
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Para a execução do Projeto de Instalação de Produção PSA e Modicações do CPF
(Escopo IBL) Fornecimento de Granéis para Tubulação
 
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 
For the execution of the PSA Project Production Facility and CPF Modications 
(IBL Scope) Supply of Piping Bulks

1. INTRODUCAO
A Sasol Petroleum Mozambique Limitada (SPM) (doravante referida como Sasol) é a Operadora do Acordo de Partilha de Produção 
(PSA), que é uma licença detida na Província de Inhambane, Moçambique, contendo recursos de petróleo leve e gás.
A Sasol está activamente a executar o Plano de Desenvolvimento PSA, aprovado pelo Governo de Moçambique em 2016 e uma revisão 
do mesmo aprovada em Setembro de 2020. O Plano de Desenvolvimento revisto descreve a intenção contínua da Sasol de 
desenvolver de forma optimizada os recursos de petróleo leve e gás contidos nos Campos de Inhassoro, Temane e Pande.
Um dos principais objetivos do Plano de Desenvolvimento revisto é permitir o fornecimento de gás natural à Central Térmica de 
Temane, que também está em desenvolvimento como parte do programa nacional de eletricação de Moçambique (Projeto de 
Eletricidade Regional de Temane). Outro objetivo fundamental é viabilizar a produção de gás liquefeito de petróleo (GLP) para 
consumo interno. Isso requer a construção de uma nova instalação de processamento de óleo leve, gás e GLP e infraestrutura de 
instalação de superfície associada (doravante denominada Projeto PSA) na área de Temane na Província de Inhambane.
Para apoiar a engenharia, aquisição e construção do Projecto PSA, entre outros, a Sasol requer o fabrico e fornecimento de várias 
categorias de equipamentos e materiais normalmente utilizados nas indústrias de petróleo, gás e petroquímica. Os fornecedores 
interessados   precisarão demonstrar sua capacidade e experiência apropriadas para fabricar e fornecer com sucesso os equipamentos 
e / ou materiais listados abaixo, em conformidade com os requisitos técnicos e comerciais especicados do projeto.

2. PEDIDO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE (EOI)
A Sasol convida os fabricantes e / ou fornecedores elegíveis a indicarem o seu interesse em fornecer os seguintes equipamentos / 
materiais de acordo com a lista de fabricantes aprovados pela Sasol para tubos, acessórios e anges (SAMLPFF rev13):

Tubo de aço carbono (CS), fabricado de acordo com ASME B36.10 e a especicação API / ASTM 
aplicável com tamanhos que variam de ½ ”a 24”.

Carbon steel (CS) pipe, manufactured in accordance with ASME B16.9 and the applicable API / ASTM 
specication with size ranges from ½” to 24”. Tubo de aço carbono (CS), fabricado de acordo com 
ASME B16.9 e a especicação API / ASTM aplicável com tamanhos que variam de ½ ”a 24”.

Pescoço de soldagem de face elevada em aço carbono (CS), soquete soldado, anges roscados e 
cegos; fabricado de acordo com ASME B16.5 e a especicação ASTM aplicável. As classicações de 
classe variam de CL150 a CL900 com faixas de tamanho de ½ ”a 24”.

Válvulas roscadas de aço carbono (CS), solda de encaixe e angeadas (globo, gaveta, esfera, 
retenção, etc.) para ASME B16.10 com classicações de corpo e sede de Classe 150 a Classe 900, 
fabricadas de acordo com API 600, 602 e a especicação ASTM aplicável.

