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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, INSPECÇÃO E ENGENHARIA 

 
 
A Total E&P Mozambique Area 1, Lda. (“TEPMA1”) detém os direitos offshore 
para explorar e desenvolver as reservas de gás natural na Área 1 da Bacia do 
Rovuma, designado Projecto Mozambique LNG (“MZLNG”). 
 
O projecto MZLNG é um projecto novo que consiste num sistema submarino 
ligado a uma instalação de GNL em terra (onshore) localizada a 10 km a sudeste 
de Palma, na Península de Afungi, Província de Cabo Delgado. 
 
Para apoiar as equipas de Manutenção, Inspecção e Engenharia da MZLNG (MIE), 
a TEPMA1 pretende contratar serviços de Manutenção, Inspecção e Engenharia, 
incluindo a inspecção de equipamentos e outros aplicáveis à natureza do 
contrato. 
 
Neste projecto, a MZLNG pretende desenvolver as valências dos dados de 
Manutenção e Engenharia, sistemas de manutenção e engenharia e a 
identificação de todos os componentes e peças de reposição para permitir 
operações seguras das instalações em terra (onshore) e submarinas. O objectivo 
é proactivamente reunir informações de engenharia e manutenção, analisar, 
adquirir peças de reposição (opcional) e apresentar para a migração para os 
sistemas administrativos da EMPRESA. 
 
Nesse contexto, o TEPMA1 convida entidades qualificadas a enviar uma 
Manifestação de Interesse (EI) para a prestação de Serviços de Manutenção, 
Inspeção e Engenharia (MIE), cujo âmbito de trabalho abrangerá várias locais 
geográficas; Milão, Itália para âmbito de trabalho em terra (onshore); Houston, 
Texas, EUA para âmbito de trabalho submarino e Afungi, Moçambique para 
âmbito de trabalho de inspecção e preservação, serão divididos em oito (8) 
pacotes de trabalho, como segue: 
 

- Gestão, Saúde Segurança e Meio Ambiente (SSM) e Serviços; 
- Recuperação e Compilação de Dados; 

EXPRESSION OF INTEREST FOR MAINTENANCE, INSPECTION AND 
ENGINEERING SERVICES 

 
Total E&P Mozambique Area 1, Lda. (“TEPMA1”) holds the offshore rights to 
explore and develop the natural gas reserves from Area 1 of the Rovuma Basin, 
designated Mozambique LNG project (“MZLNG”). 
 
The MZLNG projects is a greenfield development consisting in a subsea system 
tied back to an onshore LNG facility located 10km southeast of Palma, on Afungi 
Peninsula, Cabo Delgado Province. 
 
To support the MZLNG Maintenance, Inspection and Engineering Teams (MIEC), 
TEPMA1 intends to contract Maintenance, Inspection and Engineering Services 
including inspection equipment and others applicable to the nature of the 
contract.  
 
In this project, MZLNG intends to develop the facets of Maintenance and 
Engineering data, maintenance and engineering systems, and the identification 
of all components and spares to allow safe operations of both onshore and 
subsea facilities. The goal of this is to proactively gather engineering and 
maintenance information, analyze, procure spares (optional) and present for 
migrating into the COMPANY business systems.  
 
In this context, TEPMA1 invites qualified entities to submit an Expression of 
Interest (EI) for the provision of Maintenance, Inspection and Engineering (MIE) 
Services, the scope of which will span several geographic locations; Milan, Italy 
for Onshore scope; Houston, Texas, USA for subsea scope and Afungi, 
Mozambique for inspection and preservation scope,  will be divided into eight 
(8) work packages that as follows:  
 

- Management, HSE & Services  
- Data Recovery & Compilation 
- Inspection Engineering Works 
- Spare Parts and Specific Tools 
- Subsea Engineering 
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- Obras de Engenharia de Inspecção 
- Peças de Reposição e Ferramentas Específicas 
- Engenharia Submarina 
- Elementos Essenciais de Segurança e Ambientais 
- Manuais de Manutenção, Inspecção e Operação 
- Entrega de Produtos de MIE à Empresa  

 
1. Registar-se na nase de dados de fornecedores da TEPMA1 - 

http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers; 

2. Submeter uma Manifestação de Interesse incluindo a documentação: 

- Perfil da empresa incluindo demonstração de resultados 

financeiros auditada; 

- Carteira de projectos executados incluindo referências de 
clientes nas Indústria de Petróleo e Gás ; 

- Informações detalhadas sobre as competências e a experiência 

relevante da empresa ou entidade; 

- Licença operacional ou documento equivalente emitido pelas 

autoridades relevantes; 

- Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SMS) ou 

procedimentos especiais; 

- Registo de iniciativas ou participação em projectos sustentáveis 

em Moçambique; 

- Plano de conteúdo local implementado noutros projectos 

similares; 

- Experiência da empresa em Moçambique, indicando as 

instalações e o número de funcionários/subcontratadas. 

 

3. A submissão de  Manifestação de Interesse deve ser estruturado e 

agrupado em pastas separadas, de acordo com os pontos descritos 

acima para facilitar a identificação e análise.  

- Safety and Environmental Critical Elements 
- Maintenance, Inspection and Operating Manuals 
- Hand Over of MIE Deliverables to Company  

 
 
Interested companies shall take the following steps: 

1. Register at TEPMA1 supplier database  

http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers   

2. Submit the Expression of Interest with the following documentation: 

- Company profile including audited financial information; 

- Portfolio of similar projects rendered and references of clients in the Oil 

& Gas Industry; 

- Detailed information about the competences and relevant experience 

of the company or entity; 

- Operational License or equivalent document issued by the relevant 

authorities; 

- Health, Safety and Environmental (HSE) policy or dedicated procedures 

- Registration of initiatives or participation in Sustainable projects in 

Mozambique 

- Local Content plan implemented in other projects 

- Company footprint in Mozambique, indicating facilities and nr of 

employees/sub-contractors 

 

3. The Submission of the Express of Interest must be structured and 

grouped in separate folders according to the topics above described for 

easy identification and analysis  

If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it shall be 
accompanied by the consortium agreement, which shall define the respective 
terms and conditions, the duration and the form of participation of its members. 
The participation of national companies or entities is encouraged. 

http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
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As partes interessadas que pretendam participar como uma Joint Venture ou 
Consórcio deverão ter um Contrato de Joint Venture ou de Consórcio 
integralmente celebrado, 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. 
 
Após a recepção das Manifestações de Interesse, a Total E&P Mozambique Area 
1, Limitada poderá seleccionar empresas para uma pré-qualificação adicional. A 
apresentação de uma Manifestação de Interesse não garante que uma empresa 
receba um convite para a apresentação de propostas. 
 
 Manifestação de Interesse com o assunto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
INSPECÇÃO E ENGENHARIA deve ser submetida até às 17:00 (UTC+2) do dia 22 
de Maio de 2020, para o seguinte endereço electrónico: rsccontractsMOZ@Total-
Africa.com. 

Following receipt of Expressions of Interest, TEPMA1 may select companies for 
further pre-qualification. The 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: MAINTENANCE AND INSPECTION 
ENGINEERING SERVICES shall be submitted no later than 17:00 (UTC+2) of 
22ND May 2020, to the following Electronic address: rsccontractsMOZ@Total-
Africa.com  
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