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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ACAMPAMENTO DE ACOMODAÇÃO E DE GESTÃO 

 
A Total E&P Mozambique Área 1, Lda. (“TEPMA1”) detém os direitos offshore 
para explorar e desenvolver as reservas de gás natural na Área 1 da Bacia do 
Rovuma, designado Projecto Mozambique LNG (“MZLNG”). 
 
O projecto MZLNG é um projecto novo que consiste num sistema submarino 
ligado a uma instalação de GNL em terra (onshore) localizada a 10 km a sudeste 
de Palma, na Península de Afungi, Província de Cabo Delgado. 
 
Para apoiar a campanha de perfuração do Projecto MZLNG, a TEPMA1 convida 
as entidades interessadas (ou seja, “Potenciais Concorrentes”) a apresentar uma 
Manifestação de Interesse (MdI) para o projecto, fornecimento, construção e 
gestão de um acampamento de 90 quartos no Estaleiro da Empresa em Muxara, 
perto de Pemba, Província de Cabo Delgado, o projecto deve incluir, entre outros, 
os serviços seguintes:  
 

Projecto, Fornecimento e Construção 

Fornecer um projecto detalhado e pacote de engenharia de construção 
para um acampamento de 90 camas, incluindo toda a infraestrutura de 
apoio, com base na avaliação dos edifícios existentes e infraestrutura 
recuperável. 

Demolir a infraestrutura existente localizada no acampamento base da 
TEPMA 1 em Pemba, adquirir, fornecer e construir um acampamento de 
90 quartos com infraestrutura de apoio com base no projecto acordado 
incluindo; cozinha e sala de jantar, lavandaria e instalações de 
entretenimento, incluindo todos os equipamentos, electrodomésticos, 
mobilário e artigos frágeis. Remodelar as instalações desportivas 
existentes e converter um edifício de dois andares existente numa 
instalação médica. 
 
Gestão e Operações do Acampamento  

EXPRESSION OF INTEREST FOR ACCOMODATION CAMP AND 
MANAGEMENT SERVICES 

 
Total E&P Mozambique Area 1, Lda. (“TEPMA1”) holds the offshore rights to 
explore and develop the natural gas reserves from Area 1 of the Rovuma Basin, 
designated Mozambique LNG project (“MZLNG”). 
 
The MZLNG projects is a greenfield development consisting of a subsea system 
tied back to an onshore LNG facility located 10km southeast of Palma, on Afungi 
Peninsula, Cabo Delgado Province. 
 
To support the MZLNG drilling campaign, TEPMA1 invites interested entities (i.e. 
“Potential Tenderers”) to submit an Expression of Interest (EoI) for turnkey 
design, supply, construction and management of a 90 room camp  in  the 
Company’s Muxara Yard, near Pemba in Cabo Delgado Province, the project  shall 
include, but are not limited to, the following services:  
 

Design, Supply and construction  
 
Provide detailed design and construction engineering package for a 90-
bed camp including all supporting infrastructure, based on assessment 
of existing buildings and salvageable infrastructure. 
Demolish existing infrastructure located at the TEPMA 1  base camp in 
Pemba, procure, supply and build a 90-room camp with supporting 
infrastructure based on agreed design to include; kitchen and dining 
facility, laundry, and entertainment facilities, including all the 
equipment, appliances, furniture and soft items. Refurbish the existing 
sporting facilities and convert an existing two storey building into a 
medical facility. 
 
Camp Management and Operations  
 

Manage the camp by providing all the required service packages to 
include camp management, general maintenance, laundry, waste 
management and catering services  
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Gerir o acampamento através do fornecimento de todos os pacotes de 
serviços necessários incluindo gestão do acampamento, manutenção 
geral, lavandaria, gestão de resíduos e serviços de restauração.  

 
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 Actualizado (conforme publicado no Boletim da República) 
• Certificado de Registo Comercial Actualizado. (parte de Construção, de 

Gestão e de Operações). 
• Licença Operacional ou documento equivalente emitido pelas 

autoridades competentes, com validade de 90 dias. (parte de 
Construção, de Gestão e de Operações). 

• Comprovativo de Registo Fiscal e declaração de início de actividade 
(M/01C e M02). 

• Perfil da empresa (incluindo parceiro moçambicano). 
• Descrição detalhada de projectos e serviços similares oferecidos em 

Moçambique. 
• Carteira de projectos executados. 
• Certificações (ou evidências emitidas por órgão externo de que a 

certificação está em curso, indicando a data prevista de entrega da 
certificação) relacionadas à parte de Construção e à parte de Operações. 

• Confirmação de que o Potencial Concorrente apresentará uma proposta 
para o âmbito de trabalho completo (parte de Construção, de Gestão e 
de Operações). 

• A lista de contratadas e parceiros para executar o projecto, quando 
aplicável. 

 
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. (for construction, 

Management and operations part). 
• Operational License or equivalent document issued by the relevant 

authorities, valid for the last 90 days. (for construction, Management and 
operations part). 

• Evidence of tax registration and commencement of activity declaration 
(M/01C e M02). 

• Company profile (including the Mozambican partner). 
• Detailed description of similar projects and services offered in 

Mozambique. 
• Portfolio of projects rendered. 
• Certifications (or evidences issued by an external body that the 

certification is in process, indicating the expected date of certification 
delivery) related to the Construction part and to the Operations part. 

• Confirmation that Potential Tenderer will submit a tender for the full 
scope (Construction, Management and Operations part). 

• The list of contractors and partners to execute the project where 
applicable. 

•  If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it must be 
accompanied by the consortium agreement that defines the terms and 
conditions of the same, its duration and the form of participation of the 
respective members. 
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• Caso a Manifestação de Interesse seja apresentada por um consorcio, 
deverá ser acompanhada do contrato de consórcio que deverá definir 
os termos e condições do mesmo, o seu período de duração e a forma 
de participação dos respectivos membros. 
 
 

A Manifestação de Interesse com o assunto SERVIÇOS DE ACAMPAMENTO 
DE ACOMODAÇÃO E DE GESTÃO deve ser submetida até as 17:00 do dia 16 
de Setembro de 2020, para o seguinte endereço electrónico: 

tepma1.contractsmoz@total.com. 

The Expression of Interest with the subject: ACCOMODATION CAMP AND 
MANAGEMENT SERVICES shall be submitted no later than 17:00 (UTC+2) of 16th 
September 2020 to the following Electronic address: 

tepma1.contractsmoz@total.com. 

 


