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Concurso Público nº 05/UGA/MAA/2017 – “Fornecimento de equipamentos e 

instalação do parque fotovoltaico, Concelho de Tarrafal de Santiago” 
 

1. O Ministério da Agricultura e Ambiente(MAA), representado pela Unidade de 

Gestão de Aquisição (UGA) do Ministério Agricultura e Ambiente – sito no 

Largo Guedes de Menezes, Ponta Belém-Plateau., fax nº 2615766, Telefone nº 

2609950., comunica aos interessados que encontra-se aberto, a partir da data da 

publicação do presente anúncio, o concurso público nacional para contratação 

de empresa (s) fornecimento de equipamentos e instalação do parque 

fotovoltaico para as Localidades de Achada Tomás e Achada Grande ambos 

situados no concelho de Tarrafal, Ilha de Santiago, agrupados nos seguintes 

lotes: 

 

a) Lote 1 – Parque Fotovoltaico para autoconsumo a instalar na localidade de Achada 

Grande a associar à rede elétrica pública de fornecimento de energia às estações de 

bombagem FST 832 e 847 

 

 

b) Lote 2 – Parque Fotovoltaico para autoconsumo a instalar na Localidade de Achada 

Tomás a associar a rede elétrica pública de fornecimento de energia às estações de 

bombagem de Achada Tomás (FST 176) e de Ribeira da Garça (FST 90), 

 

 

2. Podem ser pedidos esclarecimentos sobre os documentos do concurso, até ao 

dia 27 de março de 2017. 

3. O critério de adjudicação é o do Preço mais baixo. 

4. Os documentos relativos ao presente concurso podem ser obtidos na UGA do 

Ministério da Agricultura e Ambiente(MAA) sito no Largo Guedes de Menezes, 

Ponta Belém-Plateau., fax nº 2615766, Telefone nº 2609950 ou no site da 

Contratação Pública (www.compraspublicas.gov.cv).  

http://www.compraspublicas.gov.cv/


5.  Os concorrentes devem efetuar uma visita técnica obrigatória no dia 03 de abril de 

2017, com concentração na Direção Geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária sito 

em Achada São Filipe- Praia, a partir das 08:00. 

6. Os documentos relativos ao presente concurso podem ser obtidos a partir da data da 

publicação deste anúncio. 

7. Os interessados devem entregar as respectivas propostas, até às 16 horas do dia 17 de 

abril de 2017. 

 

Pelas 10 horas do dia útil imediato à data limite fixada para a apresentação das 

Propostas, na Direção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do MAA, 

procede-se, em ato público, à abertura dos invólucros recebidos.  

 

 

 

Praia, 17  de  Março de 2017 

 
 
 

Unidade de Gestão de Aquisições do MAA 

 

……………………………………………………………. 

Elisângela Vieira  

 
  
 
 
  
  


