EXPRESSION OF INTEREST FOR
PROVISION OF CUSTOMS BROKERAGE
SERVICES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESPACHANTE ADUANEIRO

Total E&P Mozambique Area 1, Lda (“TEPMA1”) is
developing the Mozambique Liquefied Natural Gas
(LNG) Project (“the LNG Project”) in the District of
Palma, in Northern Mozambique.

Total E&P Mozambique Área 1, Lda (“TEPMA1”)
está a desenvolver o Projecto de Gás Natural Liquefeito
(“o Projecto de GNL”) no Distrito de Palma, no Norte
de Moçambique

Within the scope of the LNG Project, TEPMA1invites
interested entities to submit an Expression of Interest
for the following:

Dentro do escopo das atividades do Projecto de LNG a
TEPMA1 convida as empresas interessadas a
apresentar uma Manifestação de Interesse para a
prestação dos seguintes Serviços:

•

•

Provision of customs brokerage services
“Despacho Aduaneiro” for the Import and
export of equipment and materials for
petroleum operations.
The services of duly registered customs
brokerage agents, with demonstrated experience
in operating in large scale projects, ample
familiarity with special regimes applicable for
petroleum activities.

The successful bidders shall manage TEPMA1 exports
and imports clearance processes in country. Will also
coordinate the processes in country between TEPMA1
and other stakeholders in the customs clearance
process.
Interested companies shall take the following steps:
1. Register at TEPMA1 supplier database:
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers

Prestação de serviços de despacho aduaneiro na
importação e exportação de equipamentos e
materiais para as operações petrolíferas.

•

Os serviços de despachante aduaneiros
devidamente registados, com experiência
demostrada na operação de projectos de larga
escala, ampla familiaridade com os regimes
especiais aplicáveis às atividades petrolíferas.

Os concorrentes vencedores iram gerir os processos de
desembaraço aduaneiro referente a importações e
exportações da TEPMA1 no País. Também deverão
coordenar os processos entre TEPMA1 e ss vários
intervenientes nos processos de desembaraço
aduaneiro
As empresas interessadas devem seguir os passos
seguintes:
1. Registar-se na Base de Dados de Fornecedores
da TEPMA1:
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers

2. Submit the Expression of Interest with the 2.
following documentation:
• Company profile
•
• Detailed description of similar services offered
•
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•

Submeter a Manifestação de Interesse com a
seguinte documentação:
Perfil da empresa
Copia da carteira Profissional de despachante(s)

•
•

Portfolio of Services and projects involved
•
Contact person (name, phone, & email) for
receiving
qualifications
and
commercial •
information.
•

Descrição detalhada dos serviços semelhantes
prestados
Carteira de Projectos executados
Pessoa de contacto (nome, telefone e email) para
receber qualificações e informações comerciais.

If the Expression of Interest is submitted by a
consortium, respondents shall provide details of the Caso a Manifestação de Interesse seja apresentada por
joint venture agreement.
um consorcio, deverá ser acompanhada do contrato de
consórcio que deverá definir os termos e condições do
Following receipt of Expressions of Interest, TEPMA1 mesmo, o seu periodo de duração e a forma de
may select companies for further pre-qualification. participação dos respectivos membros.
Submission of an Expression of Interest does not
guarantee that a company will receive an invitation to Após a recepção da Manifestação de Interesse, a
tender.
TEPMA1, poderá selecionar empresas para uma préqualificação
adicional.
A
apresentação
da
The Expression of Interest with the subject Manifestação de Interesse não garante que a empresa
EXPRESSION OF INTEREST FOR PROVISION seja convidada para o Concurso.
OF CUSTOMS BROKERAGE SERVICES shall be
submitted no later than 17:00 CAT of 20th July 2020, to A Manifestação de Interesse com o assunto
the
following
Electronic
address: MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA
TEPMA1.ContractsMOZ@total.com
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESPACHANTE ADUANEIRO deve ser
submetida até às 17:00 CAT do dia 20 de Julho de
2020, ao seguinte endereço electrónico:
TEPMA1.ContractsMOZ@total.com
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