
 

ANNOUNCEMENT OF EXPRESSION OF INTEREST 

 SUPPLY OF CREW BOAT 
Reference:TPMESUB04 
Location: Mozambique 

 
TechnipFMC in MOZAMBIQUE won a major contract for the engineering, 
supply of equipment, construction and installation of underwater systems, in 
order to support those operations, TechnipFMC in MOZAMBIQUE intends to 
contract interested suppliers/providers/tenderers to submit an Expression of 
Interest on providing Fast Crew Boat services to TechnipFMC in MOZAMBIQUE 
as follow :  
 
 
 

✓ Personal transfer within the Palma Bay, Mozambique-Port 
quayside from Palma to Golfinho field and vice versa 

✓ Personal transfer from Pemba bay and quayside to Palma 
Bay and quayside and vice versa 
 

Brief description and specifications: 
Scope of services includes the supply of FCB services A) in Palma region 
(including offshore field), and B) Pemba to Palma passenger maritime 
connection 
 
Scope of work for this EOI shall basically include but not limited to the 
following: 
  
 
 
 
 
 
 

 

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 PROVISÃO DE EMBARCAÇÃO DE TRIPULAÇÃO 
Referência: TPMESUB04 

Localização: Moçambique  
 
A TechnipFMC em Moçambique foi adjudicada um grande contrato de 
Engenharia, Fornecimento de Equipamentos, Construção e Instalação de 
sistemas subaquáticos. Afim de apoiar essas operações, a TECHNIPFMC em 
MOÇAMBIQUE pretende convidar empresas interessadas (proponentes) 
para enviar uma Manifestação de Interesse pela prestação de Provisão de 
Embarcação de Tripulação à TechnipFMC em MOÇAMBIQUE da seguinte 
forma: 
 
 

✓ Transferência de pessoal dentro da baía de Palma, cais de 
Moçambique-Porto do campo de Palma para Golfinho e vice-versa 

✓ Transferência pessoal da baía de Pemba e do cais para Palma Bay e 
do cais e vice-versa 

 
Breve descrição e especificações: 
O escopo dos serviços inclui o fornecimento de serviços FCB A) na região de 
Palma (incluindo area offshore), e B) Pemba a Palma de conexão marítima 
de passageiros 
 
O escopo do trabalho para este EOI deve incluir basicamente, mas não se 
limitando ao seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 



Vessel to 
be 
Supplied  

Qty  Minimum requirements   

 
Palma -
Fast Crew 
Boat 

 
    2 

• Year of construction (or rebuilt): 10 years old max 

• Classification societe: members of IACS 

• Applicable Rules: Comply with the following IMO 

(International Maritime Organization); 

SOLAS/MARPOL/IMCA/MODU/STCW 95/IMDG Code 

• Maximum Draft: 3.5 m;  

• Number of seats for passengers (excl. boat's crew): 

Minimum 30 maximum 70 ;  

• Total Clear Deck area (m2): cargo: passenger 

luggage’s as a minimum 

• Compliant with local regulations: Compliance will all 

applicable Cabotage and Local Laws & Regulation 

• Fuel requirement (MGO) 

• Cruising Speed: Min. 30knots;  

• General design and range 

a) Crew boat's bow design must fit Boat 

Landing Structure (BLS) onboard 

Construction Vessels. Bow shape: Fender V-

type B- 

b) Minimum effective range per 24hrs: 240 

Nm at cruise speed + 16 hrs stand by in field 

(water pattern) 

 
     

 

Embarcações 
a serem 
fornecidas  

 

Qtd  Descrição 

Embarcação de 
Tripulação 

2 

• Ano de construção (ou reconstruído): 10 

anos no máx 

• Classification societe : membros do IACS 

• Regras aplicáveis: Cumprir com o seguinte 

IMO (OMI); Código SOLAS / MARPOL / IMCA 

/ MODU / STCW 95 / IMDG 

• Calado máximo: 3,5 m; 

• N° de assentos para passageiros (excl. a 

tripulação do barco): mín. 30 no máximo 70; 

• Área total do convés livre (m2): carga: 

bagagem de passageiros no mínimo 

• Conformidade com os regulamentos locais: 

o cumprimento será de todas as leis e 

regulamentos locais aplicáveis de 

cabotagem 

• Requisito de combustível (MGO) 

• Velocidade de cruzeiro: mín. 30 nós; 

• Design geral e alcance 

a) O projeto da proa do barco da 

tripulação deve se adequar à 

Estrutura de Aterrissagem do 

Barco (BLS) a bordo das 

Embarcações de Construção. 

