MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS
METEREOLÓGICOS E SERVIÇOS ASSOCIADOS

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION OF WEATHER
FORECASTING AND ASSOCIATED SERVICES

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada (TEPMA1) está a desenvolver o
Projecto Mozambique Liquified Natural Gas (GNL) no Distrito de Palma, no Norte
de Moçambique. No âmbito deste projecto pretende-se celebrar um contrato de
Prestação Serviços Metereológicos e Serviços Associados para apoiar a execução
de uma campanha de construção de poço como parte do Projecto.

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada (TEPMA1) is developing the
Mozambique Liquid Natural Gas (LNG) Project in Palma District in Northern
Mozambique. A Weather Forecasting Associated Services contract is required to
be provided to support the execution of a well construction campaign as part of
the project.

A TEPMA1 convida as entidades interessadas à enviar uma Manifestação de
Interesse para a Prestação Serviços Metereológicos e Serviços Associados, que
inclui, entre outros, o fornecimento de gestão, pessoal, processos, materiais,
ferramentas, equipamentos, certificações aplicáveis e instalações conforme
necessário para garantir que o trabalho seja realizado de forma segura e
económica de acordo com os requisitos da TEPMA1 para o Projecto.

TEPMA1 invites interested entities to submit an Expression of Interest for the
provision of Weather Forecasting and Associated Services which shall include but
not be limited to the provision of management, personnel, processes, materials,
tools, equipment, applicable certifications, and facilities as may be required to
ensure that work is carried out safely and cost effectively in accordance with
TEPMA1’s requirements for the project.

Visão Geral do Âmbito do Trabalho

Scope of Work Overview

Constitui a visão geral do âmbito do trabalho a prestação de serviços de previsão
METeorológica e OCEANográfica (metocean) para as instalações offshore da
Empresa. Tais serviços compreendem a previsão e divulgação não só de vento e
parâmetros meteorológicos, mas igualmente de ondas, correntes, marés e outras
variáveis oceanográficas, a fim de disponibilizar conhecimento prévio das
condições meteorológicas e oceanográficas. Por conveniência, e salvo indicação
em contrário, o termo metocean neste documento é usado genericamente para
descrever qualquer tipo de previsão.

The provision of METeorological and OCEANographic (metocean) forecast
services for Company’s offshore location. Such services comprise the forecast and
dissemination of not only wind and meteorological parameters but also waves,
currents, tide and other oceanographic variables, in order to provide advance
knowledge of metocean conditions. For convenience, and unless stated
otherwise, the term metocean in this document is used generically to describe
either type of forecast.

As previsões metocean são necessárias para apoiar as operações de construção
de poços em águas profundas para uma série de programas, incluindo:
•
•

Previsões rotineiras diárias (ou várias vezes ao dia) para apoiar as
operações em curso no local e durante a passagem da plataforma;
Previsões ad-hoc para apoiar as operações sensíveis ao clima, como a
capacidade de manutenção da estação da plataforma, levantamentos de

Metocean forecasts are required to assist deep water well construction
operations for a number of applications including:
•
•

•
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Routine daily (or several times daily) forecasts to support on-going
operations at the site and during rig transit.
Ad-hoc forecasts to support weather sensitive operations such as rig
station keeping ability, heavy-lifts, deployment of BOP and marine riser,
offshore installation, etc.

artigos pesados, implantação de BOP e de elevação marítima, instalação Preliminary Submission Requirements:
offshore, etc.
1.
All contractors who wish to do business with Total E&P Mozambique
Requisitos Preliminares para Submissão:
Area 1, Limitada should register at
http://www.mzlng.com/opportunities/suppliers
1.
Todas as empresas que queiram fazer negócios com a Total E&P
2.
Interested contractors shall also submit an Expression of Interest
Mozambique Area 1, Limitada devem registar-se em
together with the following documentations;
http://www.mzlng.com/opportunities/suppliers
•
Past safety performance
2.
As empresas interessadas devem igualmente apresentar uma
•
Articles of Association (as published in the official gazette)
Manifestação de Interesse, incluindo os documentos seguintes:
•
Certificate of Commercial Registration
•
Desempenho de segurança anterior
•
Operational License or equivalent document issued by the
•
Estatutos Actualizado (conforme publicado no Boletim da
relevant authorities
República)
•
Evidence of tax registration and commencement of activity
•
Certificado de Registo Comercial Actualizado
declaration (M/01C e M02)
•
Licença Operacional ou documento equivalente emitido pelas
•
Company profile
autoridades competentes
•
Applicable experience and detailed description of similar
•
Comprovativo de registo fiscal e declaração de início de
services offered
actividade (M/01C e M02)
•
Portfolio of projects rendered
•
Perfil da empresa
•
Personnel qualifications
•
Experiência aplicável e descrição detalhada de serviços
•
Non-Conformance Reporting (NCR) system details
similares oferecidos
Respondents are required to have a Quality Management System that complies
•
Carteira de projectos executados
with the requirements of the ISO 9000 series of Standards (or equivalent) and a
•
Qualificações de pessoal
Safety Management System.
•
Detalhes do sistema de Relatórios de Não Conformidade (NonConformance Reporting (NCR) system details)
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
Os concorrentes são obrigados a ter um Sistema de Gestão da Qualidade que the consortium. The period of its duration and the form of participation of the
esteja em conformidade com os requisitos da série de Normas ISO 9000 (ou members of the consortium.
equivalente) e um Sistema de Gestão da Segurança.
The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF WEATHER
Caso a Manifestação de Interesse seja apresentada por um consórcio, deverá ser FORECASTING AND ASSOCIATED SERVICES shall be submitted no later than
acompanhada do contrato de consórcio que deverá definir os termos e condições 1700 hrs. of October 23rd 2020 to the following electronic address:
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do mesmo, o seu periodo de duração e a forma de participação dos respectivos ep.rsccontractsMOZ@total.com
membros.
Following receipt of Expression of Interest, TEPMA1 may select companies for
A Manifestação de Interesse com o título PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS further pre-qualification. Submission of an Expression of Interest does not
METEREOLÓGICOS E SERVIÇOS ASSOCIADOS deve ser submetida até às 17:00 guarantee that a contractor will receive an invitation to tender.
horas do dia 23 de Outubro de 2020 para o seguinte endereço electrónico:
ep.rsccontractsMOZ@total.com
Após a recepção da Manifestação de Interesse, a TEPMA1, poderá selecionar
empresas para uma pré-qualificação adicional. A apresentação de uma
Manifestação de Interesse não garante que a empresa seja convidada para o
Concurso.
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