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: 2021.11.16 - RFBA - 69 - SS
Âmbito de Trabalho:
A Contratada deve fornecer os seguintes serviços:
A contratada deverá providenciar servicos profissionais e técnicos relacionados com a auditoria ambiental e
inspecção de instalações, exigida pelos regulamentos locais para a obtenção de licenças ambientais instalaçoes
e/ou operação.
A contratada (ou consórcio de contratadas) para prestar serviços de auditoria pública, deverá avaliar o
cumprimento das disposições da lei do ambiente, Lei nº 5/98 de 19 de Junho, publicada no I ª Série do Diário
da República, nº 27. Requisitos: Acreditado pelo Ministério do Ambiente para o exercício da actividade a que
se propõe.
Requisitos:
Capacidade de verificação da conformidade garantindo medidas de prevenção, recuperação e controlo
formalizadas pela contratada para a execução das actividades de limpeza e desmobilização; Verificação do
enquadramento das actividades realizadas, nos parâmetros de protecção ambiental recomendados pelo
estudo de impacto ambiental; Aplicação do plano de gestão ambiental para todas as áreas mencionadas no
estudo de impacto ambiental, incluindo o seguinte:
•
•
•
•
•

Planos de trabalho e estudos de ROV (Veículo Operacional à Distância);
Planos de gestão de resíduos e efluentes;
Compilação do relatório a apresentar ao Ministério do Ambiente;
Certificações internacionais serão uma vantagem;
Experiência comprovada na realização de estudos de impacto ambiental, auditorias ambientais e
outras actividades relacionadas para cumprir as directrizes e prazos estabelecidos à luz da legislação
em vigor sobre preservação ambiental

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 informativo do fornecedor e remeter para o endereço electrónico
concurso@chevron.com no prazo definido na página da internet.
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