
                                                                                                                                                                    
ANNOUNCEMENT OF EXPRESSION OF INTEREST 

 
Reference: RNC.EOI.LNG.MOZ 

 
 
Location: Mozambique. 
 
Renco Group is contributing to the realization of the LNG Project located in the Area 1 on the Afungi Peninsula in Cabo 
Delgado province, through the EPC Contracts won with CCS JV S.C.A.R.L. Mozambique. 
 
 
In order to supports those operation, Renco Group invite the interested national and international Companies to submit 
an expression of interest for the following services and supplies: 
 
 
 
Supplies: 

 

• Concrete reinforcing iron bars (ex-works Nacala, Beira, Pemba or Maputo). 
Type of contract: Blanket Order. 
 

• PVC and other piping (ex-works Nacala, Beira, Pemba, Maputo or South Africa). 
Type of contract: Blanket Order. 

 

• Wood for construction (ex-works Pemba). 
Type of contract: Blanket Order. 

 

• Electrical cables (ex-works Nacala, Beira, Pemba, Maputo, or South Africa) 
Type of contract: Blanket Order. 
 

• Mechanical Spare Parts and workshop consumables (ex-works Nacala, Beira, Pemba, Maputo) 
Type of contract: Blanket Order. 

 

• HVAC: copper Piping and connection (ex-works Nacala, Beira, Pemba, Maputo, or South Africa). 
Type of contract: Blanket Order. 
 

• Water and other Pumps (ex-works Nacala, Beira, Pemba, Maputo, or South Africa) 
Type of contract: Blanket Order. 
 

• Electronic and small equipment (ex-works Nacala, Beira, Pemba, Maputo, or South Africa) 
Type of contract: Blanket Order. 
 
 

• Consumable for construction - nails, bolts (ex-works Nacala, Beira, Pemba, Maputo) 
Type of contract: Blanket Order. 
 

• PPE and other HSE consumables (ex-works Nacala, Beira, Pemba, Maputo). 
Type of contract: Blanket Order. 

 
 
 

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 

Referência: RNC.EOI.LNG.MOZ 
 
 
Localização: Moçambique. 
 
O Grupo Renco está a contribuir para a realização do Projecto de GNL localizado na Área 1 da Península de Afungi na 
província de Cabo Delgado, através dos Contratos EPC ganhos com a CCS JV S.C.A.R.L. Moçambique. 
 
 
Para apoiar esta operação, o Grupo Renco convida as empresas nacionais e internacionais interessadas a apresentarem 
manifestação de interesse pelos seguintes serviços e fornecimentos: 
 
 
 
Fornecimento: 
 

• Barras de ferro para reforço de concreto (Ex-works Nacala,  Beira, Pemba ou Maputo). 
Tipo de contrato: Em encomenda. 
 

• PVC e outras tubagens (Ex-works Nacala, Beira, Pemba, Maputo ou África do Sul). 
Tipo de contrato: Em encomenda. 

 

• Madeira para construção (Ex-Works Pemba). 
Tipo de contrato: Em encomenda. 

 

• Cabos elétricos (Ex-Works Nacala, Beira, Pemba, Maputo ou África do Sul) 
Tipo de contrato: Em encomenda. 

 

• Peças sobressalentes mecânicas e consumíveis de oficina (Ex-Works Nacala, Beira, Pemba, Maputo) 
Tipo de contrato: Em encomenda. 

 

• HVAC: Tubulação de cobre e conexão (Ex-Works Nacala, Beira, Pemba, Maputo ou África do Sul). 
Tipo de contrato: Ordem de cobertura. 

 

• Bombas de Água e outras (Ex-Works Nacala, Beira, Pemba, Maputo ou África do Sul) 
Tipo de contrato: Em encomenda. 

 

• Equipamentos eletrônicos e outros pequenos equipamentos (Ex-Works Nacala, Beira, Pemba, Maputo ou África 
do Sul) 
Tipo de contrato: Em encomenda. 

 

• Consumíveis para construção - pregos, parafusos (Ex-Works Nacala, Beira, Pemba, Maputo) 
Tipo de contrato: Em encomenda. 

 

• PPE e outros consumíveis HSE (Ex-Works Nacala, Beira, Pemba, Maputo). 
Tipo de contrato: Ordem de cobertura. 

 
 
 



                                                                                                                                                                    
Services: 

 

• Truck Transportation - Route: Maputo-Pemba, Maputo - Palma, Johannesburg-Palma,Nacala-Pemba/Palma, 
Beira-Pemba/Palma. 
Type of contract: On Call Contract. 

 

• Certification and re-certification services (Pemba and Afungi). 
Type of contract: On Call Contract. 
 

