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: 2022.10.10 - RFBA - 138 - FE
Âmbito de Trabalho:
A Contratada deve fornecer os seguintes serviços:

Âmbito de trabalho:
A contratada deverá desenvolver diversos equipamentos de engenharia submarina, fornecer equipamentos de
apoio à instalação e ao pessoal.
Os serviços necessários incluem, mas não se limitarão ao seguinte:
•
Fabrico de conjunto de J-Tubes
•
Fabrico de conjunto de tubagem de elevação (riser) pressurizada
•
Fabrico de braçadeira para anexar as secções do tubo à estrutura da plataforma offshore
•
As braçadeiras devem ser fabricadas como equipamentos autônomos a serem instalados por
mergulhadores e/ou ROVs
•
Fabrico de tubagens submarinas, de superfície (topside) e carretéis de fechamento
•
Apoio à instalação offshore, pessoal e equipamentos
•
Fabrico de estruturas de implantação, estruturas de base, estruturas anódicas (anode sleds), barras de
difusão, entre outros equipamentos especializados de engenharia submarina
•
Serviços gerais de apoio à fixação de carga marítima no convés e soldadura
•
Teste de apoio de integração local em Luanda
•
Fornecer inspectores terceirizados de NDT, revestimento, hidrotestagem e MWS
•

•
Fornecer equipamento geral de movimento de carga, flanges, juntas, fixadores, entre outros materiais
•
Serviços de certificação e recertificação do equipamento de movimento de carga (rigging).

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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