MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ESTIVA, EM PEMBA, PROVINCIA DE CABO DELGADO

EXPRESSION OF INTEREST FOR STEVEDORING SERVICES, PEMBA, CABO
DELGADO PROVINCE

A Total E&P Mozambique Área 1, Lda. (“TEPMA1”) detém os direitos offshore Total E&P Mozambique Area 1, Lda. (“TEPMA1”) holds the offshore rights to
para exploraração e desenvolvimento das reservas de gás natural na Área 1 da explore and develop the natural gas reserves from Area 1 of the Rovuma Basin,
Bacia do Rovuma, designado Projecto Mozambique LNG (“MZLNG”).
designated Mozambique LNG project (“MZLNG”).
The MZLNG projects is a greenfield development consisting in a subsea system
O MZLNG é um projecto de raíz que consiste num sistema submarino ligado a tied back to an onshore LNG facility located 10km southeast of Palma, on Afungi
uma instalação de LNG onshore (em terra) localizada a 10 km a sudeste de Palma, Peninsula, Cabo Delgado Province.
na Península de Afungi, Província de Cabo Delgado.
To support the MZLNG drilling campaign, TEPMA1 intends to contract
Para apoiar a campanha de perfuração do projecto, a TEPMA1 pretende Stevedoring Services including equipments. In this context, TEPMA1 invites
contratar Serviços de Estiva incluindo equipamentos. Neste contexto, a TEPMA1 qualified entities to submit an Expression of Interest (EoI) for the provision of
convida as empresas qualificadas a enviar uma Manifestação de Interesse (MdI) Stevedoring services in Pemba city, Cabo Delgado Province, divided into two
para a prestação de Serviços de Estiva na Cidade de Pemba, Província de Cabo packages that as follows:
Delgado, dividida em dois pacotes que devem incluir:
- Jetty operations including loading/offloading of materials on/from
1. Operações de cais, incluindo carregamento/descarregamento de
supply vessels.
materiais em/de embarcações de fornecimento.
- Shipping agency services and port call assistance.
2. Serviços de agência marítima e de assistência portuária.
Interested companies shall take the following steps:
As empresas interessadas devem seguir os seguintes passos:
- Register
at
TEPMA1
supplier
database
- Registrar-se na base de dados da TEPMA1 através do website
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
- Submit the Expression of Interest with the following documentation:
- Submeter a Manifestação de Interesse com a seguinte documentação:
- Company profile;
- Perfil da empresa;
- Portfolio of projects rendered;
- Portfolio de projectos realizados;
- detailed information about the competences and relevant experience of
- Informação detalhada sobre competências e experiência relevante da
the company or entity;
empresa ou entidade;
- Operational License or equivalent document issued by the relevant
- Licença operacional ou documento equivalente emitido pelas
authorities;
autoridades competentes;
If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it shall be
Se a Manifestação de Interesse for apresentada por um consórcio, esta deverá
accompanied by the consortium agreement, which shall define the respective
ser acompanhada do contrato do consórcio, que definirá os respectivos termos terms and conditions, the duration and the form of participation of its members.

e condições, a duração e forma de participação dos seus Membros. A
participação de empresas ou entidades nacionais é incentivada.
Após o recebimento da Manifestação de Interesse, a TEPMA1 poderá selecionar
empresas para pré-qualificação adicional. A submissão da Manifestação de
Interesse não garante que a empresa receberá o convite para a licitação.

The participation of national companies or entities is encouraged.
Following receipt of Expressions of Interest, TEPMA1 may select companies for
further pre-qualification. The submission of an Expression of Interest does not
guarantee that a company will receive an invitation to tender.

The Expression of Interest with the subject: STEVEDORING SERVICES shall be
submitted no later than 17:00 (UTC+2) of 21ST February 2020, to the following
A Manifestação de Interesse com o assunto SERVIÇOS DE ESTIVA deve ser Electronic address: rsccontractsMOZ@Total-Africa.com
submetida até às 17:00 (UTC+2) do dia 21 de Fevereiro de 2020, para o seguinte
endereço electrónico: rsccontractsMOZ@Total-Africa.com.

