EXPRESSION OF INTEREST:

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE:

AREA 1 LNG CONSTRUCTION PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE

SEGURO DE PROPRIEDADE E DE ACIDENTES DA CONSTRUCAO DO GNL – AREA 1

Anadarko Moçambique Area 1, Lda. (AMA1) invites interested entities to submit an Expression
of Interest (EOI) for insurance capacity related to the insurance for the construction of the LNG
Facility in the Afungi Peninsula, Cabo Delgado Province, Mozambique. A number of policies
will be required protect the aforementioned project. These policies include, but are not limited
to:

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) convida as entidades interessadas a apresentar
a sua Manifestação de Interesse (MdI) para a capacidade de seguros relacionada com os
seguros para a construção da Instalação de GNL na Península de Afungi na Província de em
Cabo Delgado, em Moçambique. Serão necessárias algumas políticas para a protecção do
projecto acima mencionado. Estas políticas incluem, sem restrição, o seguinte:

•
•
•

Onshore Builder’s All Risk Insurance and related policies for physical damage to the
onshore project.
Offshore Construction All Risk Insurance and related policies for physical damage to
the offshore project.
Marine Cargo Insurance for physical damage of materials to be installed in the onshore
project during marine transport.

•
•
•

Seguro Contra Todos os Riscos para a Construtora em Terra e políticas
relacionadas para danos físicos ao projecto em terra.
Seguro Contra Todos os Riscos para a Construtora ao Largo da Costa e políticas
relacionadas para danos físicos ao projecto ao largo da costa.
Seguro de Carga Marítima para danos físicos dos materiais a serem instalados no
projecto em terra durante o transporte marítimo.

Suitably experienced Applicants may express interest in providing insurance capacity for one
or more of the project insurance policies.

Os Candidatos com experiência apropriada devem expressar o seu interesse através do envio
da sua capacidade de seguro para uma ou mais das políticas de seguro do projecto.

The EOI should clearly state which area(s) are of interest, and detail relevant Applicant
experience and capability. The following information should also be included:

A MdI deve indicar claramente qual / quais a(s) área(s) de interesse, e deve detalhar a
experiência relevante e a capacidade do Candidato. Deve ainda ser incluída a seguinte
informação:

•

•

•

Proof of Acceptable Insurer Financial Strength Rating: For the exact entity that
will appear on the project insurance, Insurer Financial Strength ratings must not be
less than A.M. Best: A-, VII or Standard & Poor: BBB- . Insurers must also be
acceptable to project lenders.

•

Experience underwriting LNG Construction projects: In relation to the line of
coverage an interested party wishes to participate, a list of LNG construction projects
underwritten by the company in the last 5 years, along with a schedule of
underwriters employed by the company who will underwrite the project and their
relevant construction experience.

Comprovativo do Rating de Solidez Financeira Aceitável da Seguradora: Para a
entidade precisa que irá constatar no seguro do projecto, o rating de solidez financeira
da seguradora não deve ser inferior a "A.M. Best: A-, VII ou Standard & Poor: BBB-"
. Os financiadores do projecto tombe devem aprovar as companhias de seguros

•

Experience paying construction claims: In relation to the line of coverage an
interested party wishes to participate, a description of construction claims paid by the
Applicant in the last 5 years, along with a schedule of claims personnel employed by
the Applicant who are available to work on LNG construction claims and their
individual relevant construction experience.

Experiência na subscrição de projectos de Construção de GNL: Em relação à
linha de cobertura que a entidade interessada deseja participar, deve remeter uma
lista de projectos de construção de GNL subscritos nos últimos 5 anos, juntamente
com uma lista de seguradoras contratadas pela empresa que irá subscrever o projecto
e a sua experiência relevante na área da construção.

•

Experiência na liquidação de indemnizações de construção: Em relação à linha
de cobertura que a entidade interessada deseja participar, deve remeter uma
descrição das indemnizações de construção liquidadas pelo Candidato nos últimos 5
anos, juntamente com uma lista do pessoal a trabalhar no sector das indemnizações
contratado pelo Candidato que se encontra disponível para trabalhar nas
reclamações da construção do GNL e a sua experiência individual relevante no sector
da construção.

The Expression of Interest with the subject “Area 1 LNG Construction Property and
Casualty Insurance” shall be submitted no later than 17:00 (UTC+2) on 20th December 2018
to the following electronic address: rscama1lngstecancoor@anadarko.com.
In order to be considered for further qualification, any selected Applicants will be required to
validate the Applicant’s corporate and licencing documentation and ensure compliance with
anticorruption requirements.
Submission of an EOI shall not be considered as an invitation to bid and does not represent a
promise, obligation or commitment of any kind on the part of AMA1 to enter into any agreement
or arrangement with respondents.

A Manifestação de Interesse com a denominação “Seguro de Propriedade e de Acidentes
da Construção do GNL - Área 1” deve ser remetida o mais tardar até às 17:00 (UTC+2) DO
dia 20 de Dezembro de 2018
para o seguinte endereço electrónico:
rscama1lngstecancoor@anadarko.com.
Para que qualificação posterior seja considerada, qualquer Candidato seleccionado deve
validar a documentação corporativa e o licenciamento de forma a assegurar a sua
conformidade com as normas anticorrupção.
A apresentação da MdI não deve ser tomada como um convite à apresentação de propostas
e não representa uma promessa, obrigação ou qualquer tipo de compromisso por parte da
AMA1 para celebrar qualquer acordo ou convénio com os respondentes.

