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-036-SS-2019
Âmbito de Trabalho

A Contratada deverá fornecer, mas não se limitará aos seguintes serviços:
1. Sulfureto de Hidrogénio (H2S)
Para possibilitar o acesso e saída com segurança em espaços de trabalho que poderão conter Sulfureto
de Hidrogénio (H2S), o equipamento de segurança deve estar a disposição. Este equipamento deve estar
em conformidade com os requisitos de segurança aprovados, bem como ser inspeccionado e manuseado
conforme orientado pelo fabricante. O pessoal deve ser rigorosamente treinado no uso do equipamentos,
afim de obedecer uma estratégia rigorosa para escapar de forma imediata e segura os espaços de
exposição ao H2S.
A Contratada deverá fornecer à Companhia os equipamentos de segurança contra H2S, inspecção e
manutenção regulares de equipamentos, bem como providenciar trainamento de seguranca e prestar
serviços de supervisão. Os serviços devem ser fornecidos a todas Operações da Companhia em terra e
em zona marítima em Angola.
Os servicos devem incluir, mas não podem ser limitados ao seguinte:
• Instalação/desinstalação e manutencão do equipamento de segurança de H2S
• Supervisionar o equipamento durante a utilização e operação crítica
• Providenciar treinamento de fundamento basico sobre H2S
• Manutenção e inspecção do equipamentos, no mínimo uma vez por mês ou após a utilização do
equipamento mediante solicitação da Companhia
• Efectuar recolha de amostra e medição de gás
2. Resgate em Alturas (HAR) e Entrada em Espaço Confinado (CSE):

A Contratada deverá fornecer à Companhia pessoal para apoio às operações de entrada em espaço
confinado. Tal incluirá: fornecimento de pessoal para providenciar treinamento de seguranca e supervisão.
Pessoal para controlo e monitoramento dos espaços confinados como controlador de entrada; e pessoal
de resgate da emergência durante as entradas em espaço confinado; mediante solicitação, a todas

operações em terra e em zona marítima da Companhia em Angola. Esses serviços devem ser fornecidos
tanto em uma base contínua para alguns serviços ou mediante solicitação por meio de Ordens de
Trabalho específicas de operações, conforme exigido para as actividades de reparação em grande escala.
A Contratada deverá fornecer, testar e manutenção dos equipamentos associado à entrada em espaços
confinado, incluindo, a garantia da capacidade da resposta de emergência e a protecção do pessoal que
trabalha em espaços potencialmente perigosos.
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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