EXPRESSÃO DE INTERESSE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBCONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL
Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch – Operadora Offshore da Área 4, convida
às empresas interessadas a submeterem a sua Manifestação de Interesse para a prestação
de serviços de subcontratação de mão de obra local como especificado abaixo.
ÂMBITO DO TRABALHO
1) Pesquisa de candidatos locais para cobertura de vagas para atividades específicas ou por
um curto período de tempo, administração plena dos recursos (contratação, folha de
pagamento, impostos, segurança social, seguro de saúde etc.)
2) Administração completa (contratação, folha de pagamento, impostos, segurança social,
seguro de saúde etc.) do recurso sempre que o candidato for nomeado pela Eni Rovuma
Basin B.V., Mozambique Branch
3) Pesquisa e pré-seleção de candidatos locais para cobrir vagas para atividades específicas
sob Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch.
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA
As empresas interessadas neste convite podem submeter a sua Manifestação de Interesse
em participar no processo do concurso para “prestação de serviços de subcontratação
da mão de obra local” fornecendo as seguintes informações obrigatórias e documentos:
1- Estrutura da Empresa e do grupo com a lista dos principais acionistas e beneficiários finais
(caso não esteja cotada na bolsa de valores);
2- Cópia digital autenticada do Registo Comercial, nome Legal da Entidade e a pessoa de
contacto para receber qualificação e outras informações relevantes a partir da Eni
Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch;
3- Caso deseje participar da Manifestação de Interesse como consórcio ou joint venture,
informações sobre cada membro do consórcio ou joint venture e o papel de cada
participante no projeto em potencial. Essa intenção de formar um consórcio ou uma JV
deve ser suportada por um Acordo ou “Memorando de Entendimento” devidamente
assinado por cada entidade no grupo;
4- Demonstrações Financeiras dos últimos três anos e Relatórios Anuais, incluindo Balanço
Patrimonial, Lucros e Perdas e Fluxo de caixa comprovando a capacidade financeira
mínima para executar o escopo. Estes documentos devem ser fornecidos para o Grupo da
Empresa (se aplicável) e também para a entidade da Empresa que potencialmente
celebrará o contrato em questão;
5- Experiência comprovada na prestação de serviços de subcontratação da mão de obra local
em Moçambique, incluindo quaisquer referências relevantes de clientes anteriores para a
prestação de serviços semelhantes na indústria de Petróleo & Gás;
6- Brochura / folheto;

7- Certificações do sistema de Gestão da Qualidade e / ou certificados que comprovem a
conformidade da Empresa com os Padrões de Qualidade Nacionais ou Internacionais (por
exemplo, ISO 9001: 2008);
8- Registo da empresa em Moçambique;
9- Manual do Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com as Normas
Internacionais de Qualidade (ISO 9001: 2008);
10-

Capacidade de realizar a atividade em diferentes locais dentro do país;

11Qualquer outra informação que estabeleça que sua empresa é capaz de cumprir o
escopo do trabalho.
As empresas interessadas deverão submeter as suas Manifestações de Interesse, anexando
toda a documentação solicitada acima, para o e-mail:
Erb.Public.announcement@eni.com
IMPORTANTE:
O E-mail de submissão deverá fazer referência ao Anúncio Público “Prestação de serviços
de subcontratação da mão de obra local” e também ao seguinte código:
SS04AB05 – SERVICES RELATED TO PERSONNEL: TEMPORARY PERSONNEL
Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas interessadas
nesta Manifestação de Interesse poderão receber da Eni Rovuma Basin B.V., o Pacote de
Qualificação, e podem ainda ser incluídas no processo de concurso para as atividades.
A presente consulta não deve ser considerada como um convite à apresentação de propostas
e, portanto, não representa nem constitui qualquer promessa, obrigação ou compromisso de
qualquer tipo por parte da Eni Rovuma Basin B.V. e suas Sucurcais Moçambicanas de celebrar
qualquer acordo ou tratado com você ou qualquer Empresa que participe desta Manifestação
de Interesse.
Qualquer custo incorrido pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de
Interesse será da total responsabilidade das Companhias as quais não poderão recorrer à
nem a Eni Rovuma Basin B.V. e suas Sucurcais Moçambicanas a este respeito.
Todos os dados e informações fornecidos de acordo com esta Manifestação de Interesse serão
tratados como estritamente confidenciais e não serão divulgados ou comunicados a pessoas
ou empresas não autorizadas.
A data limite de submissão da Manifestação de Interesse por e-mail indicado acima é fixada
para 11 March 2019, 23:59 pm Hora da Africa Central. A Eni Rovuma Basin B.V., não irá
aceitar nenhuma documentação recebida após a data e hora indica.

