EXPRESSION OF INTEREST FOR HELICOPTER
SERVICES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O
FORNECIMENTO DE HELICOPTERO

Anadarko Moçambique Área 1, Lda (AMA1) is
developing the Mozambique Liquid Natural Gas
(LNG) Project in Palma District in Northern
Mozambique. Various construction activities have
commenced in 2018 including a Resettlement Village
and a 13 kilometre (km) highway. There is a
requirement for helicopter medical evacuation services
(Medevac) to transfer anyone in need to an appropriate
location for further treatment.

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) está a
desenvolver o Projecto de Gás Natural Liquefeito no
distrito de Palma, no norte de Moçambique. Várias
actividades de construção tiveram início em 2018,
incluindo a Vila de Reassentamento e uma estrada de
13km. É necessário que existam serviços de evacuação
médica de emergência por helicóptero (Medevac) para o
transporte de quem esteja necessitado para um local
adequado com vista à ser submetido aos cuidados
médicos subsequentes.

AMA1 invites interested entities to submit an Expression of
Interest for the following:
Provision of Helicopter Services for life-saving transfer,
urgent medical treatment flights and occasional passenger
movement from the Afungi Pioneer Camp area to either,
Pemba International Airport, Mocimboa da Praia Aerodrome
or Dar Es Salaam hospital. No offshore operations are
expected.
Aircraft types and technical requirements:
Contractor shall provide one EC-145 helicopter (the
“Aircraft”) or similar for which Contractor has at least three
(3) years’ operating experience on model and type. The
Aircraft must meet or exceed IOGP Aircraft equipment fit
standards. It is expected that availability of the Aircraft will
be 24/7.
Interested companies shall submit an 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 M02)
• Company profile
• Detailed description of similar services offered
• Portfolio of projects rendered
• AOC (Air Operator Certificate) status for conduct of
operations in Mozambique
If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it
shall be accompanied by the joint venture agreement which
must define the terms and conditions of the consortium, the
period of its duration and the form of participation of the
members of the consortium.

A AMA1 convida as entidades interessadas a
apresentarem a manifestação de interesse para o seguinte
serviço:
Prestação de serviços de transporte por helicóptero no
âmbito do salvamento de pessoas, voos de emergência
médica e transporte ocasional de passageiros da área do
acampamento de Afungi para o Aeroporto Internacional
de Pemba ou para o Aeródromo de Mocímboa da Praia
ou para o Hospital de Dar Es Salaam. Não estão
previstas operações no mar.
Tipos de aeronaves e requisitos técnicos:
O provedor dos serviços deverá providenciar um
helicóptero EC-145 (a “Aeronave”) ou de modelo e tipo
similar em relação ao qual possua experiência de
operação de pelo menos três anos. A aeronave deve
satisfazer ou superar os padrões da IOGP (Associação
Internacional dos Produtores de Petróleo & Gás ou
International Association of Oil & Gas Producers)
relativos a equipamento aeronáutico. Prevê-se que a
aeronave tenha que estar disponível 24 horas por dia, 7
dias por semana.
As entidades interessadas deverão apresentar a sua
Manifestação de Interesse juntamente com a seguinte
documentação:
• Estatutos atualizados (conforme publicados no
Boletim da República)
• Certidão do Registo Comercial atualizada
• Alvará ou documento equivalente emitido pelas
autoridades competentes.
• Comprovativo do registo fiscal e declaração de
início de atividades (M/01C e M/02)
• Perfil da empresa
• Descrição detalhada dos serviços semelhantes já
prestados

Following receipt of Expressions of Interest, Anadarko 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: HELICOPTER
SERVICES shall be submitted no later than 17:00 of 29th
May 2018, to the following Electronic address:
rsccontractsMOZ@anadarko.com

•
•

Portfolio de projetos prestados
COA (Certificado de Operador Aéreo) para
operar em Moçambique

Se a Manifestação de Interesse for apresentada por um
consórcio deverá ser acompanhada do contrato de
consórcio que deverá definir os termos e condições do
mesmo, o seu período de duração e a forma de
participação dos respetivos membros.
Após a conclusão da avaliação das MdIs submetidas, a
AMA1 poderá seleccionar empresas para uma pré
qualificação adicional. A resposta a esta MdI não
constitui garantia de que a entidade receberá um convite
para apresentação de Proposta.
A Manifestação de Interesse deverá fazer referência ao
assunto: HELICOPTER SERVICES e deverá ser
enviada até às 17h00 do dia 29 de Maio de 2018, para o
seguinte endereço eletrónico:
rsccontractsMOZ@anadarko.com

