EXPRESSION OF INTEREST

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Anadarko Mozambique Área 1, Lda. (AMA1) invites
interested entities to submit Expression of interest
for the Provision of technical support and
implementation of a Road Safety Campaign for
Palma district, with extension to Mocimboa da
Praia and Mueda, Cabo Delgado.

Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1)
convida entidades interessadas a apresentarem
manifestação de interesse para a Prestação de
serviços de apoio técnico e implementação de
um projecto de Campanha de Segurança
Rodoviária em Palma, com extensão até
Mocimboa da Praia e Mueda em Cabo Delgado

Interested companies shall submit Expression of
Interest together with the following documentation:
• Updated Articles of Association (as published in
the Official Gazette).
• Updated Certificate of Commercial Registration
• Operational License or equivalent document
issued by the relevant authorities
• Evidence of tax registration and commencement
of activity declaration (M/01C e M/02)
• Company profile
• Detailed description of similar services already
offered

As entidades interessadas deverão apresentar a sua
Manifestação de Interesse juntamente com a
seguinte documentação:
• Estatutos actualizados (conforme publicados no
Boletim da República)
• Certidão do Registo Comercial actualizada
• Alvará ou documento equivalente emitido pelas
autoridades competentes.
• Comprovativo do registo fiscal e declaração de
início de actividade (M/01C e M/02)
• Perfil da empresa
• Descrição detalhada dos serviços semelhantes ja
prestados
Additionally, if the Expression of Interest is
submitted by a consortium, it shall be accompanied
by the joint venture agreement which must define Adicionalmente, se a Manifestação de Interesse for
the terms and conditions of the consortium, the apresentada por um consórcio deverá ser
period of its duration and the form of participation acompanhada do contrato de consórcio que deverá
definir os termos e condições do mesmo, o seu
of the members of the consortium.
periodo de duração e a forma de participação dos
Upon completion of analysis of submitted EOIs, respectivos membros.
AMA1 may select companies for further prequalification. Responding to this EOI does not Após a conclusão da avaliação das MDIs
guarantee that the company will receive an submetidas, a AMA1 poderá ainda seleccionar as
empresas para uma pré qualificação. A resposta a
invitation to Tender.
esta MDI não constitui garantia de que a entidade
The EOI shall refer the subject: Road Safety receberá um convite para apresentação de
Campaign for Palma district with extension to Proposta.
Mocimboa da Praia and Mueda districts, and shall
be submitted no later than 17:00 of 23rd February A MdI deverá fazer referência ao assunto:
Campanha de Segurança Rodoviária para o
2017, to the following Electronic address:
distrito de Palma, com extensão ate Mocimboa da
rsccontractsMOZ@anadarko.com
Praia e Mueda em Cabo Delgado e deverá ser
enviada até às 17h00 do dia 23 de Fevereiro de
2017, para o seguinte endereço electrónico
rsccontractsMOZ@anadarko.com

