EXPRESSION OF INTEREST FOR
GLOBAL EMPLOYMENT SERVICES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA
SERVIÇOS GLOBAIS DE EMPREGO

Anadarko Moçambique Área 1, Lda (“AMA1”) invites
interested entities to submit an Expression of Interest for the
provision of global employment services at various locations
throughout the world, including Japan, where Engineering
and Fabrication related Project work will occur.

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda (“AMA1”)
convida as entidades interessadas a apresentar uma
Manifestação de Interesse para a prestação de serviços
globais de emprego em vários locais em todo o mundo,
incluindo o Japão, onde o trabalho relacionado com
Engenharia e Fabricação ocorrerá.

AMA1 is developing the Mozambique Liquid Natural Gas
Project in Palma District in Northern Mozambique (the
“Project”).
With Project efforts expanding, there is an
immediate need to provide employment support services at
the offices of our proposed Contractors, including those
located in Yokohama, Japan.

A AMA1 está a desenvolver o Projeto de Gás Natural
Liquefeito de Moçambique no Distrito de Palma, no
Norte de Moçambique (o “Projeto”). Com a expansão
dos esforços do Projeto, existe uma necessidade imediata
de fornecer serviços de apoio ao emprego nos escritórios
dos nossos Empreiteiros, incluindo aqueles localizados
The anticipated global employment services are expected to em Yokohama, no Japão.
begin towards the end of 4Q2018 with mobilizations
commencing in early 2019 and will last for up to 5 years. Espera-se que os serviços globais de emprego previstos
The global employment service support will consist of começam no final do quarto trimestre de 2018 com
hosting up to 50 personnel at any given time in various mobilizações que começam no início de 2019 e durem
locations, including Japan, for the duration of the service. até 5 anos. O apoio aos serviços globais consistirá em
Personnel to be hosted will include AMA1 seconded acolher até 50 funcionários a qualquer momento, em
employees, foreign contract personnel, and local contract vários locais, incluindo o Japão, durante o período de
personnel, including those required in Japan.
duração do serviço. O pessoal a ser acolhido incluirá
funcionários destacados da AMA1, contratação de mão
In providing this global employment service, it is necessary to de obra estrangeira e contratação de pessoal local,
have the appropriate legal business entity, registered in the incluindo aqueles necessários no Japão.
host country (including Japan), and to have the ability to:
Ao fornecer este serviço global de emprego, é necessário
a) Enter into a secondment arrangement with AMA1 (or ter a entidade legal apropriada, registada no país
its affiliate company, Anadarko Petroleum anfitrião (incluindo o Japão), e ter a capacidade de:
Corporation);
b) Provide immigration and document services for
 Celebrar um acordo de destacamento com a
Project personnel and any dependents including, but
AMA1 (ou a sua afiliada, a Anadarko Petroleum
not limited to, visas, work permits, resident permits,
Corporation);
driver’s licenses, passport, and any such renewals;
c) Provide complete corporate housing, utilities and
 Prestar serviços de imigração e documentação
furnishings for all Project personnel and dependents
para o pessoal do Projecto e quaisquer
with flexible leasing arrangements for personnel with
dependentes, incluindo, mas não se limitando a,
various rotational assignments;
vistos, autorizações de trabalho, autorizações de
d) Assist with transportation services including, but not
residência, cartas de condução, passaporte e
limited to, public transportation passes and commuter
services;
quaisquer outras renovações;
e) Provide tax and welfare program preparation and
 Proporcionar habitação corporativa completa,
support for personnel in accordance with host country
requirements and assistance with required reporting;
serviços públicos e mobiliário para todos os
f) Provide guidance and options for education and
funcionários do Projecto e dependentes com
childcare necessities and assistance with enrollment;
acordos de leasing flexíveis para pessoal com
g) Provide relocation services including, but not limited
várias atribuições rotativas;
to, shipment of personal items, settling-in services,

spousal assistance, routine processing and payment
management, and anytime general support and
emergency services; and
h) Provide cross-cultural and language training for
personnel and dependents, as requested by AMA1.



Auxiliar nos serviços de transporte, incluindo,
mas não limitado a bilhetes de transporte público
e serviços de transporte público;



Providenciar a preparação e apoio a programas
fiscais e de bem-estar para o pessoal, de acordo
com os requisitos do país anfitrião, e assistência
com os relatórios exigidos;



Fornecer orientação e opções para educação e
necessidades de cuidados infantis e assistência
para inscrição;



Fornecer serviços de realocação, incluindo, mas
não limitado a envio de bens pessoais, serviços
de instalação, assistência do cônjuge,
processamento de rotina e gestão de
pagamentos, e serviços gerais de apoio e
emergência a qualquer momento; e



Proporcionar formação intercultural e linguística
para o pessoal e dependentes, conforme
solicitado pela AMA1.

