EXPRESSION OF INTEREST FOR
THIRD PARTY CONSULTANCY SERVICES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
DE TERCEIROS

Anadarko Moçambique Área 1, Lda (AMA1) is developing
the Mozambique Liquid Natural Gas (LNG) Project in Palma
District in Northern Mozambique.
Various onshore and
construction activities will be executed in country and out of
country in support of Project that requires third party
Consultancy Services.

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda (AMA1) está a
desenvolver o Projecto Mozambique Liquid Natural Gas
(LNG) no Distrito de Palma, no Norte de Moçambique.
Várias actividades de construção onshore e offshore
serão realizadas dentro e fora do país, em apoio ao
AMA1 invites interested entities to submit an Expression of
Projecto, que requerem serviços de Consultoria de
Interest for the following:
Terceiros.
Provision Third Party Consultancy Services for work
performed onshore (i.e. USA, Europe, Far East and Brazil)
and Mozambique onshore and offshore in accordance with
AMA1 requirements. Contractor shall provide verification
engineering, and personnel with applicable qualifications and
certifications, required to ensure all work, as required by the
Contract, shall meet all AMA1 specifications, statutory
requirements, and codes of practice.

A AMA1 convida as entidades interessadas a
submeterem uma Manifestação de Interesse para o
seguinte:

Prestação de Serviços de Consultoria de Terceiros para o
trabalho realizado onshore (ou seja, EUA, Europa,
Extremo Oriente e Brasil) e Moçambique onshore e
offshore, de acordo com os requisitos da AMA1. A
empresa contratada deverá fornecer Engenharia de
Scope of Work Overview:
Verificação e pessoal com qualificações e certificações
aplicáveis, necessárias para garantir que todo o trabalho,
A. Provision of qualified personnel to conduct Consultancy
conforme exigido pelo Contrato, satisfaça todas as
Services for Project Management, Project Engineering,
especificações da AMA1, requisitos legais e códigos de
and Construction Engineering activities for the EPC
práticas.
Onshore Construction of the Mozambique LNG plant and
loading facility.
Resumo do Âmbito do Trabalho:
A. Fornecimento de pessoal qualificado para realizar
The requested disciplines will work with the onshore
Serviços de Consultoria para a Gestão de Projectos,
EPC Contractor to ensure the project execution is planned
Engenharia de Projectos e actividades de Engenharia
and executed safely, within budget and on schedule and
de Construção para a Construção EPC (Contrato de
responsible for providing the following support services:
Exploração e Produção) Onshore da Fábrica de GNL
• Independent Services/Studies
de Moçambique e da instalação de carregamento.
• Construction
• Completions
As disciplinas solicitadas irão trabalhar com o
• Engineering
Empreiteiro EPC onshore para garantir que a execução
• Assurance
do projecto seja planeada e executada com segurança,
• Operations Readiness
dentro do orçamento e no tempo estabelecido, e será
responsável por fornecer os seguintes serviços de apoio:
The nominated person will also oversee EPC Contractor
• Serviços/Estudos Independentes
execution plans, procedures, drawings and calculations to
• Construção
ensure successful and safe work execution. The required
• Acabamentos
personnel will support construction, marine, and
• Engenharia
engineering disciplines, associated with the relevant work
• Garantia
packages and ensure adherence to specifications, best
• Prontidão Operacional
practices, established procedures, and policies.
A pessoa indicada também irá supervisionar os planos de
B. Provision of qualified personnel to complement Company
execução, procedimentos, desenhos e cálculos do
offshore team in support of offshore EPCI and subsea
Empreiteiro do EPC, para garantir uma execução do

hardware suppliers work oversight with responsibilities
that include:
• verification of Sea lines and subsea structures
detailed engineering and offshore installation
procedures engineering and steps;
• Subsea control system engineering; and
• Environmental assessments and post trenching and/or
dredging work engineering and procedures.

trabalho segura e bem-sucedida. O pessoal necessário
apoiará as disciplinas de construção, marítima e de
engenharia, associadas aos pacotes de trabalho relevantes
e irá garantir o cumprimento das especificações,
melhores práticas, procedimentos estabelecidos e
políticas.

B. Fornecimento de pessoal qualificado para
complementar a equipa offshore da Empresa em
apoio a EPCI offshore e fornecedores de hardware
C. Compliance with all AMA1 standards to include:
submarino, supervisionando o trabalho com
• Safety, Health, and Environmental
responsabilidades que incluem:
• Security and Safe Work Practices
•
Verificação das Linhas Marítimas e a Engenharia
• Quality Management
Detalhada
das Estruturas Submarinas e Engenharia
• Foreign Corruption Practices Act.
de Procedimentos e etapas de instalação offshore;
• Engenharia de sistemas de controlo submarino; e
Interested companies shall take the following steps:
• Avaliações ambientais e engenharia e procedimentos
pós- trabalhos de escavação e/ou dragagem.
1. Register
at
AMA1
supplier
database
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers

C. Conformidade com todos os padrões da AMA1,
incluindo:
2. Submit the Expression of Interest with the following
• Segurança, Saúde e Meio Ambiente
documentation:
• Segurança e Práticas de Trabalho Seguras
• Company profile
• Gestão de Qualidade
• Applicable experience and detailed description of
• Lei Internacional sobre Práticas de Corrupção.
similar services offered
• Portfolio of projects rendered
As empresas interessadas devem seguir os seguintes
• Personnel CV and qualifications
passos:
Respondents are required to have an implemented Quality
Management System that complies with the requirements of
the ISO-9000 series of Standards (or equivalent) and a Safety
Management System(s).

1.

If the Expression of Interest is submitted by a consortium,
respondents shall provide details of the joint venture •
•
agreement.
The Expression of Interest with the subject: THIRD PARTY
CONSULTANCY SERVICES shall be submitted no later
than 17:00 of 10th September 2018, to the following
Electronic address:
rsccontractsMOZ@anadarko.com

•
•

Registar-se no 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
Experiência aplicável e descrição detalhada dos
serviços semelhantes prestados
Carteira de Projectos executados
CV pessoal e qualificações

Os concorrentes devem ter um Sistema de Gestão de
Qualidade implementado que esteja em conformidade
com a serie de padrões ISO-9000 (ou equivalente) e
Following receipt of Expressions of Interest, Anadarko may Sistema(s) de Gestão de Segurança.
select companies for further pre-qualification. Submission of
an Expression of Interest does not guarantee that a company Caso a Manifestação de Interesse seja apresentada por
will receive an invitation to tender.
uma Joint Venture, deve ser apresentado o Contrato de
Joint Venture.
A Manifestação de Interesse com o assunto:
PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA DE
TERCEIROS deve ser submetida até às 17:00 do

dia_10 de Setembro 2018
_____ seguinte endereço
electrónico: rsccontractsMOZ@anadarko.com
Após a recepção da Manifestação de Interesse, a
Anadarko poderá seleccionar empresas para uma préqualificação adicional. A apresentação de uma
Manifestação de Interesse não garante que a empresa
seja convidada para o Concurso.