Aparafusamento para serviço petroquímico de acordo com ASME B18.2.1 e B18.2.2 e a especicação 
ASTM aplicável. Todos os parafusos prisioneiros de liga devem ser revestidos de zinco com 10 
mícrones de espessura de acordo com ASTM F1136-11

316 SS, gaxetas enroladas em espiral preenchidas com grate, bem como gaxetas de anel de grate 
reforçadas para combinar com os anges CL150 a CL1500 ASME B16.5, de acordo com ASME B16.20 e 
B16.21.
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3. AO LONGO DOS ANOS, A SASOL TEM SIDO UM IMPULSIONADOR DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONÓMICO . Um aspecto-chave 
desse impacto de desenvolvimento foi possibilitado pelo compromisso com o Conteúdo Local. A Sasol está totalmente empenhada 
em melhorar os níveis de conteúdo local e apoia os requisitos de conteúdo local para a aquisição de bens e serviços concebidos para 
promover o desenvolvimento de negócios e conhecimento de propriedade de Moçambique. O objectivo é maximizar as aquisições de 
empresas detidas por Moçambique (maioritária e minoritária) e empresas com sede em Inhambane. Por isso, a Sasol incentiva os 
fabricantes / fornecedores interessados   a maximizar qualquer potencial participação local ao responder a este pedido de EOI.

4. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS COM A SUBMISSÃO DE EOI

Solicita-se aos Fornecedores Interessados   que se abstenham de enviar informações e documentação irrelevantes e garantam que 
cada item abaixo seja abordado e que sua apresentação seja estruturada estritamente de acordo com a lista de documentação 
necessária e informações abaixo:
1. Identicação da categoria e / ou categorias de material e número (s) de referência apropriado (s)
2.  Estrutura societária da empresa (percentagem de participação detida pelos acionistas bem como descrição e identidade dos 

acionistas, indicando claramente a percentagem de propriedade moçambicana, se houver) e dados do registo do fornecedor nos 
termos da legislação moçambicana.

3.  Informação nanceira relevante dos fornecedores composta pelos últimos 3 anos, ano em curso e previsão para o próximo ano de 
volume de negócios, lucro líquido após impostos e reservas de capital total.

4.  Capacidade técnica
4.1  Histórico de trabalho executado / materiais fabricados e / ou fornecidos para a categoria de material especíca nos últimos 

3 a 5 anos
4.2  O fornecedor deve notar que a conformidade com as seguintes listas de fornecedores / fabricantes aprovados pela Sasol é 

obrigatória.
 Estas listas estão disponíveis mediante pedido por e-mail para  e/ou estas listas estão PSA.IBL.EOI@woodplc.com

disponíveis no site ocial da Sasol: https://www.sasol.com/psa-project
4.2.1  ubos, acessórios e anges - Lista de manufaturas aprovadas pela Sasol para tubos, acessórios e anges Rev 13 (SAMLPFF 

Rev 13)
4.2.2  Válvulas - Itens mecânicos a granel - Válvulas da lista de fornecedores aprovados (BMS_AVL_2020-03-17 Mecânica a granel - 

Válvulas)
5.  Informações e detalhes do Sistema de Gestão da Qualidade dos Fornecedores (SGQ) que devem estar bem estabelecidos. Manual 

de Gestão da Qualidade a ser submetido.
6.  Capacidade de conduzir negócios no idioma inglês.

Os licitantes potenciais serão selecionados pela Sasol; considerando os detalhes que são fornecidos e todas as informações 
fornecidas por licitantes em potencial, bem como os riscos potenciais associados a este projeto. Os licitantes potenciais serão 
selecionados pela Sasol a seu exclusivo e irrestrito critério. Os fornecedores que satisfaçam os critérios de pré-qualicação serão 
obrigados a assinar um acordo de condencialidade com a Sasol, antes de receberem qualquer informação adicional sobre o procjeto 
e para efeitos de processo comercial posterior.

5. INSTRUÇÕES DE SUBMISSÃO

Os contratados interessados   e elegíveis devem enviar as informações e documentação estipuladas acima (em inglês) de acordo com o 
seguinte:
Endereço de e-mail:  marcado ao cuidado do Coordenador do Projeto PSAPSA.IBL.EOI@woodplc.com
Descrição do Projeto: Projeto de Desenvolvimento PSA
Data de encerramento: 14 de Janeiro de 2022
Horário de fecho: 12:00 (UTC + 02: 00) Harare, Pretória

6. GERAL

Os detalhes desta Manifestação de Interesse também estão disponíveis no site ocial da Sasol: https://www.sasol.com/psa-project

