EXPRESSION OF INTEREST FOR THE LEASE OF TRAINING
CENTER FACILITY IN MAPUTO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O ALUGUER DE
UM DE CENTRO DE FORMAÇÃO EM MAPUTO

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada (TEPMA1) is
developing the Mozambique Liquid Natural Gas (LNG) Project in
Palma District in Northern Mozambique. The Lease of the
Training Center Facility is required to support the Project
executions by training of Mozambican Technicians on several
related areas to support the construction of the LNG Plant.

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada (TEPMA1) está
a desenvolver o Projecto de Gás Natural Liquefeito em
Moçambique (GNL) (Projecto Mozambique LNG) no
Distrito de Palma, no norte de Moçambique. O Aluguer de
Centro de Formação, são necessários para apoiar as
execuções de Formações para Técnicos Moçambicanos
para as várias áreas relacionadas com a da Fábrica de GNL.

In this context, TEPMA1 invites interested entities to submit an
Expression of Interest for the lease of Training Center Facility,
including Accommodation, which should be located near
TEPMA1 Head Office in Maputo (within 6km of Av. Julius
Nyerere nr. 3412).
TEPMA1 intend to use this facility to train Technicians in the
following areas:
• Mechanical Electrical and Instrumentations
• Operations
• HSE (Health Safety and Environmental)
• Logistics
Requirements for the Training Facilities (approximated):
• 4 Workshops of 125 m2 each
• 1 Storage for utilities of 150 m2
• 7 Classrooms of 50 m2 each
• Offices and meeting rooms for 35 personnel of 300 m2 in
total
• Toilets/Sanitary Facilities of 60 m2 in total
Requirements for Accommodations (approximated):
• 140 Rooms of 14 m2 each
• 1 Storage for utilities of 150 m2
• 4 Sanitary and shower of 80 m2 each
• 4 Leisure rooms of 80 m2 each
• 1 Gym of 100 m2 in total
• 1 Canteen of 300 m2 in total
• 1 Kitchen of 50 m2 in total
TEPMA1 will also consider facilitates or buildings that require
refurbishment or rehabilitation. The facility should be available
from August 2021.
Preliminary Submission Requirements:
1.
2.

All contractors who wish to do business with Total E&P
Mozambique Area 1, Limitada should register at
http://www.mzlng.com/opportunities/suppliers.
Interested contractors shall also submit an Expression of
Interest together with the following documentation:
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Neste contexto, a TEPMA1 convida as entidades
interessadas a enviar uma Manifestação de Interesse para
o aluguer de Centro de Formação, incluindo acomodação,
que deverá estar localizada nos arredores dos escritórios
Centrais da TEPMA1 em Maputo (num raio de 6km da Av.
Julius Nyerere 3412).
A TEPMA1 pretende usar este centro de formação para
formar Técnicos nas seguintes áreas:
• Mecânica, Electricidade e instrumentação
• Operações
• HSE (Higiene Segurança e Ambiente)
• Logistica
Requisitos para Centro de Formação (dimensões
aproximadas):
• 4 Oficinas com 125 m2 cada
• 1 Armazém Produtos de serviços
• 7 Salas de aulas com 50 m2 cada
• Escritórios e salas de reuniões para 35 pessoas no
total
• Sanitários com 60 m2 no total
Requisitos para Accommodação(dimensões
aproximadas):
• 140 quartos com 14 m2 cada
• 1 Armazém para produtos de serviços
• 4 Sanitarios e casas de banho com 80 m2 cada
• 1 Ginásio com 100 m2 no total
• 1 Cantina com 300 m2 no total
• 1 Cozinha com 50 m2 no total
TEPMA1 irá considerar também Centros de Formação ou
edificios que necessitem de reabilitação. A instalação
deverá estar disponível apartir de Agosto de 2021.
Requisitos Preliminares de Submissão:
1.

Todas as empresas que desejam fazer negócios com a
Total E&P Mozambique Area 1, Limitada devem

a.
b.
c.
d.

Detailed presentation of the proposed Training Center.
Real state registry Certificate.
Contact person (name, phone, & email) for receiving
qualifications and commercial information
The premises must be free of any legal incumbrances
for the TEPMA1 occupancy

The Potential Tenderer shall provide detailed information about
the competences and relevant experience of the company or
entity. Suitably experienced companies or entities may express
interest as a consortium, in which case the Expression of
Interest should include clear definition of the terms and
conditions, including the duration, roles and responsibilities of
consortium members. The participation of national companies
or entities is encouraged.
The following documentation should also be included as part of
the selection requirements:
•
•
•
•
•

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, valid for the last 90 days.
Evidence of tax registration and commencement of activity
declaration (M/01C e M02).
Company profile (including the Mozambican partner).

Submission of an Expression of Interest does not guarantee that
a contractor will receive an invitation to tender. Only shortlisted
applicants will be contacted and invited for the tender.
The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF
TRAINING CENTER FACILITY shall be submitted no later than
17:00 (UTC+2) of 14 October 2020 to the following electronic
address: Tepma1.contractsmoz@total.com

cadastrar-se
no
http://www.mzlng.com/opportunities/suppliers.
2. As empresas interessadas devem igualmente enviar
uma Manifestação de Interesse juntamente com a
documentação seguinte:
a. Apresentação detalhada do Centro de formação
proposto
b. Certidão do Registo Predial
c. Pessoa de contacto (nome, telefone e e-mail) para
receber qualificações e informações comerciais;
d. As instalações devem estar livres de qualquer
obstaculo legal para a ocupação da TEPMA1.
O Potencial Concorrente deve fornecer informações
detalhadas sobre as competências e a experiência
relevante da empresa ou entidade. As partes interessadas
que pretendam participar como uma Joint Venture ou
Consórcio deverão ter um Contrato de Joint Venture ou de
Consórcio integralmente celebrado, onde deverá estar
definido os termos e condições incluindo o período de sua
duração e a forma de participação dos membros da Joint
Venture ou Consórcio. A participação de empresas ou
entidades nacionais é incentivada.
A documentação abaixo deve igualmente ser incluída como
parte dos requisitos do processo de selecção:
•
•
•
•
•

Estatutos actualizados (conforme publicado no Boletim
da República).
Certificado actualizado de registo comercial.
Licença operacional ou documento equivalente emitido
pelas autoridades competentes, válido nos últimos 90
dias.
Prova de registo fiscal (NUIT) e declaração de início de
actividade (M/01C e M02).
Perfil da empresa (incluindo o parceiro moçambicano).

A resposta a esta Manifestação de Interesse não constitui
uma garantia de que a empresa receberá um convite para
apresentação de Proposta no processo de contratação.
Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados
e convidados para o concurso.
A Manifestação de Interesse deverá fazer referência ao
assunto: FORNECIMENTO DE UMA INSTALAÇÃO DE
CENTRO DE FORMAÇÃO deverá ser enviada até às 17:00
(UTC+2) do dia 14 de Outubro de 2020, para o seguinte
endereço electrónico: Tepma1.contractsmoz@total.com.
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