
A Sasol Petroleum Temane Limitada 
("Sasol") convida os fornecedores interessa-
dos para o fornecimento de uma Unidade 
Hidráulica ("HWU") (o "Participante" ou "Par-
ticipantes") para responder a este processo 
de pré-qualificação. Os participantes devem:

Estar registados em Moçambique; e

Ter uma empresa com pelo menos 30% (trin-
ta por cento) do capital detido por moçambi-
canos. 

Um Participante estrangeiro registado não 
será considerado. 

A Sasol encoraja a formação de parcerias 
entre empresas moçambicanas e fornece-
dores internacionais de equipamento e tec-
nologia.

Dado os requisitos dos documentos detalha-
dos e as especificações associadas ao fornec-
imento de uma HWU (340-600 klbs.) os Par-
ticipantes interessados são convidados a 
contactar a Sasol, através do endereço de 
e-mail abaixo indicado, para obter uma cópia 
do documento de pré-qualificação ("Ques-
tionário de Pré-qualificação"). No caso de um 
Participante poder oferecer uma HWU inferi-
or a 340 klbs., esta poderá ser proposta na 
condição de cumprir com os requisitos de 

capacidade técnica estabelecidos no Ques-
tionário de Pré-qualificação. 

A Sasol pré-qualificará os Participantes 
assente numa fonte respeitável que não com-
prometa a entrega em termos de custo, 
tempo, segurança, saúde e ambiente, ou seja, 
qualidade, fiabilidade e histórico anterior rel-
evante de entrega bem sucedida do Partici-
pante, ao(s) seu(s) parceiro(s) técnico(s) e 
o(s) seu(s) subcontratado(s) deve(m)  apre-
sentar um padrão internacional aceitável da 
indústria e cumprir com todos os requisitos 
de acordo com a lei em vigor em Moçam-
bique.

Caso deseje participar neste processo de 
pré-qualificação, terá de responder até às 
16h00 (hora de Moçambique) do dia 13 de 
Maio de 2022 com respostas e documentos 
comprovativos para cada uma das questões 
estabelecidas no Questionário de Pré-qualifi-
cação. O Participante deve fornecer a sua res-
posta em língua inglesa. A sua resposta deve 
ser enviada para o seguinte endereço elec-
trónico da Sasol:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com

Por favor, indique o seguinte no cabeçalho do 
seu e-mail:

"PRÉ-QUALIFICAÇÃO: UNIDADE HIDRÁULICA".

Todas as informações em epígrafe e os docu-
mentos de pré-qualificação que apresentar 
destinam-se apenas a identificar possíveis 
fornecedores com capacidade de aprovision-
amento, e não deverão de forma alguma ser 
interpretados como um compromisso da 
Sasol adjudicar um contrato a um Partici-
pante.  Por favor, não submeta a proposta 
com o preço. 

É intenção da Sasol encorajar e identificar 
Participantes com capacidades para o fornec-
imento de HWU e posteriormente convidar 
apenas os Fornecedores com capacidade para 
tal, no parecer exclusivo da Sasol, a apresen-
tarem uma proposta mais detalhada. No en-
tanto, a Sasol não será obrigada a efectivar 
qualquer proposta como resultado deste 
concurso de pré-qualificação.

Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") 
invites interested Hydraulic Workover Unit 
(“HWU”) suppliers (the “Participant” or “Par-
ticipants”) to provide a response to this 
pre-qualification process. Participants must:

1. Be registered in Mozambique; and

2. Have a proven ownership structure with at 
least thirty percent (30%) of equity being 
owned by Mozambique nationals. 

A wholly owned foreign registered Partici-
pant shall not be considered. 

Sasol encourages the formation of partner-
ships between locally owned Mozambique 
companies and international equipment and 
technology suppliers.

Given the detailed documentary and specifi-
cation requirements associated with the 
supply of a HWU (340-600 klbs.) interested 
Participants are requested to contact Sasol, 
via the e-mail address set out below, for a 
copy of the prequalification document (“Pre-
qualification Questionnaire”). In the event a 
Participant is able to offer a HWU less than 
340 klbs., this may be proposed on condition 
that it meets the technical capability require-
ments set out in the Prequalification Ques-
tionnaire. 

Sasol shall prequalify Participants on the 
basis that all else is equal with a reputable 
source that does not compromise delivery in 
terms of cost, time, safety, health, and envi-
ronment, i.e. quality, reliability and past rele-
vant history of successful delivery of the Par-
ticipant, its technical partner(s) and its sub-
contractor(s) must be of good international 
industry standard and comply with all Mo-
zambique regulatory requirements.

In the event you wish to participate in this 
prequalification process, you will need to 
respond by 16:00 (Mozambique time) on 13 
May 2022 with answers and evidence to each 
of the questions set out in the Prequalifica-
tion Questionnaire. A Participant must pro-
vide its response in the English language. 
Your response shall be made to the following 
Sasol e-mail address:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com  
Kindly state the following in your e-mail 
header:
“PRE-QUALIFICATION:HYDRAULIC WORKOVER   
UNIT”
All information above and the pre-qualifica-
tion documents you submit are aimed at 
identifying capable sources of supply only 

and shall in no way be construed as a commit-
ment from Sasol to award any contract to any 
Participant.Kindly do not submit a priced pro-
posal. 
It is the intent of Sasol to encourage and 
identify capable Participants for the supply of 
HWU and then invite only those capable Pro-
viders, in the sole opinion of Sasol, to submit 
a more detailed tender. However, Sasol shall 
not be obligated to effect any tender as a 
result of this prequalification process.

CONTRATO-QUADRO PARA A SASOL
CONVITE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PRÉ-QUALIFICAÇÃO

FORNECIMENTO DE UNIDADE HIDRÁULICA 


