
                                    ADVERTISEMENT OF MANIFESTATION OF INTEREST 

                     TRAINING CENTER SERVICES  

                                            Reference: TJSSUB010   

                                            Location: Mozambique 

1. OBJECTIVE OF THE WORK 

CORAL SOUTH DEVELOPMENT Project has the objective to exploit the southern portion of Coral non-straddling reservoir through one 

Floating LNG (FLNG) Unit, and relevant subsea development. 

As part of the project, TP JGC CORAL MOZAMBIQUE LDA intends to invite interested parties for supply of Training Center Services for 

local workers to gain specific competencies. 

2. MAIN RESPONSIBILITIES 

The scope of work for the supplier of Training Services for CORAL SOUTH PROJECT will consist in development and implementation of  

training courses for un-skilled and semi-skilled people in Cabo Delgado (Mozambique) in areas such as (but not limited to): 

General Training Specialized Technical Training 

• Basic English course; • Port Operational Logistics Course; 

• Basic Firefighting Course; • Supply Chain Logistics Course; 

• Basic First Aid Course; • Trade/Sea Transport  

• Basic Computer Training • Others to be suggested by supplier. 

Schedule: 

The Training Center Services has to be operational from Q4 2020 up to 2022. 

3. REQUIREMENTS 

• Letter of presentation in Portuguese and English; 

• Written confirmation indication of your interest in submitting a bid for the said Services either in part or in Full; 

• A description of your company capability and field of expertise; 

• Past experience in a similar type of work in Mozambique. 

Notes:  

• Should you be considered as a bidder, you would be receiving the call for bid in 10th August, 2020 and will be requested to provide 

your offer 3 weeks later; 

• It is expressly understood that this Request of Interest shall not force TP JGC Mozambique LDA to send a call for bid or otherwise 

commit itself to your company. 

 

Proposal: Documents to be submitted in English until 31th July, 2020, to: coral.local.supplier@technip.com 
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                                       ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

                                             FORNECIMENTO DE CENTRO DE TREINAMENTO 

                                                                       Referência: TJSSUB010 

                                                     Localização: Moçambique 

 

1. OBJECTIVO DO TRABALHO 

O Projecto CORAL SOUTH tem como objectivo explorar a porção Sul do reservatório não transitório, a partir de uma plataforma flutuante de 

GNL (FLNG) e um sistema  submarino com desenvolvimento relevante.  

Como parte o projecto, a TP JGC Moçambique LDA pretende convidar as partes interessadas para o fornecimento dos Serviços de Centro 

de Treinamento para trabalhadores locais para adquirirem competências específicas.  

2. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

O escopo de trabalho para os Serviços de Treinamento do Projecto CORAL SOUTH consistirão no desenvolvimento e implementação de 

cursos de treinamento para pessoas não qualificadas e semi-qualificadas em Cabo Delgado (Moçambique) em áreas como (mas não 

limitadas a): 

Treino Geral Treino Técnico Especilizado 

• Curso Básico de Inglês; • Curso de Logística Operacional Portuária; 

• Curso Básico de Combate a Incêndios; • Curso de Logística da Cadeia de Fornecedores; 

• Curso Básico de Primeiros-Socorros; • Comércio/Transporte Marítimo; 

• Curso informática básica. • Outros a serem sugeridos pelo subcontractado. 

Período: 

Os serviços de Centro de Treinamento serão necessários desde o último trimestre de 2020 até 2022. 

3. REQUISITOS 

• Carta de apresentação em Português e Inglês; 

• Indicação de confirmação por escrito do seu interesse em enviar uma proposta para o serviço referido sendo em parte ou completo; 

• Uma descrição da capacidade de sua empresa e campo de especialização; 

• Experiência anterior em trabalho similar em Moçambique. 

 Notas:  

• Caso a empresa seja considerada um concorrente, a nossa equipe ira entrar em contacto no dia 10 de Agosto de 2020 e será 

solicitada a fornecer sua oferta 3 semanas depois; 

• Fica expressamente entendido que esta Solicitação de Interesse não obrigará a TP JGC Mozambique LDA a enviar uma solicitação 

de oferta ou se comprometer com sua empresa. 

 

Proposta: Documentos a serem submetidos em Inglês até ao dia 31 de Julho de 2020, para:  coral.local.supplier@technip.com 
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