Os fornecedores interessados   e elegíveis devem ter em atenção que este pedido da Sasol visa apenas solicitar as informações por ela 
exigidas para permitir futuras decisões relativas ao fornecimento destes itens e à selecção de potenciais licitantes. Não indica, de 
forma alguma, qualquer intenção da Sasol de entrar em discussões adicionais com qualquer fornecedor que envie informações e 
expressão de interesse em participar neste processo, ou em entrar em qualquer contrato ou outra relação comercial entre a Sasol e tal 
fornecedor, nem constitui um compromisso por parte da Sasol de adjudicar quaisquer contratos ou de colocar quaisquer ordens de 
compra relacionadas com os mesmos a qualquer Fornecedor? A Sasol não tem obrigação de considerar apenas os respondentes a 
esta EOI para potenciais contratos futuros ou pedidos de compra. 

As respostas da Sasol apenas serão feitas a licitantes potenciais pré-selecionados e a Sasol pode solicitar mais informações de tais 
licitantes identicados. A Sasol também pode organizar a auditoria de informações que foram fornecidas por um entrevistado de 
acordo com esta EOI.

1. BACKGROUND
Sasol Petroleum Mozambique Limitada (SPM) (hereinafter referred to as Sasol) is the Operator of the Production Sharing 
Agreement (PSA), which is a license holding in the Province of Inhambane, Mozambique, containing light oil and gas resources.
Sasol has been actively executing the PSA Plan of Development which was approved by the Government of Mozambique in 2016 
and a revision thereto approved in September 2020.  The revised Plan of Development describes Sasol's ongoing intent to 
optimally develop the light oil and gas resources contained in the Inhassoro, Temane and Pande elds.
A key objective of the revised Plan of Development is to enable the supply of natural gas to the Central Térmica de Temane power 
plant, which is also under development as part of Mozambique's national electrication programme (the Temane Regional 
Electricity Project). Another key objective is to enable the production of liqueed petroleum gas (LPG) for domestic consumption. 
This requires the construction of a new light oil, gas and LPG processing facility and associated surface facility infrastructure 
(hereinafter referred to as the PSA Project) in the Temane area in the Province of Inhambane.
In support of the engineering, procurement and construction of the PSA Project, amongst others, Sasol requires the manufacture 
and supply of various categories of equipment and material commonly used in the oil, gas and petrochemical industries. 
Interested suppliers will need to demonstrate their appropriate ability and experience to successfully manufacture and supply the 
equipment and/or materials as listed below in compliance with the specied project technical and commercial requirements. 

2. REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
Sasol hereby invites eligible manufacturers and/or suppliers to indicate their interest in supplying the following equipment / 
materials in accordance with the Sasol approved manufacturers list for pipes, ttings and anges (SAMLPFF rev13):

Carbon steel (CS) pipe, manufactured in accordance with ASME B36.10 and the applicable API / 
ASTM specication with size ranges from ½” to 24”.

Carbon steel (CS) pipe, manufactured in accordance with ASME B16.9 and the applicable API / ASTM 
specication with size ranges from ½” to 24”.

Carbon steel (CS) raised face welding neck, socket weld, threaded and blind anges; manufactured 
in accordance with ASME B16.5 and the applicable ASTM specication. Class ratings vary from 
CL150 to CL900 with size ranges from ½” to 24”.

Carbon steel (CS) threaded, socket weld and anged valves (globe, gate, ball, check, etc.) to ASME 
B16.10 with body and seat ratings from Class 150 to Class 900, manufactured in accordance with 
API 600, 602 and the applicable ASTM specication.

