EXPRESSION OF INTEREST FOR
GLOBAL STAFFING SERVICES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GLOBAIS DE
PESSOAL

Anadarko Moçambique Área 1, Lda (“AMA1”) invites
interested entities to submit an Expression of Interest for the Anadarko Moçambique Área 1, Lda (“AMA1”) convida
provision of Global Staffing Services in support of the as entidades interessadas a apresentar uma Manifestação
de Interesse para a prestação de Serviços Globais de
Mozambique LNG Project.
Pessoal em apoio ao Projecto Mozambique LNG.
AMA1 is developing the Mozambique Liquid Natural Gas
Project in Palma District in Northern Mozambique (the A AMA1 está a desenvolver o Projecto de Gás Natural
“Project”).
With Project efforts expanding, there is an Líquido de Moçambique no Distrito de Palma, no Norte
immediate need to provide staffing and support services in de Moçambique (o “Projecto”). Com os esforços do
various project locations including, but not limited to, Projecto em expansão, há uma necessidade imediata de
Mozambique, Japan, United Kingdom, and the United States. fornecer serviços de pessoal e apoio em vários locais do
projecto, incluindo, mas não se limitando a,
AMA1 seeks the provision of Global Staffing services for Moçambique, Japão, Reino Unido e Estados Unidos.
non-employees as a means to augment or supplement
AMA1’s existing workforce; also known as direct contractor, A AMA1 procura a prestação de Serviços Globais de
flexible worker, or contingent worker. Staffing Provider’s Pessoal para os não-trabalhadores como forma de
aumentar ou complementar a força de trabalho existente
responsibilities to include the following activities:
• Sourcing: search, identify and contact potential non- da AMA1; também conhecido como contratado directo,
trabalhador flexível ou trabalhador contingente. As
employee candidates
• Recruiting: screen, interview, and evaluate non-employee Responsabilidades do Provedor de Pessoal incluem as
seguintes actividades:
applicants
• Aquisição: pesquisar, identificar e contactar
• Onboarding: assist and support placement of nonpotenciais candidatos não-trabalhadores
employees to ensure personnel can begin work in
• Recrutamento: selecionar, entrevistar e avaliar
required project locations
candidatos que não sejam funcionários
• Mobilizing/De-mobilizing: manage global and domestic
•
Integração: auxiliar e apoiar a colocação de nãoassignments of non-employees including immigration,
trabalhadores para garantir que o pessoal possa
travel, housing, relocation, safety, health, and security
começar a trabalhar nos locais de projecto
requirements
necessários
• Payments: accurately calculate and distribute competitive
• Mobilização/Desmobilização:
gerir
tarefas
wages and obligatory taxes of the non-employee
globais
e
domésticas
de
não-trabalhadores,
• Managing: oversee non-employee programs in
incluindo requisitos de imigração, viagens,
accordance with contractual requirements, and direct and
alojamento, realocação, segurança, saúde e
control non-employee performance and expectations
segurança
• Reporting: track critical non-employee information, cost
•
Pagamentos: calcular com precisão e pagar
and activity and provide standardized reports on nonsalários competitivos e impostos obrigatórios do
employee metrics and markets
não-trabalhador
• Compliance: comply with local labor laws and
• Gestão: supervisionar programas de nãoregulations in respective project locations
trabalhadores de acordo com os requisitos
contratuais
e direcionar e controlar o
Interested companies shall take the following steps:
desempenho e as expectativas de nãofuncionários.
1. Register
at
AMA1
supplier
database
• Relatórios: acompanhar informações críticas,
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
custos e actividades de não-trabalhadores e
elaborar relatórios padronizados sobre métricas e
2. Submit the Expression of Interest with the
mercados de não-trabalhadores
following documentation:
• Conformidade (compliance): cumprir as leis e
• Company profile
regulamentos de trabalho locais nos respectivos
• Detailed description of similar services offered

•
•

locais do projecto
Portfolio of projects rendered
Contact person (name, phone, & email) for receiving
As empresas interessadas devem seguir os seguintes
qualifications and commercial information.
passos:
1. Registar-se na Base de Dados de
Fornecedores
da
AMA1
http://www.mzlng.com/Opportunities/Supplie
rs

If the Expression of Interest is submitted by a consortium,
respondents shall provide details of the joint venture
agreement.
Following receipt of Expressions of Interest, AMA1
may select companies for further per-qualification.
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: Global Staffing
Services shall be submitted no later than 17:00 of 7th
•
September 2018, to the following Electronic address:
•
rsccontractsMOZ@anadarko.com.

2. Submeter a Manifestação de Interesse com a
seguinte documentação:
Perfil da empresa
Descrição detalhada dos serviços semelhantes
prestados
Carteira de Projectos executados
Pessoa de contato (nome, telefone e email) para
receber qualificações e informações comerciais.

Caso a Manifestação de Interesse seja apresentada por
uma Joint Venture, deve ser apresentado o Contrato de
Joint Venture.
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: SERVIÇOS
GLOBAIS DE PESSOAL deve ser submetida até
às 17:00 do dia 7 de Setembro 2018, ao seguinte
endereço
electrónico:
rsccontractsMOZ@anadarko.com

