
 
Unidade Gestora Executora das Aquisições 

 

CONVITE PARA A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA 

PLATAFORMA DIGITAL DE MONITORIA E CONTROLE DE CUSTOS DAS 

OPERAÇÕES PETROLÍFERAS EM MOÇAMBIQUE. 

O Instituto Nacional de Petróleo (INP) pretende contratar uma empresa de consultoria, de 

reconhecida capacidade e competência, para o fornecimento e instalação de uma plataforma digital 

de gestão e controlo de custos de pesquisa e produção de petróleo e gás, mormente nas 

componentes de controlo e monitoria de custos, obrigações contratuais, benchmark de custos, 

receitas, produção, análise e elaboração de relatórios e, na geração de mapas e gráficos analíticos, 

com o objectivo de facilitar a gestão integrada do fluxo de informação e acompanhamento dos 

projectos da indústria em tempo real. 

Para a sua materialização, o INP convida todas as Pessoas Colectivas elegíveis, nacionais ou 

estrangeiras, incluindo Universidades e Institutos de Pesquisa, com um mínimo de 10 (dez) anos 

de experiência comprovada em trabalhos similares relevantes, a apresentar Manifestação de 

Interesse em realizar a consultoria acima mencionada para a pré-selecção de consultores a 

integrarem a Lista Curta, cujos Termos de Referência (TdR’s) deverão ser levantados, a título 

gratuito, no edifício-sede do INP, situado na Rua dos Desportistas, Aterro da Maxaquene, Parcela 

nº 259/E, Cidade de Maputo, a partir do dia 19 de Outubro de 2021, das 07:30 horas às 15:30 

horas. Os mesmos TdR’s poderão ser solicitados através do email ugea.inp@inp.gov.mz. 

A Manifestação de Interesse deverá ser acompanhada de Alvará compatível com o objecto da 

consultoria e do Certificado de Inscrição no Cadastro Único da Direcção Nacional do Património 

do Estado ou de documentos comprovativos de sua qualificação técnica, jurídica, económico-

financeira e fiscal ou equivalentes para o caso de Pessoas Colectivas estrangeiras. Adicionalmente, 

deverão apresentar evidências de trabalhos de consultoria similares e os certificados e curricula 

dos consultores (equipe técnica) propostos. 
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Os Consultores Estrangeiros devem declarar, ainda nesta fase, ter procurador ou representante 

legal residente e domiciliado em Moçambique, com poderes para receber notificação, intimação e 

responder administrativa e judicialmente pelos seus actos, devendo juntar instrumento de mandato. 

A Manifestação de Interesse e os documentos solicitados, deverão ser redigidos em língua 

portuguesa ou inglesa mas incluindo a respectiva versão traduzida e submetidos em 

triplicado, num envelope lacrado e devidamente identificado, para o endereço acima indicado, 

até às 15:30h do dia 03 de Novembro de 2021. 

A selecção e todo o procedimento de contratação será efectuada de acordo com o Regulamento de 

Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março. 

Qualquer dúvida ou necessidade de informação adicional, não hesitem em contactar-nos no 

endereço acima referido, de 2ª à 6ª Feira, das 7:30h às 15:30h ou através dos números: +258 83 

9511000, +258 21 248300 ou através do email ugea.inp@inp.gov.mz . 

A Autoridade Competente 

Ilegível 
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Unidade Gestora Executora das Aquisições 

 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST 

CONSULTING SERVICES FOR THE DEVELOPMENT OF A DIGITAL PLATFORM 

FOR MONITORING AND CONTROLLING THE COSTS OF PETROLEUM 

OPERATIONS IN MOZAMBIQUE.  

 

The National Petroleum Institute (INP) intends to hire a consulting firm of recognized capacity 

and competence to develop, supply and install a digital platform for management and control of 

the cost from the oil and gas exploration and production, mainly in the components of cost control 

and monitoring, contractual obligations, benchmarking, revenues, production, analysis and 

reporting, and in the generation of maps and analytical graphs, with the objective of facilitating 

the integrated management of the flow of information and real-time monitoring of the industry's 

projects. 

For its materialization, INP invites all eligible Legal Entities, national or foreign, with a minimum 

of ten (10) years recognized experience in dealing with similar relevant work to submit Expression 

of Interest to carry out the above mentioned consultancy for the pre-selection of consultants to 

integrate the Short List, whose Terms of Reference (TOR) shall be picked up, free of charge, at 

the INP main office, located at Rua dos Desportistas, Aterro da Maxaquene, Parcela No. 259/E, 

Maputo City, from October 19, 2021, from 07:30 hours to 15:30 hours. The same TOR may be 

requested through the email ugea.inp@inp.gov.mz . 

The Expression of Interest must be accompanied by a License compatible with the object of the 

consultancy and the Certificate of Registration in the Single Registry of the National Directorate 

of State Patrimony or documents attesting their technical, legal, economic-financial and tax 

qualification or equivalent for foreign legal entities.  
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Additionally, they must present evidence of similar consulting work and the certificates and 

curricula vitae of the proposed consultants (technical team). 

The foreign Consultants must declare, at this stage, that they have a proxy or legal representative 

resident and domiciled in Mozambique, with powers to receive notification, summons and to 

respond administratively and judicially for their acts. 

The Expression of Interest and the requested documents must be written in Portuguese language 

or in English but with respective translated version and submitted in triplicate in a sealed and 

properly identified envelope to the above address by 3:30 pm on November 3rd , 2021. 

The selection and the entire contracting procedure will be carried out in accordance with the 

Regulations for Contracting Public Works Contracts, Supply of Goods and Provision of Services 

to the State, approved by Decree No. 5/2016 of March 8. 

Any questions or need for additional information, do not hesitate to contact us at the above address, 

Monday to Friday, from 7:30 am to 3:30 pm or through the numbers: +258 83 9511000, +258 21 

248300 or through the email ugea.inp@inp.gov.mz . 

 

The Competent Authority 

Illegible 
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