
A Sasol Petroleum Temane Lda. (SPT), uma subsidiária da Sasol Exploration and Production Pvt LTD (SEPI), gere os 
interesses a montante do Grupo em activos de petróleo e de gás natural. A SEPI está activa em empreendimentos de 
petróleo e gás em países espalhados pelo mundo, nomeadamente em Moçambique, na África do Sul, Gabão, Austrália, 
Nigéria e Canadá.

A Sasol está a desenvolver e operar reservatórios em Moçambique, na Província de Inhambane, para fornecer gás processado a 
consumidores em Moçambique e na África do Sul (gás para consumo industrial, comercial & doméstico).

O gás e o condensado associado dos reservatórios são processados na instalação da Unidade Central de Processamento (CPF), 
localizada em Temane, a aproximadamente 60 km Noroeste da Vila de Vilankulo, por estrada, e a 5 km para Oeste da estrada 
nacional costeira (EN1).

A SPT pretende estabelecer um contrato com uma Empresa, para transporte, de forma segura, dos seus trabalhadores de 
Inhassoro, Mangungumete e Vilankulos para o local de trabalho (Temane – CPF) e vice-versa. Os trabalhadores da SPT trabalham 
em regime de horas normais de trabalho de Segunda a Sexta-Feira, e em regime de turnos de 24/7. 

Para efeitos do presente anúncio de pré-qualificação, e para a SPT entender qual a capacidade das empresas interessdas, estas 
deverão apresentar o seguinte à SPT:

(i) Uma descrição da empresa (perfil da Empresa), Estatutos publicados no Boletim da República, alvará e prova de certificação de 
que a empresa está autorizada a operar em Moçambique, fornecida pela autoridade governamental relevante;

(ii) As demonstrações financeiras da empresa referentes aos 3 últimos exercícios fiscais, isto é, demonstrações de resultados, 
demonstrações de fluxos de caixa e balanços;

(iii) Carteira de contratos: a empresa deve fornecer uma lista de referência de clientes com dados de contacto, âmbito de projectos 
concluídos e em curso e valores dos contratos, incluindo no máximo três cartas abonatórias;

(iv) Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SHE) da empresa (imperioso), descrição do sistema de gestão de SHE e 
certificação SHE da empresa (se disponível); e

(v) Organograma do pessoal.

A informação acima solicitada serve apenas para efeitos de pré-qualificação e não pode de modo algum ser  interpretadas 
como um compromisso da SPT para adjudicar um contrato a qualquer parte ou partes como resultado da participação de 
uma parte ou partes no processo de pré-qualificação.

De notar que a SPT tem interesse em dar preferência a empresas maioritariamente detidas por pessoas ou entidades 
moçambicanas. Nestes termos, a apresentação do perfil da empresa deverá ser suficientemente clara para facilitar a compreensão 
sobre a sua titularidade.

Para mais informações, pedimos que você contacte o Gestor de Procurement pelo e-mail abaixo.

 

Por favor observe que as respostas deverão ser recebidas pela Sasol até 31 de Agosto de 2018 e que os documentos poderão ser 
redigido na língua Portuguesa ou Inglesa e deverão ser enviados para o e-mail: sptprocurement@sasol.com 

O Cabeçalho do e-mail deve indicar o seguinte: 

“PRÉ-QUALIFICAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUTOCARRO PARA TRABALHADORES DA UNIDADE CENTRAL DE 
PROCESSAMENTO (CPF)”

O Gestor de Procurement

Sasol Petroleum Temane Lda.
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