
Maputo, 22 de Outubro de 2019

A complete set of bidding documents in English may be purchased as from 
22.10.2019 by interested bidders upon payment of a non-refundable fee of 20 
000 USD (Twenty Thousand USD). The payment shall be made by cash deposit or 
electronic transfer of amount specified in the Bid Data Sheet to Imopetro' s bank 
account:

The current Bid contains Pre-qualification requirements that all bidders must 
comply with.

Bidding will be conducted through the international competitive public bidding 
procedures similar to those specified in the World Bank's Guidelines: Procure-
ment under IBRD Loans and IDA Credits, with the alterations necessary to 
conform the bidding to Decree nr 45/2012 above referred and is opened to all 
bidders from eligible source countries as defined in the said guidelines.

Interested eligible bidders may obtain further information from IMOPETRO to the 
attention of the Managing Director, at 256, Rua da Imprensa — 4th floor 403-406, 
P 0 Box nr 1412, Phone +258.21302190 or +258.21302246 or +258.843250310, 
Email imopetro@imopetro.co.mz; Fax nr. 258 21302278, Maputo, Mocambique.

IMOPETRO/CACL/05/2019
PARA O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS 

PETROLÍFEROS REFINADOS

IMOPETRO/CACL/05/2019
FOR THE SUPPLY OF REFINED 

PETROLEUM PRODUCTS

Bidder´s proposals must be presented separately in two sets of envelopes, one 
containing Pre-qualifications requirement only and another containing the 
Technical and financial Bid.

Both sets of envelopes, must be delivered to the address above at or before 
09:00 AM on 08 NOVEMBER, 2019. Late submission of Pre- Qualification require- 
ments and technical and financial Bid will not be accepted. The Pre-Qualification 
Requirements, will be opened at 09:05 AM on 08 NOVEMBER, 2019 at the 
address referred above, in the presence of the bidder's representatives who 
choose to attend. Each document composing the pre-qualification requirement 
must be witnessed by two different bidders attending to the opening session.

At 3:30 PM of 08 NOVEMBER, IMOPETRO will announce the results of the 
Pre-qualification process to all bidders. Non Pre-Qualified Bidder´s proposal will 
be returned unopened.

There will be no liabilities to IMOPETRO in relation to non-Pre-Qualified Bidders.

Technical and Financial Bids, will be opened at 04:00 PM on 08 NOVEMBER, 
2019 at the address referred above, in the presence of the bidder's representa-
tives who choose to attend. Only Pre-Qualified Bidder´s Proposals will be 
opened.

The Technical and financial Bid must be accompanied by a bid security which 
amount is specified in the Bid Data Sheet.

Upon confirmation of bank deposit or swift transfer, bid documents will be made 
available at Imopetro's address. By request bid documents will be sent by express 
mail, for which additional advance amount specified in the Bid Data Sheet shall 
be paid. By request, a pdf copy of the bid documents will be made available by 
email. In case of dispatching by mail or any other mode, IMOPETRO cannot be 
held responsible for non-reception of the documents by the Bidder. In case of 
differences between pdf file and printed copy, this one will prevail.

IMOPETRO — Importadora Moçambicana de Petroleos, Lda acting, under the 
terms of articles 29 and following of Decree nr 45/2012, dated 28 December 
2012, as the procurement agent for several oil distributing companies in Mozam-
bique (Purchasers), invites sealed bids from eligible bidders for the supply of 
approximately 960 000 Metric tons of the following refined petroleum products 
and its shipment to Mozambican ports of Maputo, Beira, Nacala and Pemba.

A IMOPETRO - Importadora Moçambicana de Petróleos de Moçambique, LDA, 
nos termos do Decreto No 45/2012 de 28 de Dezembro, actuando como agente 
de Procurement das companhias distribuidoras de produtos petrolíferos refinados 
em Moçambique, convida concorrentes elegíveis a apresentar propostas seladas 
para o fornecimento de aproximadamente 960 000 Toneladas metricas dos 
seguintes produtos petrolíferos refinados para os portos Moçambicanos de 
Maputo, Beira, Nacala e Pemba.

