
 
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA SERVIÇOS DE 

MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, LOGÍSTICA NO 

LOCAL E SERVIÇOS RELACIONADOS 

CCS JV, o consórcio contractado pela Total E&P Moçambique 

Área 1 para a Engenharia, Procurement e Construção do 

projecto Moçambique LNG (‘’O PROJECTO’’), um fabrico de 

gás natural liquefeito em Afungi, província de Cabo Delgado, 

convida as entidades interessadas a submeter à sua Manifestação 

de Interesse para serviços de movimentação e logística para O 

PROJECTO (em Afungi, Distrito de Palma, Cabo Delgado). 

• Logística e serviços de suporte em Afungi, inclusive 

transporte, movimentação de materiais, carregamentos e 

descarregamentos, inclusive do pessoal e equipamento; 

• As entidades interessadas deverão dispor de pessoal 

qualificado e competente para trabalhos com equipamento 

especializado e com padrões internacionais de SMS. 

Certificações do equipamento e do pessoal serão exigidas. 

Serviços e equipamento incluem:  

• Levantamento (Guindaste: móvel do tipo todo terreno) 

• Movimentação (empalhadeiras/ empalhadeiras 

telescópicas/ empalhadeiras móveis todo-terreno) 

• Geradores (vários tamanhos) 

• Transporte (camiões e camiões cavalo/ autocarros e 4x4) 

• Outro equipamento (ex.: Compressores, postos de 

iluminação móveis/ tanque de limpeza, etc.). 

A Manifestação de Interesse (MdI) deverá incluir informação 

detalhada sobre as capacidades da Empresa ou da Entidade 

interessada, incluindo a seguinte informação e documentação:  

1. Estatuto actualizado, (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/01C e M02); 

5. Perfil da empresa 

 

As empresas interessadas neste convite podem enviar a sua 

manifestação de interesse contendo toda a documentação 

solicitada para o seguinte endereço de e-mail: 

cristiana.langa@ccsjv.com até ás 17:00 (UTC+2) horas do dia 3 

de Julho de 2020. 

O envio do e-mail deve se referir ao objecto do Anúncio Público “serviços de 

movimentação e logística’’. Sujeito à entrega e conformidade de toda a 

documentação acima, as entidades e empresas interessadas podem receber o 

Pacote de Qualificação. O objectivo das informações é identificar empresas com 

capacidade para um concurso de fornecimento e instalação de “serviços de 

movimentação e logística’’. Este inquérito não deve ser considerado um 

convite para licitar e não representa ou constitui qualquer promessa, contracto, 

oferta, obrigação ou compromisso de qualquer espécie por parte da CCS JV ou 

Total com as entidades participantes neste inquérito. Os dados e informações 

fornecidas não devem ser considerados como um compromisso por parte da CCS 

JV ou da Total, nem darão ao interessado o direito de reivindicar qualquer 

indemnização. Os dados e informações claramente marcados como 

"confidenciais" serão tratados como confidenciais pela CCS JV ou pela Total. 

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da 

Manifestação de Interesse serão de inteira responsabilidade das empresas 

interessadas e serão suportados integralmente pelas mesmas empresas e não 

terão direito a qualquer reembolso pela CCS JV ou Total.                                                                                                                

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION OF 

SERVICES OF MATERIAL HANDLING, SITE 

LOGISTICS AND ASSOCIATED SERVICES 

CCS JV, the consortium contracted by Total E&P Mozambique 

Area 1 for Engineering, Procurement and Construction of 

Mozambique LNG project (“THE PROJECT”), a natural gas 

liquefaction facility on the Afungi peninsula in Cabo Delgado 

province, invites interested entities to submit an Expression of 

Interest for material handling and logistic services for THE 

PROJECT (localized in Afungi, Palma District, Cabo Delgado): 

• Provision of various logistic and support services in Afungi 

site including transportation, material handling - loading / 

offloading operations, including staff and material supply. 

• Interested entities shall avail of qualified and competent 

staff, experienced with international standards, equipment 

and world recognized lifting / HSE standards. Equipment 

and operator’s current certification are required. Services 

and Equipment include:  

• Lifting (Cranes: crawler /rough terrain / all-terrain type)  

• Handling (forklifts and rough terrain forklift / telehandlers 

and rough terrain telehandler)   

• Generators (different sizes) 

• Transportation (trucks and trailers/ seater usses / 4x4 pick-

ups) 

• Other equipment (e.g.: Mobile air compressors / light 

towers / tank cleaning, etc.). 

The Expression of Interest (EoI) shall provide detailed 

information about the capacity of the Company or Entity 

interested, including the following mandatory documentation: 

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 the 

relevant authorities 

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

activity declaration (M/01C e M02) 

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: 

cristiana.langa@ccsjv.com no later than 17:00 (UTC+2) of the 

3rd of July 2020.  

The Email submission must refer to the Public Announcement object material 

handling and logistic services. Subject to the delivery and compliance of all 

the above documentation, interested entities and companies may receive the 

Qualification Package. The purpose of the information and documents is to 

identify qualified companies that have the capacity to be considered for potential 

invitation to tender for “material handling and logistic services”. This enquiry 

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 CCS JV or Total to enter into any agreement or arrangement with entities 

participating in this enquiry. Data and information clearly marked as 

“confidential” will be treated as confidential by CCS JV or Total. Any costs 

incurred by the interested companies in preparing the Expression of Interest shall 

be solely the entire responsibility of the interested companies, shall be fully born 

by such companies and will not be entitled to any reimbursement by CCS JV or 

Total. 
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