
 

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-021-PROC-2020  

Âmbito de Trabalho:  

A Contratada deve fornecer, mas não deve estar limitado a: 
 
Fabrico de um conjunto de aproximadamente vinte e nove (29) J-Tube para instalação em estruturas de 
plataformas offshore (para facilitar o roteamento de cabos submarinos de energia do fundo do mar até a parte 
superior da plataforma). 

1. Conjunto de J-Tube variando entre 30m e 150m de comprimento. 
2. Conjuntos de J-Tube compostos por secções de tubos de aço de 6 polegadas de diâmetro conectados 

por flanges de ligações. 
3. Os conjuntos de J-Tube devem incluir braçadeiras para poder fixar permanentemente as secções de 

tubos à estrutura da plataforma offshore numa orientação vertical.  
4. As abraçadeiras dos J-Tube devem ser concebidos como itens autônomos que podem ser pré-

instalados pelos mergulhadores e/ou pelo veículo subaquático operado remotamente (ROV). 
5. A secção inferior do J-Tube para cada conjunto deve ter um raio de flexão de 3,6m para fazer a 

transição do cabo de energia da posição vertical para a horizontal no fundo do mar. 
Os conjuntos de J-Tube devem ser fornecidos com pontos de elevação, protecção catódica / anódios, flanges, 
parafusos, revestimento, etc., conforme necessário para instalação e operação em ambiente submarino e 
marinho. 

 

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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