EXPRESSION OF INTEREST FOR
THE SUPPLY OF DRILLING AND/OR COMPLETIONS
RELATED GOODS AND SERVICES
Anadarko Moçambique Área 1, Lda (“AMA1”) is
developing the Mozambique Liquid Natural Gas (LNG)
Project in Palma District in Northern Mozambique. The
supply of Drilling and/or Completions related Goods and
Services and provision of any associated services is
required to support the execution of a well construction
campaign as part of the project.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O
FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS
RELACIONADOS À PERFURAÇÃO E/OU
COMPLETAMENTOS

Anadarko Moçambique Área 1, Lda (“AMA1”) está a
desenvolver o Projecto de Gás Natural Liquefeito
(LNG) de Moçambique no Distrito de Palma, no Norte
de Moçambique. O fornecimento de Bens e Serviços
relacionados à Perfuração e/ou Completamentos e
fornecimento de quaisquer serviços associados é
necessário para apoiar a execução de uma campanha
AMA1 invites interested entities to submit an Expression de construção de poço como parte do projecto.
of Interest for the following:
- Supply of Drilling and/or Completions related Anadarko Moçambique Área 1, Lda (“AMA1”) convida
Goods and Services;
as empresas interessadas a apresentar uma
- Provision of any associated services which shall Manifestação de Interesse para:
include but not limited to the supply of pipes,
- Fornecimento
de
Bens
e
Serviços
wellheads, connectors, fluid
Relacionados
à
Perfuração
e/ou
- Provision of management, personnel, processes,
Completamentos;
materials, tools, equipment
- Fornecimento
de
quaisquer
serviços
- Vessel inspection/audit
associados que incluam, mas não se limitem
- Provision of applicable certifications and
ao fornecimento de tubos, cabeças de poço,
- Facilities as may be required to ensure that work
conectores,
is carried out safely and cost effectively in
- Fornecimento de gestão, pessoal, processos,
accordance with AMA1’s requirements for the
materiais, ferramentas, equipamentos
project.
- Inspecção/auditoria de embarcações
- Fornecimento de certificações aplicáveis e
- Instalações que poderá ser necessário para
The scope of work includes but is not limited to the
garantir que o trabalho seja realizado de
following supply and services:
forma segura e económica, de acordo com os
requisitos da AMA1 para o projecto.
• Manufacture, Fabrication, and/or supply of subsea
wellhead systems, tooling, equipment and/or services.
• Manufacture, supply, and/or fabrication of large OD O âmbito do trabalho inclui, mas não está limitado ao
pipes, casings, liners, tubing, connectors and other seguinte fornecimento e serviços:
 Produção, fabricação e/ou fornecimento de
items associated with the supply of OCTG pipes and
sistemas submarinos de cabeça de poço,
services.
ferramentas, equipamentos e/ou serviços.
• Manufacture, supply, fabrication, and/or provision of
 Produção, fornecimento e/ou fabricação de
Drilling Completion Goods & Services.
grandes tubos OD, invólucros, revestimentos,
• Supply of Vessel/Rig Inspection and Audit services.
tubulações, conectores e outros itens
• All applicable logistics, inventory management,
associados ao fornecimento de tubos e
storage, transportation, customs clearance(s),
serviços OCTG.
installation support and other technical or commercial
 Produção, fornecimento, fabricação e/ou
services.
fornecimento de Bens e Serviços para
Completamento de Perfuração.
Interested companies shall take the following steps:
 Fornecimento de serviços de Inspecção e
Auditoria de Embarcações/Insufladores.
1. Register
at
AMA1
supplier
database
 Toda a logística aplicável, gestão de armazém,
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
armazenamento, transporte, desembaraço

2. Submit the Expression of Interest with the
aduaneiro (s), apoio de instalação e outros
following documentation:
serviços técnicos ou comerciais
As empresas interessadas devem seguir os passos
 Company profile
seguintes:
 Detailed description of similar services offered
 Portfolio of projects rendered
 Contact person (name, phone, & email) for receiving 1. Registar-se na Base de Dados de Fornecedores
da AMA1:
qualifications and commercial information.
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppli
ers
If the Expression of Interest is submitted by a consortium,
respondents shall provide details of the joint venture 2. Submeter a Manifestação de Interesse com a
seguinte documentação:
agreement.
 Perfil da empresa
Following receipt of Expressions of Interest, AMA1 may  Descrição detalhada dos serviços semelhantes
prestados
select companies for further pre-qualification. Submission
of an Expression of Interest does not guarantee that a  Carteira de Projectos executados
company will receive an invitation to tender.
 Pessoa de contacto (nome, telefone e email) para
receber qualificações e informações comerciais.
The Expression of Interest with the subject: Supply of
Drilling and/or Completions related Goods and Caso a Manifestação de Interesse seja apresentada
Services and provision of any associated services shall por uma Joint Venture, deve ser apresentado o
be submitted no later than 17:00 CAT of 12th June 2019, Contrato de Joint Venture.
to
the
following
Electronic
address:
rsccontractsMOZ@anadarko.com
Após a recepção da Manifestação de Interesse, a
Anadarko poderá selecionar empresas para uma préqualificação adicional. A apresentação de uma
Manifestação de Interesse não garante que a empresa
seja convidada para o Concurso.
A Manifestação de Interesse com o assunto:
Fornecimento de Bens e Serviços relacionados à
Perfuração e/ou Completamentos e prestação de
quaisquer serviços associados deve ser submetida
até às 17:00 CAT do dia 12 de Junho 2019, ao
seguinte
endereço
electrónico:
rsccontractsMOZ@anadarko.com