O concurso será regido pelos procedimentos relativos aos concursos internacio-
nais públicos, similares aos especificados nas directrizes do Banco Mundial: 
Procurement Under BRD Loans and IDA Credits, e está aberto a todos os concor-
rentes de países elegíveis conforme definido nas referidas directrizes.

Os concorrentes elegíveis interessados, poderão obter mais informações nos 
escritórios da IMOPETRO LDA, Rua da Imprensa No 256 – 4o Andar, porta 403-406, 
caixa postal 1412; Telefone +258 21 302190 / +258 21 302246 / +258 84 3250310, 
Correio Eletrónico: imopetro@imopetro.co.mz, Fax nr. 258 21302278, 
Maputo,Mocambique.

O presente concurso contém requisitos de pré-qualificação que todos os concor- 
rentes devem cumprir.

Os documentos completos do concurso em língua inglesa poderão ser adquiridos 
a partir de 22 de Outubro de 2019, por qualquer concorrente interessado, 
mediante a apresentação de um pedido no endereço acima indicado, e contra 
pagamento de um valor não reembolsável de USD 20.000,00 (Vinte Mil Dólares 
Americanos), conforme os seguintes detalhes bancários:

Após a confirmação do depósito bancário ou transferência bancaria, os cadernos 
de encargo serão disponibilizados no endereço da Imopetro. A pedido, os 
documentos de encargo serão enviados por correio, para o qual será pago o valor 
antecipado adicional especificado na Folha de Dados dos cadernos de encargo. A 
pedido, uma cópia em PDF dos documentos de encargo será disponibilizada por 
e- mail. No caso de envio por correio ou qualquer outro modo, a IMOPETRO não 
pode ser responsabilizada pela não recepção dos documentos pelo concorrente. 
No caso de diferenças entre o ficheiro em pdf e a cópia impressa, esta 
prevalecerá.

As propostas do concorrente devem ser apresentadas separadamente em dois 
conjuntos de envelopes, um contendo apenas requisitos de pré-qualificação e o 
outro contendo a proposta técnica e financeira.

Os dois conjuntos de envelopes devem ser entregues no endereço acima mencio-
nado, antes das 09:00 horas do dia 08 de Novembro de 2019. Não serão aceites 
atrasos na entrega da proposta tecnica e financeira bem como dos requisitos de 
pré-qualificação. Os Requisitos de Pré-Qualificação serão abertos às 09:05 horas 
do dia 08 de Novembro de 2019 no endereço acima mencionado, na presença 
dos representantes dos concorrentes, que optarem por participar. Cada 
documento, que compõe o requisito de pré-qualificação, deve ser testemunhado 
por dois concorrentes diferentes, presentes à sessão de abertura.

Às 15:30 horas do dia 08 de Novembro, a IMOPETRO anunciará os resultados do 
processo de pré-qualificação a todos os concorrentes. A proposta do concorrente 
não pré-qualificada será devolvida fechada.

Não haverá obrigações para a IMOPETRO em relação a concorrentes não pré-qual-
ificados.

As Propostas Técnicas e Financeiras serão abertas às 16:00 horas do dia 08 de 
Novembro de 2019 no endereço acima mencionado, na presença dos represen-
tantes dos concorrentes, que optarem por participar. Apenas as propostas dos 
concorrentes pré-qualificados serão abertas

As Propostas Técnicas e Financeiras devem ser acompanhadas de uma garantia 
bancaria, cujo valor é especificado na Folha de Dados da Proposta.

IMOPETRO - IMPORTADORA MOÇAMBICANA DE PETRÓLEOS, LDA.
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INVITATION FOR BIDS

BANCO COMERCIAL DE INVESTIMENTO - BCI;
ACCOUNT- 147003610002

CURRENCY- USD;
NIB- 0008 0000 0147003610277

IBAN- MZ59 0008 0000 0147003610277
SWIFT- CGDIMZMA
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BANCO COMERCIAL DE INVESTIMENTO - BCI; 
ACCOUNT- 147003610002

CURRENCY- USD;
NIB- 0008 0000 0147003610277 IBAN- MZ59 

0008 0000 0147003610277 
SWIFT- CGDIMZMA

CONVITE PARA O CONCURSO


