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PROJECTO DE ELECTRIFICAÇÃO DE 4 POSTOS DE SAÚDE EM LUANDA 

REQUISITOS PARA O CONCURSO. 

 

Um projecto conjunto com Gabinete Provincial da Saúde de Luanda em Parceria com empresa “Eni Angola” (Azule 

Energy, a bp and Eni company) que visa melhoramento das condições de 4 Postos de Saúde nos municípios de 

Talatona- comuna do Buraco; Belas - comuna da Vitrona; Icolo e Bengo – comuna da Quiminha e Quissama – 

comuna do Demba-chio. 

 

A presente componente do projecto destina-se ao Estabelecimento de 4 mini centrais fotovoltaicas com capacidade 

de 7,5kW , e consiste em quatro lotes: 

 

Lote Nº 1: - Posto de Saúde do Buraco 

Lote Nº 2: - Posto de Saúde da Vitrona 

Lote Nº 3: - Posto de Saúde da Quiminha 

Lote Nº 4: - Posto de Saúde do Demba-Chio 

 

A participação está aberta a todos interessados com vocação em Prestação de Serviço no ramo de Energias 

Renováveis, e devidamente legalizado na República de Angola para o exercício da atividade. 

 

Para obtenção do Termo de Referência e o material do concurso, os interessados deverão enviar “Carta de 

Interesse” acompanhada das cópias da documentação legal abaixo mencionada para o correio eletrônico – 

sistemasolar.lda@adpp-angola.org durante o período concurso: 

- Certidão da Empresa 

- Alvará de Obras Públicas ou Prestação de Serviço. 

- Número de Identificação Fiscal 

- Certidão de Não Devedor 

- Carta de Recomendação de dois Cliente recentes. 

 

O material do concurso será disponibilizado apenas aos concorrentes que satisfazerem os requisitos documentais 

acima referenciadas. 

 

As propostas orçamentais serão submetidas pela mesma via ou em envelope fechado no endereço da ADPP indicado 

no rodapé, até as 13h do dia 19/08/2022. A abertura das propostas será pela plataforma ZOOM ou presencial com 

participação dos concorrentes cuja data e hora serão comunicados oportunamente. 

 

Toda comunicação sobre o concurso será por escrito e exclusivamente por via do endereço eletrónico acima fornecido. 

 

Luanda 04 de Julho de 2022 


