
 

 

 

4ª RETIFICAÇÃO 
PROCESSO DE CONCURSO  

 
Título do Concurso: Aquisição e instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica com 
um sistema de baterias integrado em São Tomé e Príncipe 

Referência de publicação: CP1/2022/IMVF/Estação fotovoltaica 

Lisboa, 16 de Janeiro de 2023 

 

Pela presente comunicação, o projeto Fileiras Agrícolas de Exportação de São Tomé e Príncipe | 

FED/2021/422-745, apresenta a quarta retificação ao concurso acima mencionado. 

Considerando algumas dúvidas levantadas ao longo do período de esclarecimentos, o IMVF 

entende clarificar o seguinte: 

A. OPÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS SOLARES 

 

A estrutura de suporte para o sistema fotovoltaico pode ser instalada: 

a) Na cobertura do Edifício LAB; OU 

b) Em solo plano 

Os candidatos podem apresentar propostas para apenas uma das opções, ou para ambas. 

Todos os dados técnicos necessários de ambas as opções encontram-se em: 

1. Memória descritiva - Construção Civil e Estrutura de Suporte – versão 2.0, que se 

encontra na pasta Vol_03 Especificações técnicas\2. Construção_Civil, (ponto 3. 

Intervenção nas infraestruturas existentes) 

2. Memória descritiva - Unidade de Produção para Autoconsumo de Energia Solar 

Fotovoltaica integrada com Sistema de Armazenamento de Electricidade – versão 2.0, 



 

 

que se encontra na pasta Vol_03 Especificações técnicas\1. Unidade fotovoltaica, (ponto 

2. Localização dos sistemas e áreas a implantar e antecedentes) 

 

 

B. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 

 

Apesar de serem apresentadas duas opções de instalação da estrutura de suporte para o 

sistema fotovoltaico, o critério de adjudicação continua a ser o preço mais baixo de qualquer 

uma das opções apresentadas. 

 

 

C. ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS 

De seguida numeram-se os documentos com alterações que se encontram atualizados na 

pasta do concurso (alterações identificadas nos documentos): 

3. Anúncio de contrato de obras – versão 3.0, que se encontra na pasta principal do 

concurso, com a alteração: 

o Mudança do calendário do concurso (cláusulas 20, 22, 23 e 26) 

 

4. Instruções ao proponente – versão 3.0, que se encontra na pasta Vol_01 Instruções 

proponentes e formulários\SEC 1_INSTRUÇÕES PROPONENTES, com a alteração: 

o Mudança do calendário do concurso (cláusula 1.3 Calendário) 

 

 

 

D. NOVO CALENDÁRIO CONCURSO  

De seguida apresenta-se o novo calendário do concurso: 

 DATA HORA* 

Sessão de esclarecimento (facultativo) 14/11/2022 15:00 

Visitas ao local (facultativo) 18/11/2022 

19/12/2022 

20/12/2022 

09:00 

09:00 

11:00 

Prazo para pedir esclarecimentos adicionais à 
autoridade contratante 

26/12/2022 18:00 

Prazo para prestação de esclarecimentos 
adicionais por parte da autoridade contratante 

05/01/2023 18:00 

Data-limite para a apresentação das propostas 30/01/2023 23:59 



 

 

Notificação da adjudicação ao proponente 
selecionado** 

28/02/2023 -- 

Assinatura do contrato** Máximo 30 dias após 
notificação de adjudicação 

-- 

*Todas as horas correspondem ao fuso horário de Portugal.  

**Data provisória 

 

E. OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

Todos os restantes termos e condições do processo de concurso permanecem inalterados.  

 