• Personnel Training Services (Pemba). 
Type of contract: On Call Contract. 
 

Documentation to be included: 
The Expression of Interest (EOI) shall provide detailed information about the capacity of the Company or Entity 
interested.  
The following information and documentation are required to be participate to the tender: 
 
Mandatory documentation and information: 
 

✓ 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 (ALVARA); 
✓ Evidence of tax registration (NUIT); 
✓ Commencement of activity declaration (M01C and M02); 
✓ Turnover declaration as per financial statement of the last three years 
✓ Company profile (with evidence of the production/manufacturing capacity) 
✓ Statement demonstrating the percentage of Mozambican national ownership 

 
 
Optional documentation: 
 

✓ Certification of the Company (UNI and ISO); 
✓ Certification of the quality of the product supplied; 
✓ Other documentations considered relevant. 

 
 

The participation of national companies or entities is highly encouraged. 
 
The Expression of Interest shall be submitted, within the 31/01/2021, by sending an e-mail to the following address: 
eoi.mozambique@renco.it   
 
The Email must report in the subject the reference of the announcement (RNC.EOI.LNG.MOZ) and contain all the 
documentation and information required. 
 
The purpose of the information and documents is to identify qualified companies that have the capacity to support 
Renco in his operations. 
 
This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and does not represent any promise, contract, offer, 
obligation or commitment of any kind on the part of Renco Group. 
 

Serviços: 
 

• Transporte Rodoviário - Percurso: Maputo-Pemba, Maputo - Palma, Joanesburgo-Palma, Nacala-Pemba / 
Palma, Beira-Pemba / Palma. 
Tipo de contrato: Contrato por Requisição. 

 

• Serviços de certificação e recertificação (Pemba e Afungi). 
Tipo de contrato: Contrato por Requisição 

 

• Serviços de Treinamento de Pessoal (Pemba). 
Tipo de contrato: Contrato por Requisição 

 
Documentação a ser incluída: 
A Manifestação de Interesse (MDI) deverá fornecer informações detalhadas sobre a capacidade da Empresa ou Entidade 
interessada. 
As seguintes informações e documentação são necessárias para participar da licitação: 
 
Documentação e informações obrigatórias: 
 

✓  Estatuto Social actualizado (conforme publicado no Boletim da República); 
✓ Certificado de Registo Comercial actualizado; 
✓ Licença Comercial ou documento equivalente emitido pelas autoridades competentes (ALVARÁ); 
✓ Comprovante de inscrição fiscal (NUIT); 
✓ Declaração de início de atividade (M01C e M02); 
✓ Declaração do volume de negócios anuais de acordo com as demonstrações financeiras dos últimos três anos 
✓ Perfil da empresa (com evidência da capacidade de produção/ fabricação) 
✓ Declaração demonstrando a percentagem de participação e detenção de capital social de nacionalidade 

Moçambicana. 
 

Documentação opcional: 
 

✓ Certificação da Empresa (UNI e ISO); 
✓ Certificação da qualidade do produto fornecido; 
✓ Outras documentações consideradas relevantes. 

 
 
A participação de empresas ou entidades nacionais é altamente incentivada. 
 
A Manifestação de Interesse deverá ser apresentada, no prazo de 31/01/2021, através do envio de e-mail para o 
seguinte endereço: 
eoi.mozambique@renco.it 
O Email deve reportar no assunto a referência do anúncio (RNC.EOI.LNG.MOZ) e conter toda a documentação e 
informações exigidas. 
 
As informações e documentos têm como objetivo identificar empresas qualificadas e com capacidade para apoiar a 
Renco nas suas operações. 
 
Este inquérito não deve ser considerado um convite a concurso e não representa qualquer promessa, contrato, oferta, 
obrigação ou compromisso de qualquer espécie por parte do Grupo Renco. 
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All data and information provided within the application, clearly marked as confidential, shall not considered as a 
commitment on the part of Renco Group to enter into any agreement or arrangement. Any costs incurred by the interest 
companies in preparing the Expression of Interest shall be solely the entire responsibility of the interested companies, 
shall be fully bear by such companies and will not be entitled to any reimbursement by Renco Group. 
 
 

Todos os dados e informações fornecidos na candidaturas, claramente marcados como confidenciais, não devem ser 
considerados como um compromisso por parte do Grupo Renco em celebrar qualquer acordo. Quaisquer custos 
incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de Interesse serão da inteira responsabilidade 
das sociedades interessadas, devendo ser suportados integralmente pelas mesmas empresas que não terão direito a 
qualquer reembolso por parte do Grupo Renco. 

 


