
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÚNCIO PÚBLICO 

 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE POR 
Fornecimento de Equipamentos/Materiais 

 
Cliente Final: TOTAL E&P Mozambique AREA 1 Limitada 

 

Projeto: LNG Moçambique 
 

ZAGOPE Construções e Engenharia, entidade registada de acordo com as leis da República 

de Moçambique, contratada pela CCS JV, consórcio contratado pela, Total para Engenharia, 

Gestão de Compras e Construção do Projeto de LNG de Mozambique (“Projeto”), uma 

instalação de liquefação de gás natural, localizada na península de Afungi na província de 

Cabo Delgado, destinada a se tornar uma futura líder industria global de LNG, convida as 

empresas interessadas a apresentar Manifestação de interesse para o Fornecimento de 

Equipamentos/Materiais para o Projeto. 

 
1. ESCOPO DE TRABALHO 

 
O escopo de trabalho inclui o seguinte: 

• Frete marítimo (Cabo Delgado) 

• Área Industrial para Aluguer em Nacala 

• Serviços de logística em Nacala 

• Cabos de fibra ótica e acessórios 

• Varão 

• Material de Cofragem 

• Calibração de equipamentos de Laboratório 

• Ensaios não-destrutivos 

• Tubulação de isolamento 

• Trabalhos de Instalação Mecânica de Condutas 

• Trabalhos de Instalação Mecânica de Condutas de Gás 

 

2. DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA 

 
As empresas interessadas neste convite devem submeter a sua Manifestação de  
Interesse (MDI) em participar no processo de concorrência para o Fornecimento de 
Equipamentos/Materiais através do envio da seguinte documentação obrigatória: 

 
2.1. Documentação Técnica 

a) Cópia válida da licença de operação emitida pela autoridade competente.  
b) Certificação da Empresa. 

 
2.2. Envio do formulário de (MDI)  

As empresas interessadas neste convite devem submeter a sua (MDI) enviando toda a 

documentação solicitada para o seguinte endereço de correio eletrónico: 

procurement.mozambique@zagope.pt 

 
3. IMPORTANTE: 

 
a) O email a enviar deve referir-se ao objeto do Anúncio Público Fornecimento de 

Equipamentos/Materiais. 
 

b) Sujeitas à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas 

estarão aptas a receber da ZAGOPE o Pacote de Qualificação. 

 
c) A ZAGOPE, fará uma avaliação da documentação acima solicitada e, se esta 

cumprir com os requisitos, irá incluir o fornecedor na lista de concorrentes para 

Fornecimento de Equipamentos/Materiais.  
  

d) O propósito das informações e documentos solicitados é identificar empresas 

qualificadas e com experiência que tenham capacidade comprovada para que possam 

ser consideradas como empresas com potencialidade para entrar na lista de 

concorrentes para Fornecimento de Equipamentos/Materiais. 
 

e) Este anúncio não deve ser considerado como um convite à concorrência e não 

representa ou constitui qualquer promessa, oferta, obrigação ou compromisso de 

qualquer espécie por parte de ZAGOPE, CCS JV ou Total para celebrar qualquer 

contrato com a sua ou com qualquer outra EMPRESA participante desta consulta.  
f) Todos os dados e informações fornecidas durante o processo não devem de ser 

considerados como um compromisso por parte da ZAGOPE, CCS JV ou Total de 

celebrar qualquer acordo ou contrato com a sua EMPRESA, e nem dará à sua 

EMPRESA o direito de reivindicar qualquer indenização. 
 

g) Os dados e informações marcados como “confidencial” fornecidos de acordo com 

esta consulta serão tratados como confidenciais pela ZAGOPE, CCS JV ou Total, e não 

serão divulgados a pessoas ou empresas não autorizadas. 

 
h) O prazo para envio da Manifestação de Interesse pelo e-mail indicado acima está 

definido para 15/03/2021. 

 
i) Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da 

Manifestação de Interesse serão de inteira responsabilidade das próprias empresas e 

serão suportados integralmente pelas mesmas, as quais não terão direito a qualquer 

reembolso por ZAGOPE, CCS JV ou da Total não tendo essas empresas direito a 

quaisquer reclamações contra a ZAGOPE Construções e Engenharia, CCS JV ou Total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC ANNOUNCEMENT 

 
EXPRESSIONS OF INTEREST FOR 

                         Supply of Goods & Equipment 

 

Final Client: TOTAL E&P Mozambique AREA 1 Limitada 

 
Project: LNG Mozambique 
 
ZAGOPE Construções e Engenharia, an entity registered under the laws of the Republic of 

Mozambique, and contracted by CCS JV, the consortium contracted by Total for Engineering, 

Procurement and Construction of Mozambique LNG project (“the Project”), a natural gas 

liquefaction facility on the Afungi peninsula in Cabo Delgado province, bound to become a 

future leader in the global LNG industry, invites interested companies, to submit an 

Expression of Interest for the Supply of Goods/Equipment for the Project. 
 
1. SCOPE OF WORK 

 
The scope of the work includes the following: 

• Freight maritime transportation (Cabo Delgado) 

• Industrial Yard in Nacala 

• Logistics services in Nacala 

• Fiber Optic Cables and Accessories 

• Rebar 

• Formwork 

• Lab equipment calibration 

• Non destructive testing Services 

• Pipeline insulation 

• Pipeline mechanical Erection 

• Gas Pipeline mechanical Erection 

 

2.     DOCUMENTATION REQUIRED 

 
Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest (EoI) to 

participate in a tender process for Supply of Goods/Equipment by providing the 

following mandatory information and documentation: 

 
2.1. Technical documents 

a) A copy of Company’s valid license to operate issued by the relevant authority.  
b) Commercial Registration Certificate 

 
2.2. Submission of (EoI)  

Interested companies should submit their Expression of Interest by sending all the 

requested documentation to the following email address: 

procurement.mozambique@zagope.pt 

 
3. IMPORTANT: 

 

a) The Email submission must refer to the Public Announcement object Supply of 
Goods/Equipment. 

 

b) Subject to the delivery and compliance of all the above documentation, Companies 

may receive from ZAGOPE, the Qualification Package. 

 
c) ZAGOPE, will evaluate the above requested documentation and, if it meets 

requirements, will include the Vendor in the list for invitation to tender for Supply of 

Goods/Equipment. 

 

d) The purpose of the information and documents is to identify suitably qualified and 

experienced companies that have the proven capability to be considered for potential 

invitation to tender for Supply of Goods/Equipment. 
 

e) This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and does not represent 

or constitute any promise, offer, obligation or commitment of any kind on the part of 

ZAGOPE, CCS JV or Total to enter into any agreement or arrangement with you or with 

any other Company participating in this enquiry. 
 

f) All data and information provided within the application shall not be considered as a 

commitment on the part of ZAGOPE, CCS JV or Total to enter into any agreement or 

arrangement with you, nor shall it entitle your COMPANY to claim any indemnity. 

 
g) Data and information clearly marked as “confidential” provided pursuant to this 

enquiry will be treated as confidential by ZAGOPE, CCS JV or Total, and will not be 

disclosed to non-authorized persons or companies. 

 
h) The deadline for submission of Expression of Interest through the email above 

indicated is set for 15/03/2021. 
 

i) Any costs incurred by the interested companies in preparing the Expression of  
Interest shall be solely the entire responsibility of the companies, and shall be fully born 

by such companies which will not be entitled to any reimbursement by ZAGOPE, CCS 

JV or Total and such companies shall have no recourse to ZAGOPE, CCS JV or Total. 


