EXPRESSION OF INTEREST

MANIFESTAҪÃO DE INTERESSE

Anadarko Moçambique Área 1, Lda. invites
interested entities to submit Expression of Interest
for the Provision of technical assistance and
implementation support for a livelihoods program
in Palma district in line with the Anadarko social
development strategy.

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. convida
entidades
interessadas
a
apresentarem
Manifestação de Interesse para Prestação de
serviços de assistência técnica e apoio à
implementação de um programa de meios de
subsistência no distrito de Palma no âmbito da
estratégia de desenvolvimento social da Anadarko.

At this early stage, Anadarko is looking for creative
and innovative livelihoods project proposals, based
on experience in Mozambique and focused on value
chain development promoting tangible community
benefits through partnership with private entities.

Nesta fase inicial, a Anadarko procura propostas de
projectos de subsistência criativos e inovadores,
com experiência em Moçambique, focadas no
desenvolvimento de cadeias de valor, promovendo
benefícios tangíveis para a comunidade através de
The key sectors of the livelihoods program will be parcerias com entidades privadas.
the agriculture and poultry value chains which will
be implemented in Palma District, Cabo Delgado Os sectores-chave do programa de subsistência
Province.
serão as cadeias de valor da agricultura e
avicultura que serão implementados no Distrito de
Interested companies shall submit Expression of Palma em Cabo Delgado.
Interest together with the following documentation:
 Updated Articles of Association (as published in As empresas interessadas deverão apresentar a sua
Manifestação de Interesse juntamente com a
the Official Gazette)
seguinte documentação:
 Updated Certificate of Commercial Registration
 Operational License or equivalent document
 Estatutos actualizados (conforme publicados no
issued by the relevant authorities
Boletim da República)
 Evidence of tax registration and commencement

Certidão do Registo Comercial actualizada
of activity declaration (M01C e M02)
 Alvará ou documento equivalente emitido pelas
 Company profile
autoridades competentes.
 Detailed description of similar services already
 Comprovativo do registo fiscal e declaração de
offered
início de actividade (M01C e M02)
 Portfolio of projects rendered
 Perfil da empresa
Additionally, if the Expression of Interest is  Descrição detalhada dos serviços semelhantes ja
prestados
submitted by a consortium, it shall be accompanied
by the joint venture agreement which must define  Portfólio dos projectos executados
the terms and conditions of the consortium, the
period of its duration and the form of participation Adicionalmente, se a Manifestação de Interesse for
of the members of the consortium.
apresentada por um consórcio deverá ser
acompanhada do contrato de consórcio que deverá

Invitation to Tender
Upon completion of analysis of submitted EOIs,
AMA1 will send an invitation to tender to prequalified entities only.
Responding to this EOI does not guarantee that the
company will receive an invitation to Tender.
The EOI shall refer the subject: Provision of
Technical Assistance Services for livelihoods
program and shall be submitted to ANADARKO
MOÇAMBIQUE ÁREA 1, LDA., no later than 17:00 of
31st January, to the following Electronic address
rsccontractsMOZ@anadarko.com

definir os termos e condições do mesmo, o seu
periodo de duração e a forma de participação dos
respectivos membros.
Convite Para Apresentação de Propostas
Após a conclusão da avaliação das MDIs
submetidas, a AMA1 enviará um convite às
empresas pré-qualificadas para a apresentação de
propostas.
A resposta a esta MDI não constitui garantia de que
a entidade receberá um convite para apresentação
de Proposta
A MdI deverá fazer referência ao assunto:
Prestação de Serviços de Assistência Técnica
para programa de meios de subsistência e
deverá ser enviada à ANADARKO MOÇAMBIQUE
ÁREA 1, LDA., até às 17h00 do dia 31 de Janeiro de
2017, para o seguinte endereço electrónico
rsccontractsMOZ@anadarko.com

