EXPRESSION OF INTEREST FOR FIELD OPERATION
SERVICES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DE CAMPO

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada (“TEPMA1”)
is developing the Mozambique Liquefied Natural Gas
(LNG) Project in Palma District in Northern
Mozambique. Field Operations Services are required
to support the start-up and the operations of the
facility to be located in Cabo Delgado.

A Total E&P Mozambique Área 1, Limitada
(“TEPMA1”) está a desenvolver o Projecto de Gás
Natural Liquefeito de Moçambique (GNL) no
Distrito de Palma, no Norte de Moçambique. Os
Serviços de Operações de Campo são necessários
para apoiar o arranque e as operações da instalação
a ser localizada em Cabo Delgado.

TEPMA1 invites interested entities to submit an
Expression of Interest for the provision of Field
Operation Services which shall include but not be
limited to the management of processes, materials,
logistics, tools, and applicable certifications that may
be required to ensure that the Field Operation
Services are carried out safely and cost effectively in
accordance with TEPMA1’s requirements for the
project. Its scope of work includes but is not limited to
the following activities:
•

Provision of services in relation to Production,
Maintenance, Inspection, Logistic and HSE in
accordance with the below tentative schedule:
Team size

Phases
Phase 1 (Utilities
and Management)
Phase 2 (Train 1)
Phase 3 (Train 2)

•

(No. of personnel
for provision of
services)

•

Estimated date
of Mobilization
for provision of
services

≃300

April 2022

≃100
≃100

January 2023
April 2023

The contracted entity shall be solely
responsible for complying with all the
requirements of applicable legislation, in
relation to onboarding, immigration process,
payroll management, medical, health and
retirement benefit, travel arrangements,
assistance and contract management of their
personnel deployed for provision of services.
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A TEPMA1 convida as empresas interessadas a
apresentar uma Manifestação de Interesse para a
prestação de Serviços de Operações de Campo que
inclui, entre outros,
a gestão de processos,
materiais, logística, ferramentas e de certificações
aplicáveis que possam ser necessárias para garantir
que os Serviços de Operações de Campo sejam
realizados de forma segura e económica, de acordo
com os requisitos da TEPMA1 para o projecto. O
âmbito de trabalho inclui, entre outras, as seguintes
atividades:
Prestação de serviços relativos a Produção,
Manutenção, Inspecção, Logística e SMS de
acordo com o cronograma provisório
abaixo:
Tamanho da
equipa
Fases

Fase 1 (Serviços e
Gestão)
Fase 2 (Unidade de
Liquefação 1)
Fase 3 (Unidade de
Liquefação 2)

•

(Número de
pessoal para
prestação dos
serviços)

Data estimada de
mobilização para
prestação de
serviços

≃300

Abril de 2022

≃100

Janeiro de 2023

≃100

Abril de 2023

A entidade contratada será exclusivamente
responsável pelo cumprimento de todos os
requisitos da legislação aplicável, no que
respeita a, processo de imigração, gestão da
folha de salários, assistência médica, saúde e
reforma, viagens, assistência e gestão de
contratos do seu pessoal alocado para
prestação dos serviços.

Preliminary Submission Requirements:
Requisitos Preliminares para a Submissão:
1. All contractors who wish to do business with 1. Todas as empresas que queiram fazer negócios
Total E&P Mozambique Area 1, Limitada
com a TEPMA1 devem registar-se em
should
register
at
https://www.mzlng.total.com/opportunities/su
https://www.mzlng.total.com/opportunities/s
ppliers
uppliers
2. As empresas devem igualmente submeter a
2. Interested contractors shall also submit an
Manifestação de Interesse com a seguinte
Expression of Interest together with the
documentação:
following documentations;
• Desempenho de segurança anterior
• Past safety performance
• Estatutos Actualizados (conforme publicado
• Articles of Association (as published in the
no Boletim da República)
official gazette)
• Certificado
de
Registo
Comercial
• Certificate of Commercial Registration
Actualizado
• Operational License (Alvará) legally
• Alvará legalmente requerido para a
required for the provision of the services
prestação dos serviços acima descritos, ou
described above or equivalent document
documento equivalente emitido pelas
issued by the relevant authorities
autoridades competentes
• Evidence of tax registration and
• Comprovativo de Registo Fiscal e Declaração
commencement of activity declaration
de Início de Actividade (M/01C e M02)
(M/01C e M02)
• Perfil da empresa
• Company profile
• Experiências nacionais e internacionais
• Applicable national and international
aplicáveis e descrições detalhadas de
experiences and detailed descriptions of
serviços similares oferecidos
similar services offered
• Carteira de projectos executados e
• Portfolio of projects rendered and clients’
referências de clientes
references
• Organização pretendida proposta para
• Intended organization proposed to cover
cobrir campanha de recrutamento nacional
nationwide and international recruitment
e internacional
campaign
• Qualificações de pessoal
• Personnel qualifications
• Questionário de pré-qualificação preenchido
• Pre-qualification questionnaire completed
com documentos relevantes
with relevant documents
Os conconcorrentes devem ter um Sistema de
Respondents are required to have a Quality Gestão da Qualidade que esteja em conformidade
Management System that complies with the com os requisitos da série de Normas ISO 9000 (ou
requirements of the ISO 9000 series of Standards (or equivalente) e um Sistema de Gestão da Segurança.
equivalent) and a Safety Management System.
As partes interessadas que pretendam participar
If the Expression of Interest is submitted by a como uma Joint Venture ou Consórcio deverão ter
consortium, it shall be accompanied by the joint um Contrato de Joint Venture ou de Consórcio
venture agreement which must define the terms and integralmente celebrado, incluindo o período de sua
conditions of the consortium. The period of its duração e a forma de participação dos membros da
duration and the form of participation of the members Joint Venture ou Consórcio.
of the consortium.
Após a conclusão da avaliação das MdIs submetidas,
Following receipt of Expression of Interest, Total E&P a TEPMA1 poderá seleccionar empresas para uma
Mozambique Area 1, Limitada may select companies pré-qualificação adicional. A resposta a esta MdI não
for further pre-qualification. Submission of an constitui garantia de que a empresa receberá um
Expression of Interest does not guarantee that a convite para apresentação de Proposta.
contractor will receive an invitation to tender.
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The Expression of Interest with the subject:
PROVISION OF FIELD OPERATION SERVICES shall
be submitted no later than 5pm CET of November
30, 2020 to the following electronic address:
TEPMA1.ContractsMOZ@total.com
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A Manifestação de Interesse deverá fazer referência
ao assunto “PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
OPERAÇÕES DE CAMPO” deverá ser submetida até
às 17:00 (UTC+2) do dia 30 de Novembro de 2020,
para o seguinte endereço electrónico:
TEPMA1.ContractsMOZ@total.com