Interested companies shall take the following steps:
1. Register
at
AMA1
supplier
database
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
and
2. Submit the Expression of Interest with the
following documentation:
a) Entity profile and management structure.
b) Registration certificate or documentation from any
host country (including Japan) where the interested
party has the ability to provide this service and
confirmation of appropriate type of organization in
that location which can provide the described
service.

c) A list of clients, including contact references, where As empresas interessadas devem seguir os seguintes
passos:
similar services have been previously provided.
d) Confirmation of the ability to provide all services list
here.
e) Contact person (name, phone, and email) for
receiving qualification and commercial information.

1. Registar-se no Base de Dados de
Fornecedores
da
AMA1
http://www.mzlng.com/Opportunities/Supplie
rs
e

All data and information provided pursuant to this Expression
of Interest will be treated as strictly confidential and will not Submeter a Manifestação de Interesse com a seguinte
be disclosed. Entities that do not submit the information documentação
required in the terms of this notice will not be considered for
a) Perfil da entidade e estrutura de gestão.
further qualification.
All entities selected for further
qualification may be required to undergo a due diligence
b) Certificado de registo ou documentação de
exercise aimed at verifying the applicant’s corporate and
qualquer país anfitrião (incluindo o Japão) onde
licensing good standing as well as to ensure compliance with
a parte interessada tem a capacidade de fornecer
anticorruption requirements.
Following receipt of
Expressions of Interest, AMA1 may select entities for further
este serviço e confirmação do tipo apropriado de
pre-qualification.
organização naquele local que possa fornecer o
serviço descrito.
If the Expression of Interest is submitted by a consortium,
respondents shall provide details of the joint venture
c) Uma lista de clientes, incluindo referências de
agreement.
contacto, onde serviços similares foram
fornecidos anteriormente.
This Expression of Interest shall not be considered an
invitation to bid and does not represent or constitute any
promise, obligation, or commitment of any kind on the part of

d) Confirmação da capacidade de fornecer toda a

AMA1 to enter into any agreement or arrangement with any
entity who submits interest, including any selection for
further qualification.

lista de serviços aqui descritas.
e) Pessoa de contacto (nome, telefone e e-mail)
para receber a qualificação e informações
comerciais.

The Expression of Interest with the subject: GLOBAL
EMPLOYMENT SERVICES shall be submitted no later
than 27th August 2018, to the following Electronic Todos os dados e informações fornecidos de acordo com
address: rsccontractsMOZ@anadarko.com
esta Manifestação de Interesse serão tratados como
estritamente confidenciais e não serão divulgados. As
All interested entities are also required to register their entidades que não enviarem as informações exigidas nos
company details on the AMA1 Supplier Registration termos desta Manifestação de Interesse não serão
System at www.mzlng.com/suppliers/opportunities
consideradas para qualificação adicional. Todas as
entidades selecionadas para qualificação adicional
podem ser obrigadas a passar por um exercício de due
diligence com o objetivo de verificar a conformidade
corporativa e de licenciamento do concorrente, bem
como para garantir a conformidade com os requisitos de
anticorrupção. Após a receção de Manifestações de
Interesse, a AMA1 pode selecionar entidades para préqualificação.
Se a Manifestação de Interesse for apresentada por um
consórcio (sociedade), deve ser apresentado os termos e
condições do consórcio.

Esta Manifestação de Interesse não pode ser considerada
como um convite para concorrer e não representa ou
constitui qualquer promessa, obrigação ou compromisso
de qualquer tipo por parte da AMA1 de celebrar
qualquer acordo com qualquer entidade que apresente
interesse, incluindo qualquer seleção para qualificação.
A Manifestação de Interesse com o assunto:
SERVIÇOS GLOBAIS DE EMPREGO deve ser
submetida o mais tardar até 27 de Agosto de 2018,
para
o
seguinte
endereço
electrónico:
rsccontractsMOZ@anadarko.com
Todas as entidades interessadas são também
obrigadas a registar os dados da sua empresa no
Sistema de Registo de Fornecedores da AMA1 em
www.mzlng.com/suppliers/opportunities

