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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, PARA 

OS ESCRITÓRIOS DA TOTAL EM MAPUTO. 
 

A Total E&P Mozambique Área 1, Lda. (“TEPMA1”), pretende efectuar a 
remodelação integral dos actuais escritórios sitos na Av. Julius Nyerere, 3412, 
em Maputo, de modo a adaptá-los à imagem da TOTAL em Moçambique. 
 
Neste contexto, pretende-se a reabilitação integral dos escritórios existentes, 
incluindo o fornecimento de novo mobiliário, para os 06 (seis) pisos do edifício 
onde se situam os actuais escritórios. Face à presente utilização dos escritórios, 
pretende-se efectuar as obras de remodelação em 02 (duas) fases seguidas, ou 
outras que venham a ser previamente acordadas. A área de intervenção será 
cerca de 7,500 m2, distribuída pelos 06 (seis) pisos. 
 
Os serviços a contratar, irão incluir (entre outros): 

• Demolições; 
• Transporte a vazadouro devidamente autorizado de paredes, pavimentos e 

tectos conforme projecto de execução a disponibilizar futuramente; 
• Construção de paredes, pavimentos, e tectos conforme projecto de execução a 

disponibilizar futuramente; 
• Execução de acabamentos conforme definido em projecto de execução de 

arquitectura a fornecer futuramente; 
• Execução de infraestruturas nomeadamente: redes eléctricas, redes de 

telecomunicaçãos e serviços de dados, Hidráulica (redes de águas e esgotos), 
AVAC (Climatização e ventilação), Segurança de Incêndios, Controlo de Acessos, 
segurança de intrusão e outros que venham a ser definidos em projecto de 
execução a ser fornecido futuramente; 

• Coordenação de medidas de segurança em obra e mitigação de eventuais efeitos 
face ao COVID19; 

• Coordenação de eventuais sub-empreiteiros a ser designados pela TOTAL caso 
se justifique necessário; 

• Coordenação de todos os trabalhos de faseamento da obra. 

 
Para este efeito a TOTAL, pretende contratar empresas de construção para a 
prestação de serviços de construção e fornecimento de mobiliário. Neste 
contexto, a TOTAL convida as empresas interessadas a enviar uma Manifestação 

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION OF 
CONSTRUCTION/REFURBISHMENT SERVICES AND FURNITURE SUPPLY, 

FOR TOTAL'S OFFICES IN MAPUTO. 
 

Total E&P Mozambique Area 1, Lda. ("TEPMA1"), intends to carry out the 
complete refurbishment of the current offices located on Av. Julius Nyerere, 
3412, in Maputo, in order to adapt them to the image of TOTAL in Mozambique. 
 
In this context, it is intended the full rehabilitation of existing offices, including 
the supply of new furniture, for the 06 (six) floors of the building where the 
current offices are located. In view of the current use of the offices, it is intended 
to carry out the refurbishment works in 02 (two) phases but with no stops, or 
others that may be previously agreed. The intervention area will be around 
7,500 sqm, distributed over the 06 (six) floors. 
 
The services to be contracted will include: 

• Demolitions; 
• Transport the leak duly authorized walls, floors and ceilings according to the 

construction design to be provided in the future; 
• Construction of walls, floors, and ceilings according to the construction design 

to be provided in the future; 
• Execution of finishes as defined in architectural construction design to be 

provided in the future; 
• Implementation of infrastructures such as: Electrical networks, 

telecommunications networks and data services, Hydraulics (water and sewage 
networks), HVAC (Air conditioning and ventilation), Fire Safety, Access Control, 
intrusion security and others that may be defined in construction design  to be 
provided in the future; 

• Coordination of safety measures on site and mitigation of possible effects 
against COVID19; 

• Coordination of any sub-contractors to be appointed by TOTAL   if necessary; 
• Coordination of all the construction works and furniture supply. 

 
 
For this purpose, TOTAL intends to contract construction companies to provide 
construction services and supply of furniture. In this context, TOTAL invites 
interested companies to send a Expression of Interest (MdI) for the provision of 
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de Interesse (MdI) para a prestação de Serviços de construção, remodelação e 
fornecimento de mobiliário, dos escritórios da TOTAL, sitos em Maputo. 
 
O potencial concorrente deve fornecer informações detalhadas sobre as 
competências e a experiência relevante da empresa ou entidade. 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. 
 
A documentação abaixo deve igualmente ser incluída como parte dos requisitos 
do processo de selecção: 

• Estatutos actualizados (conforme publicado no Boletim da República). 
• Certificado actualizado de registo comercial. 
• Licença operacional ou documento equivalente emitido pelas autoridades 

competentes, válido nos últimos 90 dias. 
• Prova de registo fiscal (NUIT) e declaração de início de actividade (M/01C e 

M02). 
• Perfil da empresa (incluindo o parceiro moçambicano). 
• Descrição detalhada de serviços similares oferecidos. 
• Descrição detalhada de serviços similares oferecidos em Moçambique. 
• Carteira de projectos executados. 
• Certificações ISO 9001: 2015 (ou em processo de certificação). 
• A lista de contratadas e parceiros para executar os trabalhos. 
• Detalhes da frota de meios logísticos geridos actualmente pelo potencial 

concorrente (número de empilhadeiras/guindastes/camiões; capacidade em 
toneladas; são privados ou alugados, etc.). 

• Detalhes da capacidade de mão-de-obra actual da empresa (nº de colaboradores 
por categoria). 

 
A Manifestação de Interesse com o assunto SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E 
REABILITAÇÃO deve ser submetida até as 17:00 do dia 08 de Setembro  de 
2020, para o seguinte endereço electrónico: 

tepma1.contractsmoz@total.com. 

construction, refurb and furniture supply services for TOTAL´s offices in 
Maputo. 
 
The Potential Tenderer shall provide detailed information about the 
competences and relevant experience of the company or entity. Suitably 
experienced companies or entities may express interest as a consortium, in 
which case the Expression of Interest should include clear definition of roles and 
responsibilities of consortium members. The participation of national 
companies or entities is encouraged. 
 
The following documentation should also be included as part of the selection 
requirements: 

• Updated Articles of Association (as published in the Official Gazette). 
• Updated Certificate of Commercial Registration. 
• Operational License or equivalent document issued by the relevant authorities, 

valid for the last 90 days. 
• Evidence of tax registration and commencement of activity declaration (M/01C 

e M02). 
• Company profile (including the Mozambican partner). 
• Detailed description of similar services offered. 
• Detailed description of similar services offered in Mozambique. 
• Portfolio of projects rendered. 
• ISO 9001:2015 certifications (or in process of certification) in relation with the 

scope. 
• The list of contractors and partners to execute the scope. 
• Details of the fleet of logistics means currently being managed by the Potential 

Tenderer (number of forklifts/cranes/trucks; capacity in metric tons; are they 
owned or leased, etc.). 

• Details of the company's current labor capacity (number of employees by 
category). 

 
The Expression of Interest with the subject: CONSTRUCTION AND 
REHABILITATION SERVICES shall be submitted no later than 17:00 (UTC+2) 
of 08th September 2020 to the following electronic address: 

tepma1.contractsmoz@total.com. 

 


