pontos;

➢ Qualidade do fabricante dos A RV' 5
➢ Pessoal definitivo e outros
➢ Prazo de entrega

5 pontos;

5 pontos;

15 pontos;

➢ Volume global de negOcios

5 pontos.

comissao de Avaliagao do procedimento procedeu a ava I lag&
pormenorizada do perfil de coda um dos concorrentes, tendo em atencao a
especificidade dos produtos repartidos em lote e considerando sobretudo a
complexidade do mercado internacional relativamente aos produtos
disponiveis para o diagnostic°, acompanhamento e tratamento das pessoas
vivendo corn VIH e SIDA e a necessidade imperativa de garantir uma
aquisicao de qualidade disponivel dentro dos prazos, por forma a evitar a
interrupgao dos tratamentos devido a roturas. Deste modo, a mesma
comissao concluiu:
A

Em funcao dos criterios descritos no Programa do Procedimento foram
desclassificadas as empresas Australfarma, 5elquimica, DepOsito Medico
PD Quirino, Farmacogeneris, Galeno, Joair Internacional e Tambula, dada
a inconsistencia dos suas propostas relativamente ao fornecimento e a
aquisicao dos produtos solicitados, por falta de garantias quanto a
capacidade de manutencao e a falta de competitividade das propostas
apresentadas, conforme relatOrio final apresentado.
Todas as empresas ad judicadas foram legitimamente representadas, uma
vez que constam dos autos as respectivas procuragaes que conferem
poderes aos representantes das mesmas para a pricitica do acto de outorga
dos contratos.
Com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagaes
emergentes da celebragao dos contratos em cyx
u a e em cumprimento do
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,

disposto no n° 1 do art°103°, da Lei n° 20/10, de 7 de 5etembro e do ponto
1.8, do caderno de Encargos, juntou-se

aos autos os documentos

comprovativos da prestagdo da cauga'o dos contratos correspondentes a
15% do valor de cada contrato.

0 valor de todos os contratos foi expresso em moeda nacional, em
obediencia a norma do n.° 5 do art.°. 6.° do becreto Presidencial n.° 232/13
de 30 de bezembro, que aprova as regras bdsicas de execugao do
Orgamento Geral do Estado, do exercicio econcimico de 2014.
Foi feita prova efectiva da cabimentagdo orgamental das despesas
decorrentes da celebragdo dos contratos, pois a entidade juntou aos autos
as respectivas Notas de Cabimentagao, em cumprimento do disposto no n° 9,
do art° 7°, do becreto Presidencial n° 232/13, de 31 de bezembro.
Tendo em conta o valor resultante do somatOrio de todos os contratos em
causa, o procedimento que esteve na base da contratacao foi o Concurso
lico, cujo langamento ocorreu por mein de urn aniincio publicado no
Jornal de Angola a 07 de Janeiro de 2014, em cumprimento do disposto no
art° 59°, da Lei n° 20/10, de 7 de 5etembro.

III DECISAO:
Nestes termos decide-se, em ressao didria de visto, conceder o Visto aos
contratos supra identificados.
Sao devidos emolumentos
Notif ique-se.
Luanda,

de bezembro de 2014.
Juiz Relator

O Juiz Ad junto
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