EXPRESSION OF INTEREST FOR
TECHNICAL RESOURCES TO SUPPORT
PERMITTING ACTIVITIES

MANIFESTAÇÃO
DE
INTERESSE
PARA
FORNECIMENTO DE RECURSOS TÉCNICOS
PARA
APOIAR
AS
ACTIVIDADES
DE
LICENCIAMENTO

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 Technical Resources to Support Permitting empresas interessadas a apresentar uma Manifestação de
Interesse para o Fornecimento de Recursos Técnicos
Activities of the Mozambique LNG Project.
para Apoiar as Actividades de Licenciamento do
Projecto Mozambique LNG.
Anadarko Moçambique Area 1’s initial two-train LNG
project will be the largest foreign investment in Mozambique
O projecto inicial de dois módulos de GNL da AMA1
and one of the largest investments in Africa. AMA1 is
será o maior investimento estrangeiro em Moçambique e
working closely with the Government of Mozambique to
um dos maiores investimentos na África. A AMA1 está a
ensure that there are agreed processes, procedures and
trabalhar em estreita colaboração com o Governo de
resources to manage the large number of regulatory permits
Moçambique para garantir que existam processos,
and licenses in relation to the construction phase of its twoprocedimentos e recursos acordados para gerir o grande
train LNG project, expected to commence in 2019.
The above will require additional capacity, including, but not número de autorizações e licenças regulamentares em
relação à fase de construção de dois módulos do seu
limited to, additional human resources relevant to the
projecto de GNL, com início previsto para 2019.
processing of regulatory permitting.
The scope of work for the above will include, as a minimum,
the following general activities:
 Interpretation of the applicable Government of
Mozambique diplomas that regulate an array of permits
that are relevant to the LNG project.






Review all support documents required for LNG Plant
Installation and other permit applications to ensure they
meet requirements as stipulated in the applicable law.

O objecto acima requererá capacidade adicional,
incluindo, mas não limitado, a recursos humanos
adicionais relevantes para o processamento de licenças
regulamentares.
O âmbito do trabalho para o acima mencionado incluirá,
no mínimo, as actividades gerais seguintes:


Engage with permitting representatives or subject matter
experts as required, to address or clarify any issue
resulting from the review of submitted document.



Support the permitting effort throughout the entire
permitting supply chain cycle until the permit or license
is issued, including subsequent renewal as applicable.



In order to implement the above, AMA1 is seeking suitable
Contractors to provide that additional capacity, which will
include, but will not be limited to the following areas of
expertise:
 Legal advisors


Engineers (Environmental, Civil Construction,
Mechanical, Electrical, Marine, Drilling, Industrial, etc.)



Other engineering disciplines and/or expertise related to
the oil and gas industry

In the event a contractor is only capable of providing



Interpretação dos diplomas do Governo de
Moçambique aplicáveis que regulam um conjunto de
licenças relevantes para o projecto de GNL.
Rever todos os documentos de apoio necessários
para a instalação da fábrica de GNL e outros pedidos
de licença para garantir que estes reúnem os
requisitos, conforme estipulado na lei aplicável.
Trabalhar com os representantes de licenciamento ou
especialistas no assunto, conforme necessário, para
tratar ou esclarecer qualquer problema resultante da
revisão do documento enviado.
Apoiar o esforço de licenciamento ao longo de todo
o ciclo da cadeia de fornecimento até que a
autorização ou licença seja emitida, incluindo a
renovação subsequente, conforme aplicável.

Para implementar o acima exposto, a AMA1 está a
procurar fornecedores adequados para fornecer essa
capacidade adicional, que incluirá, mas não estará
limitada às seguintes áreas de especialização:
 Assessores Jurídicos
 Engenheiros (Meio Ambiente, Construção Civil,

technical capabilities in a limited area or discipline, AMA1
encourages that it be clearly stated in the response to this
EOI.
The above resources will be requested on an as-needed basis,
and it is understood that mobilization may be necessary.
Interested companies shall take the following steps:



Register

at

AMA1

supplier



Mecânico,
Eléctrico,
Marítimo,
Perfuração,
Industrial, etc.)
Outras áreas de engenharia e/ou especialização
relacionadas à indústria de petróleo e gás

No caso da contratada só ser capaz de fornecer
capacidades técnicas numa área ou disciplina limitada, a
AMA1 encoraja que seja claramente indicado na
database resposta a esta MdI.

http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers

Submit the Expression of Interest with the following
documentation:
 Company profile
 Detailed description of similar services offered
 Contact person (name, phone, & email) for receiving
qualifications and commercial information
Highlighting:
 Availability of required resource expertize, including any
limitation thereof (quality and/or headcount, seniority)
 Understanding of Mozambican Government regulatory
permitting processes
 Experience in working on Capacity building.
 Experience in working in Mozambique and details of
their local entity
 Capacity to carry out this scope of work on an accelerated
schedule
 Portuguese language capabilities
 Understanding of the challenges involved
 Ability to travel within Mozambique
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 pre-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: Technical
Resources to Support Permitting Activities shall be
submitted no later than 17:00 CAT of 5th June 2019, to the
following Electronic address:
rsccontractsMOZ@anadarko.com

Os recursos acima serão solicitados conforme a
necessidade, e entende-se que a mobilização pode ser
necessária.
As empresas interessadas devem seguir os seguintes
passos:
1. Registar-se na Base de Dados de Fornecedores da
AMA1
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
2. Submeter a Manifestação de Interesse com a
seguinte documentação:
 Perfil da empresa
 Descrição detalhada dos serviços semelhantes
prestados
 Pessoa de contacto (nome, telefone e email) para
receber qualificações e informações comerciais.
Destacando:
 Disponibilidade de recursos necessários
especializados, incluindo qualquer limitação dos
mesmos
(qualidade
e/ou
número
de
funcionários, antiguidade)
 Compreensão dos processos regulamentares de
licenciamento do governo moçambicano
 Experiência em trabalhar na capacitação.
 Experiência em trabalhar em Moçambique e
detalhes da sua entidade local
 Capacidade de executar este âmbito de trabalho
num cronograma acelerado
 Capacidades de língua portuguesa
 Compreensão dos desafios envolvidos
 Capacidade de viajar dentro de Moçambique
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: Recursos
Técnicos para Apoiar as Actividades de
Licenciamento deve ser submetida até às 17:00 CAT do
dia 5 de Junho de 2019, ao seguinte endereço
electrónico: rsccontractsMOZ@anadarko.com

