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: 026-SS- Abastecimento de Água Potável
Âmbito de Trabalho:
A Contratada deverá prestar serviços de abastecimento de água potável às instalações da Companhia em
Luanda conforme instruído por um representante da Companhia.
Requisitos Mínimos:
1. O pessoal da Contratada deve demonstrar total responsabilidade no fornecimento de agua
às instalações da Companhia
2. Possuir experiência de prestação de agua potavel e ser capaz de cumprir com todas as normas de
segurança da Companhia tal como: Equipamento protetor individual, Identificação de perigo,
planeamento da viagem, análise de segurança no trabalho,etc.
3. As cisternas da Contratada devem ter a capacidade para manobrar no interior de áreas
residenciais e nas ruas centrais de Luanda.
4. Os camiões e tanque de água devem ser mantidos em boas condições de funcionamento para operar
nas instalações da Companhia incluindo verificações regulares de manutenção.
5. A Contratada deve fornecer os registros de inspeção dos caminhões conforme pedido da Companhia.
6. A Contratada deverá fornecer água potável através da Empresa Pública de Água (EPAL).
7. O pessoal da Contratada deve estar disponível para realizar o serviço até (24 horas/dia) conforme as
necessidades da Companhia.
8. Os motoristas da Contratada devem possuir todos os documentos necessários incluindo a carta de
condução para todos os veículos, desde veículos ligeiros a pesados.
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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