Formato do arco: Fender V-type B- 

c) Alcance mínimo efetivo por 24 

horas: 240 Nm em velocidade de 

cruzeiro + 16 horas em espera no 

campo (padrão de água 

     
 



Pemba-
Fast Crew 
Boat 

   1  

• Year of construction (or rebuilt): 15 years old max 

• Classification societe: members of IACS 

• Applicable rules:  Comply with the following IMO 

(International Maritime Organization);  

SOLAS/MARPOL/IMCA/MODU/STCW 95/IMDG Code 

• Maximum Draft: 3.5 m;  

• Number of seats for passengers (excl. boat's crew): 

Min. 60; Max 150-200 (TBA) 

• Total Clear Deck area (m2): cargo: passenger 

luggages as a minimum 

• Compliant with local regulations: Compliance will all 

applicable Cabotage and Local Laws & Regulation 

• Fuel requirement (MGO) 

• Transit cruise speed (knots): Min 30 kts 

• General design and range: Minimum effective range: 

Pemba to Palma and back + 50% 

  
 

 

Interested suppliers in bidding must understand that the scope also includes 
the provision of management, administration and control for A) Quality, B) 
Health, C) Safety, and D) Environment and scope is to be rendered in full 
respect of project specifications, marine rules, applicable regulations, codes, 
standards and local authority requirements. 
 
 
The Expression of Interest (EoI) shall provide detailed information about the 
capacity of the company or Entity interested, including the following 
mandatory information and documentation: 
 
 
 

Pemba-Fast 
Crew Boat 

1  

• Ano de construção (ou reconstruído): 15 

anos no máx. 

• Classification societe : membros do IACS 

• Regras aplicáveis: Cumprir as seguintes IMO 

(Organização Marítima Internacional); 

SOLAS / MARPOL / IMCA / MODU / STCW 95 

/ Código IMDG 

• Calado máximo: 3,5 m; 

• Número de assentos para passageiros (excl. 

Tripulação do barco): Min. 60; Max 150-200 

(TBA) 

• Área total do convés livre (m2): carga: 

bagagem de passageiros no mínimo 

• Conformidade com os regulamentos locais: 

o cumprimento será de todas as leis e 

regulamentos locais aplicáveis de 

cabotagem 

• Requisito de combustível (MGO) 

• Velocidade de cruzeiro: mín. 30 nós 

• Desenho geral e alcance: Alcance mínimo 

efetivo: Pemba a Palma e volta + 50% 

 

Os fornecedores interessados na licitação devem compreender que o escopo 
também inclui o fornecimento de gerenciamento, administração e controle 
para A) Qualidade, B) Saúde, C) Segurança e D) Meio ambiente e escopo 
devem ser prestados em total respeito às especificações do projeto, regras 
marítimas, regulamentos aplicáveis, códigos, padrões e requisitos das 
autoridades locais 

A Manifestação de Interesse (MdI) deverá incluir informação detalhada 
sobre as capacidades da empresa ou da Entidade interessada, incluidndo a 
seguinte informação e documentação: 
 
 
 



Technical Documents 
1. Updated Articles of Association (as published in the Official Gazette) 
2. Updated Certificate of Commercial Registration 
3. Operational License or Equivalent document issued by relevant 

authorities 
4. Evidence of tax registration (NUIT) and commencement of activity 

declaration (M/1C and M2) 
5. Company profile 

 
 
Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest 
by sending all the requested documentation to the following e-mail address 
Mozambiquelngprocurement@technipfmc.com no later than 17:00 (UTC+2) 
of the 28th of August 2020 
 
The Email submission must refer to the Public Announcement object “ Supply 
of Crew Boat” 
 
This EoI shall not be considered as an invitation to bid and does not represent 
or constitute any promise, contract, offer, obligation or commitment of any 
kind on the part of TechnipFMC to enter into any agreement or arrangement 
with entities participating in the EoI. 
 

Documentação Técnica 
1. Estatutos actualizados (Publicado no Boletim da República); 
2. Certificado actualizado de Registro Comercial; 
3. Licença Operacional ou documento equivalente emitido pelas 

autoridades responsáveis (Alvará) 
4. Prova de Registro tributário (NUIT) e declaração de início de 

actividade (M/1C e M2) 
5. Perfil da empresa proponente 

 
 
As empresas interessadas neste convite podem enviar a sua manifestação de 
interesse contendo toda documentação solicitada para o seguinte e-mail 
Mozambiquelngprocurement@technipfmc.com até as 17:00 (UTC+2) horas 
do dia 28 de Agosto  2020                                
 
O e-mail a ser enviado deverá referir-se ao objecto do anúncio:  “Provisão 
de Embarcação de Tripulação” 
 
Este anúncio de manifestação de interesse não deve ser considerado como 
um convite para licitar e nem sequer constitui qualquer promessa, contracto, 
oferta, obrigação ou compromisso com qualquer espécie por parte da 
TechnipFMC para celebrar qualquer acordo com as entidades proponentes 
neste anúncio. 

 


