
SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, REPARAÇÃO E SOLDADURA MECÂNICA PARA A SASOL

Manifestação de Interesse e Anúncio de Pré-Qualificação

O cabeçalho do e-mail deve indicar o seguinte:

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).

(ii)  Demonstrar capacidade técnica para prestação deste serviços;

(i)  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 de projectos ou 
contratos similares;

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 SPT pretende estabelecer um contrato com uma Empresa, para a Fabricação, reparação e soldadura mecânica.

As respostas devem ser redigidas em língua Inglesa e enviadas para o correio electrónico indicado no presente anúncio, sendo 
que o prazo para entrega dos documentos de pré-qualificação preenchidos termina no dia 8 de Fevereiro 2019.

(iii)  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;

O Gestor de Procurement
Sasol Petroleum Temane Lda.

“SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, REPARAÇÃO E SOLDAURA MECÂNICA PARA A SASOL”

Caso esteja interressado em participar por favor contacte SPT Procurement enviando um email para 
sptprocurement@sasol.com solicitando os requitos mais detalhados para a pré-qualificação.

As informações exigidas acima são apenas para efeitos de pré-qualificação e não podem ser de modo algum 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.

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).

Para efeitos do presente anúncio de pré-qualificação, e para a SPT entender qual a capacidade das empresas interessadas, 
estas deverão apresentar os seguintes requisitos mínimos:


