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O NOSSO COMPROMISSO COM CONTEÚDO LOCAL 
 
A Sasol está comprometida com o conteúdo local, e tem orientado os seus investimentos para 

promover o desenvolvimento económico do país através da: i) aquisição de bens e serviços e de 

apoio às empresas moçambicanas, fortalecendo as cadeias de fornecimento locais, ii) 

recrutamento e formação à mão-de-obra moçambicana, iii) e promoção do desenvolvimento local 

em Moçambique em geral, e na província de Inhambane, em particular. 

A Sasol, inspira-se nos moçambicanos para cumprir os seus compromissos corporativos. Neste 

contexto, implementou uma estratégia de conteúdo local com o objectivo de contribuir para o 

desenvolvimento socioeconómico do país. Esta estratégia, vai além do cumprimento dos 

requisitos legais, e está alinhada com o compromisso da Sasol em posicionar Moçambique no 

centro da sua estratégia de crescimento na África Austral. 

Através das suas operações, a Sasol está comprometida em desenvolver acções que beneficiam 

os Moçambicanos. Alcançamos este objectivo através da promoção de capacidades a nível local, 

do desenvolvimento de empreendedores, do reforço do conteúdo local e da atribuição de 

preferência no fornecimento de bens e serviços locais. 
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OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO: ÁREA DAS 

OPERAÇÕES EM MOÇAMBIQUE 
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Construção Civil 
Civil 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Engenharia 
Civil e 
Construção 

Projectos de 
Pequena Escala 

100K - 200K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças aplicáveis 
necessárias para a execução 
da tarefa, Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

ISO: 9001, 
45001 e 
outras 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

Engenharia 
Civil e 
Construção 

Planeamento 
Urbano 

10K - 100K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças aplicáveis 
necessárias para a execução 
da tarefa, Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

Engenharia 
Civil e 
Construção 

Reabilitação do 
Edifício de 
Armazenamento 

300K - 500K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças aplicáveis 
necessárias para a execução 
da tarefa, Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

 

Soldadura 

Soldagem 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Serviços de 
Soldagem 

Soldagem 
Mecânica e 
Fabricação 

300K - 500K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças aplicáveis 
necessárias para a execução 
da tarefa, Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado  

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 
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Controle Elétrico e Instrumentação 

Controle Elétrico e Instrumentação 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Equipamento 
Elétrico e 
Acessórios 

Segurança das 
Subestações de 
Temane & 
Melhoria dos 
Sistemas 
Auxiliares 

500K - 1M 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias para 
a execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

Transmissores, 
Medidores de 
Fluxo, 
Solenoides, 
etc. 

Calibração de 
Medidores fiscais 
de Fluxo gás do 
CPF  

50K - 200K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias para 
a execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

Equipamento 
Elétrico e 
Acessórios 

Manutenção 
Elétrica e de 
Geradores 

400K - 
700K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias para 
a execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

Equipamento 
Elétrico e 
Acessórios 

Fornecimento de 
Materiais Elétricos 

50K - 200K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias para 
a execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 
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Controle Elétrico e Instrumentação 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Instrumentação 

Actualização do 
Sistema de 
Controle da 
Planta de 
Tratamento de 
Efluentes 

200K - 
300K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias para 
a execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

Instrumentação 

Instalação e 
Comissionamento 
do Sistema de 
Detecção de 
Gases Fixos 

300K - 
500K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias para 
a execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

Equipamento 
Elétrico e 
Acessórios 

Conserto da 
Infraestrutura de 
Energia 

5K - 20K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias para 
a execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

Instrumentação 

Sistema de 
Detecção de Gás 
no Contentor do 
Acampamento 
Base de Pande 

5K - 20K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias para 
a execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 
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Controle Elétrico e Instrumentação 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Instrumentação 
Actualização PLC 
das Unidade 41, 
42 & 43   

300K - 
600K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias para 
a execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

Instrumentação 

Manutenção de 
Monitores de Gás 
(Portáteis & 
HPCMS- High 
Pressure 
Customer 
Metering Solution) 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias para 
a execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

Equipamento 
Elétrico e 
Acessórios 

Manutenção de 
Geradores -   
HPCMS Ressano 
Garcia e Matola 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias para 
a execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 
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Instalações e Activos 
Instalações & Ativos 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Serviços de 
Segurança 

Upgrade do 
Sistema de 
Segurança 

150K - 300K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da tarefa, 
Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

Serviços de 
Limpeza 

Fornecimento de 
Equipamento de 
Higiene para o 
Escritório de 
Maputo e 
Operações de 
Satélite 

400K - 600K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da tarefa, 
Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Tecnologias de Informação e Comunicação 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Impressão TIC 
Serviços de 
Aluguer de 
Impressão 

100K –  
300K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da 
tarefa, Alvará Comercial 

• Equipamento, 
instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista 
de projectos executados 
no passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

Conectividade 
TIC e Serviços 
de 
Telecomunicação 
/ Voz e Dados 

Contractos de 
Celular 

600K - 1M 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da 
tarefa, Alvará Comercial 

• Equipamento, 
instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista 
de projectos executados 
no passado 

Conformidade 
com as 
normas ISO e 
SHERQ 
aplicáveis 

 

Instalações Industriais 
Instalações Industriais 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Limpeza 
Industrial 

Dosagem Química 
dos Poços e Linhas 
de Fluxo 

300K - 500K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da tarefa, 
Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 
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Instalações Industriais 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

AIP 

Pintura de 
Isolamento de Jatos 
de Areia e 
Andaimes 

700K - 1M 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da tarefa, 
Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Manutenção 
de Veículos 

Manutenção dos 
Veículos para o 
Escritório de 
Maputo e 
Operações de 
Satélite 

100K - 200K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da tarefa, 
Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Manutenção 
de Veículos 

Pneus para toda a 
Frota 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da tarefa, 
Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Guindastes e 
Cordame 

Inspeção e 
Certificação de 
Equipamentos de 
elevação para o 
CPF e Operações 
de Satélite 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da tarefa, 
Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 
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Instalações Industriais 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Instalações 

Depósito de 
Abastecimento de 
Água na Matola 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da tarefa, 
Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Consumíveis 
de Escritório 

Bebidas Quentes 
para o Escritório de 
Maputo e 
Operações de 
Satélite 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da tarefa, 
Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Instalações 
Servicos de 
Limpeza Industrial 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da tarefa, 
Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 
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Serviços Profissionais 
Serviços Profissionais 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Serviços 
Administrativos 

Serviços de 
Tradução 

100K - 200K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis 
necessárias para a 
execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Experiência no fornecimento 
dos Serviços durante, pelo 
menos, 3 anos 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Serviços 
Jurídicos 

Serviços 
Jurídicos 
Externos 

100K - 200K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis 
necessárias para a 
execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Experiência no fornecimento 
dos Serviços durante, pelo 
menos, 3 anos 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Consultoria 
Serviços de 
Consultoria 
Tributária 

10K - 100K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis 
necessárias para a 
execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Experiência no fornecimento 
dos Serviços durante, pelo 
menos, 3 anos 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Fabricação 
Mecânica / 
Engenharia 

Projecto de 
Atualização de 
Subestação 

300K - 500K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis 
necessárias para a 
execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Experiência no fornecimento 
dos Serviços durante, pelo 
menos, 3 anos 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Serviços de 
RH 

Programa de 
Saúde e Bem-
Estar 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis 
necessárias para a 
execução da tarefa, Alvará 
Comercial 

• Experiência no fornecimento 
dos Serviços durante, pelo 
menos, 3 anos 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 
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Equipamento de Rotação 
Equipamento de Rotação 

Subcategoria 

Descrição 
do 

Escopo 
do 

Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos SHERQ 
Gerais 

Turbina/Compressores 
& Bombas 

Válvulas 
de 
Controle 

800K - 1M 

• Estrutura de propriedade 
da empresa, Licenças 
aplicáveis necessárias 
para a execução da 
tarefa, Alvará Comercial 

• Equipamento, 
instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista 
de projectos executados 
no passado 

• Conformidade 
com as normas 
aplicáveis 

 

HST e Consumíveis Gerais 
HST e Consumíveis Gerais 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Produtos 
Químicos 

Produtos 
Químicos da 
Planta 
(Trietilenoglicol 
e Propileno) 

300K - 
500K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis necessárias 
para a execução da 
tarefa/Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados 

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

ISO 9001, 
ISO 14001, 
ISO 45001 

Materiais de 
Escritório 

Artigos de 
Papelaria para 
o CPF 

10K - 100K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis necessárias 
para a execução da 
tarefa/Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados 

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 
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HST e Consumíveis Gerais 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Sinalização 
Sinais de 
Segurança 

10K - 30K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis necessárias 
para a execução da 
tarefa/Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados 

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

EPI 

Fornecimento e 
Gestão de 
Serviços 
Respiratórios 

100K - 
150K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis necessárias 
para a execução da 
tarefa/Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados 

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

EPI 

Fornecimento e 
Gestão de 
Equipamentos 
de Proteção 
Individual 

300K - 
500K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis necessárias 
para a execução da 
tarefa/Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados 

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

ISO 9001, 
ISO 14001, 
ISO 45001 

Serviços 
Médicos 

Vigilância 
Médica 

70K - 100K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis necessárias 
para a execução da 
tarefa/Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados 

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 



16 
 

HST e Consumíveis Gerais 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Materiais de 
Escritório 

Artigos de 
Papelaria para 
o Escritório de 
Maputo 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis necessárias 
para a execução da 
tarefa/Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados 

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Consumíveis 
de Escritório 

Bebidas 
Quentes para o 
Escritório de 
Maputo e 
Operações de 
Satélite 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis  

• necessárias para a execução da 
tarefa/Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados 

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Consumíveis 
de Escritório 

Serviços de 
Mercearia para 
o Escritório de 
Maputo 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis necessárias 
para a execução da 
tarefa/Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados 

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Combustíveis 
e 
Lubrificantes 

Combustível e 
Lavagem de 
Veículos para o 
Escritório de 
Maputo e 
Operações de 
Satélite 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade da 
empresa 

• Licenças aplicáveis necessárias 
para a execução da 
tarefa/Alvará Comercial 

• Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e 
certificados 

• Experiência, currículo, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 
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Mecânica Estática 
Mecânica Estática 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Fixadores 
Parafusos, Porcas, 
Pregos e Arruelas 

200K - 300K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa 

• Licenças aplicáveis 
necessárias para a 
execução da tarefa, Alvará 
Comercial)  

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.  

• Marcas específicas, nomes 
de marcas 

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Encaixes de 
Tubos e 
Furos 

Fornecimento de 
Juntas 

100K - 200K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa 

• Licenças aplicáveis 
necessárias para a 
execução da tarefa, Alvará 
Comercial) 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.         

• Marcas específicas, nomes 
de marcas 

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

ISO 9001, 
ISO 14001, 
ISO 45001 
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Servicos de Utilidade Pública 
Serviços de Utilidade Pública 

Subcategoria 
Descrição do 

Escopo do 
Trabalho 

Orçamento 
Estimado 

(USD) 
Requisitos Técnicos Gerais 

Requisitos 
SHERQ 
Gerais 

Oxigênio e 
Gases 

Abastecimento de 
Gás (Vários Tipos) 

100K - 200K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa 

• Licenças aplicáveis 
necessárias para a 
execução da tarefa, Alvará 
Comercial) 

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.     

• Marcas específicas, nomes 
de marcas 

• Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 

Utilitários 
Diversos 

Abastecimento de 
Tanque de Água 
STS1 Funhalouro 

40K - 70K 

• Estrutura de propriedade 
da empresa 

• Licenças aplicáveis 
necessárias para a 
execução da tarefa, Alvará 
Comercial)  

• Equipamento, instrumentos 
e maquinaria exigidos e 
certificados.         

• Marcas específicas, nomes 
de marcas 
Experiência, currículo, 
carteira de clientes, lista de 
projectos executados no 
passado 

Conformidade 
com as 
normas 
aplicáveis 
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OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO: PRODUCTION 

SHARING AGREEMENT (PSA) PROJECTO DE 

INSTALAÇÕES DE SUPERFÍCIES 
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Linhas de Fluxo e Sistemas de Coleta - Fase de Execução 
 

Servicos Profissionais 

DESIGN ESPECIALIZADO, TÉCNICO E RELATÓRIOS 

Descrição de 
Serviços/Bens 

Data 
estimada 

de 
emissão 

do 
concurso 

Requisitos Técnicos Gerais 
Requisitos Gerais de 

SHERQ 

Serviços de 
Desminagem 

1º Semestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da empresa, 
Licenças aplicáveis que são necessárias 
para executar a tarefa. Acesso a 
equipamentos, ferramentas e 
maquinarias certificadas necessárias. 

• Histórico comprovado, carteira de 
clientes, lista de projectos executados 
no passado recente. Emita certificados 
e/ou notificações relevantes. 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis 

Serviços 
Geotécnicos 

1º Semestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da empresa, 
Licenças aplicáveis que são necessárias 
para executar a tarefa. Acesso a 
equipamentos, ferramentas e 
maquinarias certificadas necessárias. 

• Histórico comprovado, carteira de 
clientes, lista de projectos executados 
no passado recente. Emita certificados 
e/ou notificações relevantes. 

ISO 9001, 
SHERQ, Padrões Globais 

Aceitáveis 

Serviços de 
Aquisição de 
Engenharia e de 
Construção  

1º Semestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da empresa, 
Licenças aplicáveis que são necessárias 
para executar a tarefa, Indenização 
Profissional. Acesso a programas 
certificados exigidos, Experiência, 
design de engenharia e integração e 
relatórios de progresso. 

• Histórico comprovado, carteira de 
clientes, lista de projectos executados 
recentemente em sites remotos. 

SHERQ, 
Padrões Globais 

Aceitáveis, O Melhor da 
Classe, Padrões, Códigos 

e Regulamentos 
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Serviços de Construção do Gasoduto 

CONSTRUÇÃO CIVIL E DE TERRAPLOS 

Descrição de 
Serviços/Bens 

Data 
estimada 

de 
emissão 

do 
concurso 

Requisitos Técnicos Gerais 
Requisitos Gerais de 

SHERQ 

Construção Civil e 
Terraplenagem 

1º Semestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da empresa, 
Licenças aplicáveis e autorizações que 
são necessárias para executar as 
Obras. Acesso a equipamentos, 
ferramentas e maquinarias pesadas de 
terraplanagens exigidas e certificadas. 

• Histórico comprovado, carteira de 
clientes, lista de projectos executados 
no passado recente. 

SHERQ, 
ISO 9001, 45001, 14001 

Construção de 
Gasodutos 

1º Semestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da empresa, 
licenças aplicáveis e autorizações que 
são necessárias para executar as 
Obras. Acesso a equipamentos, 
ferramentas e maquinarias pesadas de 
terraplanagens exigidas e certificadas. 

• Será necessário executar todos os 
trabalhos civis necessários, bem como 
a instalação de tubos subterrâneos. O 
serviço pode incluir a perfuração de 
poços de água e armazenamento de 
água para fins de hidro teste. 

• Histórico comprovado, carteira de 
clientes, lista de projectos executados 
no passado recente. 

SHERQ, 
ISO 9001, 45001, 14001 

 

Construção de Gasodutos – Subcontratos 

SERVIÇOS DE LIMPEZA, CATERING, TRANSPORTE E SEGURANÇA 

Descrição de 
Serviços/Bens 

Data 
estimada 

de 
emissão 

do 
concurso 

Requisitos Técnicos Gerais 
Requisitos Gerais de 

SHERQ 

Serviços de 
Catering  

2º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis que 
são necessárias para executar a 
tarefa. Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. Nome de marcas 
específicas. 

SHERQ,  
Conhecimento da Indústria 

Local 
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SERVIÇOS DE LIMPEZA, CATERING, TRANSPORTE E SEGURANÇA 

Descrição de 
Serviços/Bens 

Data 
estimada 

de 
emissão 

do 
concurso 

Requisitos Técnicos Gerais 
Requisitos Gerais de 

SHERQ 

• Experiência, histórico, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado recente. 

Serviços de 
Segurança 

2º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis que 
são necessárias para executar a 
tarefa. Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. Nome de marcas 
específicas. 

• Experiência, histórico, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado recente. 

SHERQ, 
Conhecimento da Indústria 

Local 

Transporte e 
Logística 

2º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis que 
são necessárias para executar a 
tarefa. Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. Nome de marcas 
específicas. 

• Experiência, histórico, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado recente. 

SHERQ,  
Conhecimento da Indústria 

Local 

Proteção 
Catódica 

3º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis e 
autorizações que são necessárias 
para executar as Obras. 
Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Histórico comprovado, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado recente. 

SHERQ,  
Padrões Globais Aceitáveis, 
Conhecimento da Indústria 

Local 

Gerenciamento 
de Resíduos 
não Perigosos 

2º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças aplicáveis que 
são necessárias para executar a 
tarefa. Acesso a equipamentos, 
ferramentas e maquinarias 
certificadas necessárias. 

• Experiência, histórico, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado recente. 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, Conhecimento da 

Indústria Local 
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Unidade de Produção – Fase de Execução 

 

Serviços Profissionais 

DESIGN ESPECIALIZADO, TÉCNICO E RELATÓRIOS 

Descrição de 
Serviços/Bens 

Data 
estimada 

de 
emissão 

do 
concurso 

Requisitos Técnicos Gerais 
Requisitos Gerais de 

SHERQ 

Serviços 
Geotécnicos 

1º Semestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças aplicáveis que 
são necessárias para executar a 
tarefa. Acesso a equipamentos, 
ferramentas e maquinarias 
certificadas necessárias. 

• Histórico comprovado, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado. Emitir 
certificados e/ou notificações. 

ISO 9001, 
SHERQ, Padrões Globais 

Aceitáveis 

Serviços de 
Aquisição de 
Engenharia e de 
Construção 

1º Semestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças aplicáveis que 
são necessárias para executar a 
tarefa, Indenização Profissional. 
Acesso aos programas certificados 
exigidos, experiência, design de 
engenharia e integração e 
relatórios de progresso. 

• Histórico comprovado, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados recentemente em sites 
remotos. 

SHERQ, 
Padrões Globais Aceitáveis, O 

Melhor da Classe, Padrões, 
Códigos e Regulamentos 
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Materiais em Massa 

 

 
 

 

 

 

FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E ENTREGA 

Descrição de 
Serviços/Bens 

Data 
estimada 

de 
emissão 

do 
concurso 

Requisitos Técnicos Gerais 
Requisitos Gerais de 

SHERQ 

Material de 
Tubulação, 
incluindo Válvulas 
e Acessórios 

1º Semestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças aplicáveis que 
são necessárias para executar a 
tarefa. Acesso a equipamentos, 
ferramentas e maquinarias 
certificadas necessárias. 

• Histórico comprovado, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado. Emitir 
certificados e/ou notificações. 

SHERQ, 
ISO 9001, 45001, 14001, 

Padrões Globais Aceitáveis 

Material Elétrico 
4º Trimestre 

Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças aplicáveis que 
são necessárias para executar a 
tarefa. Acesso a equipamentos, 
ferramentas e maquinarias 
certificadas necessárias. 

• Histórico comprovado, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado. Emitir 
certificados e/ou notificações. 

SHERQ, 
ISO 9001, 45001, 14001, 

Padrões Globais Aceitáveis 

Material de 
Instrumentação 

4º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, Licenças aplicáveis que 
são necessárias para executar a 
tarefa. Acesso a equipamentos, 
ferramentas e maquinarias 
certificadas necessárias. 

• Histórico comprovado, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado. Emitir 
certificados e/ou notificações. 

SHERQ, 
ISO 9001, 45001, 14001, 

Padrões Globais Aceitáveis 
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Planta e Equipamento 

DESIGN, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E ENTREGA 

Descrição de 
Serviços/Bens 

Data 
estimada 

de 
emissão 

do 
concurso 

Requisitos Técnicos Gerais 
Requisitos Gerais de 

SHERQ 

Fornecimento e 
Entrega de 
Instalações e 
Equipamentos 

2º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da empresa, 
Licenças aplicáveis que são 
necessárias para executar a tarefa. 
Acesso a equipamentos, ferramentas e 
maquinarias certificadas necessárias. 

• Histórico comprovado, carteira de 
clientes, lista de projectos executados 
no passado. Emitir certificados e/ou 
notificações. 

SHERQ, 
ISO 9001, 45001, 14001, 

Padrões Globais 
Aceitáveis 

 

Serviços de Construção da Planta 
 

CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE LIMPEZA, CATERING, TRANSPORTE E SEGURANÇA 

Descrição de 
Serviços/Bens 

Data 
estimada de 
emissão do 
concurso 

Requisitos Técnicos Gerais 
Requisitos Gerais de 

SHERQ 

Instalação de 
Construção Civil 

4º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis 
que são necessárias para 
executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 
recente. 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, 

Conhecimento da Indústria Local 

Instalação Mecânica 
e de Tubulação 

4º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis 
que são necessárias para 
executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira 
de clientes, lista de projectos 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, 

Conhecimento da Indústria Local 
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CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE LIMPEZA, CATERING, TRANSPORTE E SEGURANÇA 

Descrição de 
Serviços/Bens 

Data 
estimada de 
emissão do 
concurso 

Requisitos Técnicos Gerais 
Requisitos Gerais de 

SHERQ 

executados no passado 
recente. 

Instalação Elétrica e 
de Instrumentação 

1º Trimestre 
Ano22 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis 
que são necessárias para 
executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 
recente. 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, 

Conhecimento da Indústria Local 

Levantamentos 
Pesados 

1º Trimestre 
Ano22 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis 
que são necessárias para 
executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 
recente. 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, 

Conhecimento da Indústria Local 

Andaimes 
2º Trimestre 

Ano22 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis 
que são necessárias para 
executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 
recente. 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, 

Conhecimento da Indústria Local 

Serviços de Catering 
4º Trimestre 

Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis 
que são necessárias para 
executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira 
de clientes, lista de projectos 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, 

Conhecimento da Indústria Local 
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CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE LIMPEZA, CATERING, TRANSPORTE E SEGURANÇA 

Descrição de 
Serviços/Bens 

Data 
estimada de 
emissão do 
concurso 

Requisitos Técnicos Gerais 
Requisitos Gerais de 

SHERQ 

executados no passado 
recente. 

Serviços de 
Segurança 

4º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis 
que são necessárias para 
executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 
recente. 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, 

Conhecimento da Indústria Local 

Transporte e 
Logística 

2º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis 
que são necessárias para 
executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 
recente. 

ISO 9001, ISO 45001 

Serviços Médicos 
4º Trimestre 

Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis 
que são necessárias para 
executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 
recente. 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, 

Conhecimento da Indústria Local 

Proteção Catódica 
4º Trimestre 

Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis 
que são necessárias para 
executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira 
de clientes, lista de projectos 

SHERQ, Conhecimento da 
Indústria Local 



28 
 

CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE LIMPEZA, CATERING, TRANSPORTE E SEGURANÇA 

Descrição de 
Serviços/Bens 

Data 
estimada de 
emissão do 
concurso 

Requisitos Técnicos Gerais 
Requisitos Gerais de 

SHERQ 

executados no passado 
recente. 

Gerenciamento de 
Resíduos não 
Perigosos 

4º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis 
que são necessárias para 
executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira 
de clientes, lista de projectos 
executados no passado 
recente. 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, 

Conhecimento da Indústria Local 
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Projectos de Capital em Moçambique 
 

Gestão de Instalações e Serviços 

SERVIÇOS DE LIMPEZA, CATERING E SEGURANÇA 

Descrição de 
Serviços/Bens 

Data 
estimada 

de emissão 
do 

concurso 

Requisitos Técnicos Gerais 
Requisitos Gerais de 

SHERQ 

Serviços de 
Gerenciamento e 
Catering de 
Acampamentos 
de Construção 

2º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis que são 
necessárias para executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado recente. 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, 

Conhecimento da Indústria 
Local 

Serviços Médicos 
2º Trimestre 

Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis que são 
necessárias para executar a tarefa. 

•  Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado recente. 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, 

Conhecimento da Indústria 
Local 

Serviços de 
Comunicação 

2º Trimestre 
Ano21 

• Estrutura de propriedade da 
empresa, licenças aplicáveis que são 
necessárias para executar a tarefa.  

• Equipamentos, ferramentas e 
maquinarias necessárias e 
certificadas. 

• Experiência, histórico, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado recente. 

SHERQ, Padrões Globais 
Aceitáveis, 

Conhecimento da Indústria 
Local 
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DEFINIÇÕES GERAIS PARA SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, 

RISCO E QUALIDADE (SHERQ) 
 

Requisitos gerais SHERQ  Requisitos técnicos gerais  

ANSI - American National Standards Institute: 
estabelece as normas tecnológicas aplicadas nos EUA e 
para produtos consumidos nos EUA 

IEC - International Electrotechnical Commission: 
estabelece as normas tecnológicas eléctricas 
internacionais 

CE - European Conformity: certificação que indica a 
conformidade com as normas de saúde, segurança e 
protecção ambiental para produtos vendidos na UE 

ASTM - American Society for Testing and Materials: 
trata-se de uma organização de padrões internacionais 
que desenvolve e publica padrões técnicos de consenso 
voluntário para uma ampla gama de materiais, produtos, 
sistemas e serviços. 

ISEA - International Safety Equipment Association: trata-
se da associação-líder em equipamentos de protecção 
individual e tecnologias que permitem que as pessoas 
trabalhem em ambientes perigosos, sendo uma 
organização de desenvolvimento de padrões acreditada 
pela ANSI; a associação trabalha em estreita 
colaboração com fabricantes, laboratórios de teste, 
especialistas, usuários finais e agências governamentais 
no processo de desenvolvimento de padrões. 

CA - Codex Alimentarius: uma compilação de padrões 
reconhecidos internacionalmente, códigos de práticas, 
directrizes e outras recomendações relacionadas a 
alimentos, produção de alimentos e segurança alimentar 
pela FAOP e pela OMS; os padrões e códigos referidos 
incluem a análise de perigos e o ponto de controlo crítico 
(hazard analysis and critical control point - HACCP). 

ISO - International Organization for Standardization: 
desenvolve e publica normas internacionais e, no que se 
refere concretamente à actividade operacional da Sasol, 
acerca de: 

• ISO 14001 – Gestão Ambiental 
• ISO 45001 – Gestão da Segurança e da Saúde no 

Trabalho 

• ISO 9001 – Gestão da Qualidade; 

• ISO 6743 – Lubrificantes, óleos industriais e produtos 
afins 

 

Estrutura de propriedade da 
empresa 
 
Licenças aplicáveis necessárias 
para a execução da tarefa, alvará)  
 
Equipamento, instrumentos e 
maquinaria exigidos e certificados. 
Marcas específicas. Nomes de 
marcas 
 
Experiência, currículo, carteira de 
clientes, lista de projectos 
executados no passado 
 
Demonstrações financeiras dos 
últimos 3 anos) 
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AVISO 
 

Ao adquirir bens e serviços, a Sasol esforça-se por garantir que é dada preferência a empresas 
locais e detidas por moçambicanos. A presente lista de oportunidades de negócio e os requisitos 
gerais foram elaboradas para assegurar que as empresas locais detidas por moçambicanos têm 

acesso a informações sobre oportunidades de negócio. 

A lista de oportunidades de negócio é apenas indicativa e não inclui todas as oportunidades 
potenciais. Adicionalmente, a lista está sujeita a alterações, dependendo das necessidades de 

negócio. 

A Sasol não garante a inclusão de empresas em listas de candidatos. Caso uma determinada 
oportunidade de negócio se concretize, será despoletado um processo competitivo de acordo com 

os procedimentos internos de aprovisionamento da Sasol. 

 


