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-029-PROCOPS-2021

Âmbito de Trabalho:
O Fornecedor deverá prestar Serviços Terceirizados de Aquisição pontuais e não -exclusiva para a Cabinda Gulf Oil
Company Limited, em Angola, cobrindo os seguintes âmbitos:
•

Compras Locais

O Fornecedor deverá adquirir uma variedade de materiais no mercado local (principalmente em Luanda e Cabinda) a
serem entregues directamente nas instalações de recepção da CABGOC em Luanda e na base de Malongo em Cabinda.
O Fornecedor tem de estar completamente familiarizado com o ambiente de negócios local e ter fortes capacidades de
atender as necessidades da CABGOC. O Fornecedor deverá estar logisticamente pronto para entregar o material dentro
do prazo de 48 horas (em média) após a recepção da Ordem de Compra e possuir uma estação de armazenamento,
bem como um armazém de trânsito totalmente equipado.

•

Compras Internacionais

O Fornecedor deverá adquirir uma variedade de materiais no mercado internacional, material este a ser entregue tanto
nos Centros de Transitários de Frete localizados fora de Angola ou directamente nas instalações de recepção da
CABGOC tanto em Luanda como na Base de Malongo em Cabinda. O Fornecedor tem de estar completamente
f amiliarizado com o ambiente de negócios do mercado internacional e ter f ortes capacidades para atender as
necessidades da CABGOC. O Fornecedor deverá estar logisticamente pronto para entregar o material dentro do prazo
de 48 horas (em média) após a recepção da Ordem de Compra e possuir estação de armazenamento, bem como um
armazém de trânsito totalmente equipado tanto dentro, como fora de Angola.

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