Anúncio de Concurso Público para Empresas
A Cabinda Gulf Oil Company Ltd (CABGOC), subsidiária da Chevron, figura entre as principais empresas
petrolíferas de Angola, vem por este meio anunciar um concurso público para o fornecimento do seguinte
material:
Concurso Público Número: RFBA-033-D&C-2020
Âmbito de Trabalho:
A Contratada deverá fornecer produtos tubulares para a produção de petróleo (OCTG), incluindo tubagens,
revestimentos, condutores e acessórios conforme as necessidades e acordado entre as partes envolvidas.
Além disso, a Contratada poderá realizar serviços de inspeção do API entre outros equipamentos e
ferramentas utilizadas em operações de Sondagem e Completação sob orientação do pessoal do
Departamento de Serviços da Companhia.
A Contratada deverá utilizar pessoal experiente e competente como também práticas petrolíferas apropriadas,
e deverá cumprir com as ordens e intruções da Companhia. A Contratada será responsável, mas não limitada
pelos seguintes âmbitos de trabalhos:
1. Fornecer produtos tubulares para produção de petróleo proveniente de uma das suas fábricas sob a
lista de fábricas aprovadas pela Chevron
2. Reservar espaço na fábrica conforme a previsão acordada a fim de apoiar as operações de Sondagem
e Completação do Comprador
3. Todos produtos tubulares para a produção de petróleo deverão ser fabricados em conformidade com
os requisitos gerais de qualidade do fornecedor/comprador no que concerne os produtos e
equipamentos de Sondagem e Completação
4. Despachar os produtos OCTG adquiridos para o ponto de recepção acordado e a expedição/ logística
deverá cumprir com os requisitos de transportação exigidos pelo comprador
5. Assegurar que haja pessoal adequado para apoiar o manuseio de produtos OCTG, manutenção e
seguro geral de QA/QC
6. Deverá ser capaz de atender à procura do Comprador pelos produtos OCTG
7. Responsável por assegurar que todos os produtos sejam inspeccionados de acordo as exigências de
inspecção do Comprador
8. Deverá ser capaz de apoiar a rastreabilidade dos produtos OCTG de acordo com as exigências do
Comprador
9. Deverá fornecer assistência técnica e de operação (local da plataforma) para todos os produtos OCTG
e acessórios adquiridos ou será responsável pela coordenação juntamente com as fábricas
certificadas para serviços de apoio
10. Organizar os serviços de manutenção, reciclagem e inspecção dos produtos OCTG do Comprador
conforme listados abaixo:

11. Inspecção de Partículas Magnéticas – Tubagem Completa
12. Inspecção electromagnética para anomalias longitudinais e transversais
13. Inspecção de rosca API – Cálculo de espessura de paredes através do sistema ultra-som
14. Inspecção completa de tubagem de perfuração API de acordo com os padrões 7 e RP7G do Instituto
Americano de Petróleo
15. Endireitamento de tubagem
16. Unidade Hot spotting (Hot Spotting unit) para unidades Não-Magnéticas e de Detonação de Grânulo
para fins de conexão
17. Outros serviços de inspecção de equipamentos e ferramentas de perfuração e completação que
englobam o processo completo de controlo de QA/QC, de modo a garantir que as operações sejam
realizadas com segurança e fiabilidade de acordo com as normas aceitáveis do Instituto Americano de
Petróleo (API) e os regulamentos da Chevron.
Para executar todos os serviços acima, e entre outros não mencionados, a Contratada deverá fornecer:
A. Equipamentos e ferramentas para cumprir com os requisitos dos serviços
B. Pessoal experiente dentro e fora do Malongo
Alojamento e transporte para o pessoal contratado

As empresas qualificadas que estejam interessadas em serem consideradas para o concurso acima descrito
poderão accessar a página www.angola.chevron.com, na secção de Fornecedores, Concurso Público;
preencher o formulário informativo do fornecedor e remeter para o endereço electrónico
concurso@chevron.com no prazo definido na página da internet.
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