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-053-D&C-2020
Âmbito de Trabalho:
O empreiteiro prestará serviços de inspecção da API para Material Tubular para Petróleo (OCTG) e outros equipamentos e
ferramentas utilizadas em actividades de Sondagem e Completação sob a direcção do pessoal do Departamento de Serviços da
Companhia. O empreiteiro utilizará pessoal experiente e competente, que tenha prática de campo petrolífero aceitável e cumprirá as
exigências e directrizes da Companhia.
O empreiteiro será responsável pelo seguinte âmbito de actividades relacionadas com a inspecção e manutenção, no mínimo, mas não
se limitando a:
- Organizar a manutenção e reciclagem do equipamento tubular da Companhia
- Inspecção de Partículas Magnéticas– Tubo Completo
- Inspecção Electromagnética de Defeitos Longitudinais e Transversais
- Inspecção Padrão de Rack
- Corpo de tubos e fios - API Drifting de comprimento total, incluindo o registo da contagem dos tubos
- Laser tally preferido - Inspecção de Fios API
- Verificação de pinos e acoplamentos para cumprimento
- Medição da espessura da parede ultrassónica
- Inspecção de Fios Visuais
- Inspecção completa do tubo de perfuração API de acordo com a Norma API 7 e API RP7G
- Descalcificação Interna/Externa
- Endireitamento de tubos
- Revestimento interno/externo para prevenção contra ferrugem
- Inspecção Interna Visual
- Unidade de spotting quente para equipamentos de perfuração não magnética
- Unidade de Explosão de Bicos para Ligações
- Slotting de identificação
- Inspecção de furo em tubos de perfuração
- Outros serviços de inspecção de Equipamentos e Ferramentas D&C que englobam o processo de sondagem e completação cabal do
QA/QC para garantir que as operações seguras e fiáveis sejam executadas de acordo com as normas API e regulamentos da Chevron.
Para efectuar todos os serviços supracitados e outros não mencionados, o empreiteiro deve fornecer o seguinte:
a) Todos os equipamentos e ferramentas para cumprir com todos os requisitos dos serviços
b) Pessoal no local, dentro e fora das operações da base de Malongo, dependendo do horário de trabalho da empresa e dos requisitos
do âmbito de trabalho
c)Alojamento e transporte para o pessoal empreiteiro

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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