Bolting for petrochemical service in accordance with ASME B18.2.1 and B18.2.2 and the applicable 
ASTM specication.
All alloy stud bolts shall be zinc coated to 10 micron thick in accordance with ASTM F1136-11

316 SS, graphite lled spiral wound gaskets as well as reinforced graphite ring gaskets to match 
CL150 to CL1500 ASME B16.5 anges, in accordance with ASME B16.20 and B16.21. Spiral wound 
gaskets shall have a thickness of 4.5mm, inner and outer rings shall have a thickness of 3mm, 
inner and outer rings to be PTFE coated
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3. SASOL HAS BEEN OVER THE YEARS A DRIVER OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT through its investments and operations. A 
key aspect of this development impact has been enabled through its commitment to Local Content.  Sasol is fully committed to 
improved levels of local content and supports the local content requirements for the procurement of goods and services which 
are designed to promote the development of Mozambican owned businesses and know-how.  The aim is to maximise 
procurement from Mozambique owned (majority and minority) and Inhambane Head Quartered companies.  Accordingly, Sasol 
encourages interested manufacturers / supplier to maximize any potential local participation when responding to this Request for 
EOI.

4. ESSENTIAL DOCUMENTATION AND INFORMATION REQUIRED WITH SUBMITTAL OF EO
Interested Suppliers are requested to refrain from submitting irrelevant information and documentation and to ensure that each 
item hereunder is addressed and that your submission is structured strictly in accordance with the list of required documentation 
and information hereunder: 
1.  Identication of the material category and/or categories and appropriate reference number/s
2. Company ownership structure (percentage shareholding held by shareholders as well as a description and the identity of 

shareholders, clearly indicating percentage Mozambique ownership, if any) and details of registration of the supplier in terms of 
Mozambican legislation.

3. Relevant nancial information of the suppliers consisting of the last 3 years, current year and a forecast for next year of turnover, 
net prot after tax and total equity reserves.

4. Technical capability
4.1 Track record of work performed / materials manufactured and/or supplied for the specic material category in the last 3 to 5 

years
4.2 Supplier to note that conformance to the following Sasol Approved Vendor / Manufacturer lists is mandatory. 
 These lists are available on request by e-mail to  and/or These lists are available on Sasol's ofcial PSA.IBL.EOI@woodplc.com

website:   https://www.sasol.com/psa-project
4.2.1 Pipe, Fittings and Flanges – Sasol Approved Manufactures List for Pipe, Fittings and Flanges Rev 13 (SAMLPFF Rev 13)
4.2.2 Valves – Bulk Mechanical items Approved Vendor List Valves (BMS_AVL_2020-03-17 Bulk Mechanical – Valves)

5.  Information and details of the Suppliers Quality Management System (QMS) which should be well established. Quality 
Management Manual to be submitted.

6.  Ability to conduct business in the English Language.

Potential bidders will be selected by Sasol; considering the details which are supplied, and all information provided by potential 
bidders as well as potential risks associated with this project. Potential bidders will be selected by Sasol in its sole and unfettered 
discretion.
Suppliers who satisfy the pre-qualication criteria will be required to sign a condentiality agreement with Sasol, prior to receiving 
any further information regarding the project and for the purpose of further commercial process.

5. SUBMISSION INSTRUCTIONS 
Interested and eligible Contractors are to submit the information and documentation stipulated above (in English) as per the 
following: 
E-mail address:   marked for the attention of the PSA Project Co-OrdinatorPSA.IBL.EOI@woodplc.com
Description of Project: PSA Development Project 
Closing Date: 14  January  2022.
Closing time: 12:00 (UTC+02:00) Harare, Pretoria

6. GENERAL 
Details of this Expression of Interest are also available on Sasol's ofcial website:https://www.sasol.com/psa-project 
 
Interested and eligible Suppliers should note that this request by Sasol is aimed solely at requesting information required by it to 
enable future decisions regarding the supply of these items and the selection of potential bidders. It does not, in any manner, indicate 
any intention by Sasol to enter into further discussions with any Supplier who submits information and expresses interest to 
participate in this process, or to enter into any contract or other commercial relationship between Sasol and such Supplier, nor does it 
constitute an undertaking by Sasol to award any contracts to, or to place any purchase orders related thereto whatsoever on any 
Supplier. Sasol is under no obligation to consider only the respondents to this EOI for potential future Contracts or Purchase Orders. 
Responses by Sasol will only be made to short-listed prospective bidders and Sasol may request further information from such 
identied bidders. Sasol may also arrange for auditing of information that has been provided by a respondent pursuant to this EOI.
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