
 

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-029-INFRA-2020 

 

A Contratada deve fornecer à Companhia serviços completos de restauração e serviços de gestão de 
instalações, incluindo fornecimento de mão-de-obra e supervisão, aquisição, transporte, armazenamento, 
preparação de alimentos, serviço de lavanderia, limpeza de alojamentos e de escritórios. A Contratada deverá 
executar tais serviços para os residentes e instalações da Companhia. 
 
O Contratante deverá prestar estes serviços à Companhia, em terra em areas maritimas localizadas na 
República de Angola. 
 
Serviços de Restauração em Terra e em Areas Maritimas: 
 
A Contratada devera fornecer os serviços de restauração conforme requerido e especificado pela Companhia. 
Estes Serviços serão fornecidos para uso exclusivo da Companhia, dos seus Contratados e dos visitantes.   
 
A Contratada será o único responsável pela implementação e execução de práticas seguras de 
manuseamento de alimentos de acordo com os padrões aprovados pela indústria, os padrões de segurança 
alimentar da Companhia e os regulamentos legais  de acordo com o Manual de Segurança Alimentar (Em 
anexo). 
 
A Contratada deverá submeter e ter  aprovação pela Companhia do procedimento regular de auto-auditoria de 
Higiene. 
 
A Contratada deve fornecer menus variados, equilibrados e detalhados à Companhia. As ementas devem 
respeitar as especificações das ementas e os tamanhos das porções. As ementas devem reflectir a mistura 
étnica dentro dos estabelecimentos da Companhia e satisfazer as necessidades dos Residentes.  A 
Contratada deverá assegurar a disponibilidade de quadros de ementas electrónicas e físicas com descrições 
para uma semana de escolhas de refeições diárias, incluindo os pesos das porções principais e informação 
nutricional. 
 
A Contratada deverá treinar e desenvolver o seu pessoal para assegurar operações fiáveis e seguras. 
 
A Contratada deverá fornecer/cobrir o tempo e o custo de pessoal do treinamento pessoal e programas 
associados. O programa de treinamento deve ser implementado de acordo com a matriz de treinamento e o 
plano de treinamento acordados e aprovados entre a Contratada e a Companhia. 
 
A Contratada deve fornecer a custo próprio do seu pessoal com uniformes (mínimo [3 (três)] conjuntos por 
pessoa), sapatos, bonés e chapéus de cozinheiro, redes de cabelo e luvas resistentes ao corte para 
manusear alimentos e qualquer outro EPI (Equipamento de Proteção Individual), conforme requerido pela 
Companhia e pelos regulamentos legais. 



 
Serviços de Gestão de Instalações em Terra e em Areas Maritimas: 
 
A Contratada deverá fornecer serviços de limpeza de alta qualidade e deverá incluir a limpeza completa de 
todas as instalações, incluindo quaisquer acréscimos às instalações existentes ou novas instalações em cada 
local, incluindo sem limitação os quartos dos residentes e a composição das camas diárias. 
 
Todos os alojamentos serão pulverizados com insecticidas aprovados pela Companhoa, sempre que 
necessário. Os insecticidas devem ser adequados para controlar os insectos e as pragas para cada local e 
conforme a Compania possa exigir. a Contratada apenas utilizará químicos de limpeza, desinfectantes e 
desodorizantes de alta qualidade e "seguros para o ser humano". o pessoal da Contratada certificar-se-á de 
que os sabonetes e rolos de papel higiénico da casa de banho são reabastecidos sempre que necessário. 
 
A Contratada e a Compania devem estabelecer um procedimento escrito para cada local com respeito aos 
serviços de limpeza e lavanderia, tal procedimento deve incluir um processo de controle chave aceitável pela 
Companhia. 
 
Os serviços de lavanderia devem incluir um serviço diário de lavanderia, sacos de lavanderia devem ser 
coletados de todos os quartos diariamente, sacos de lavanderia e lençóis de inventário serão distribuídos a 
todos os quartos pelo pessoal da Contratada. os residentes serão responsáveis por colocar roupas dentro dos 
sacos para fins de identificação e verificação. 
 
A Contratada deverá providenciar serviços de limpeza em todos os  locais. 
 
A Contratada deverá providenciar toda a manutenção dos equipamentos da Companhia utilizados pela 
Contratada em cada instalação, incluindo reparos de rotina e manutenção preventiva. 

 
A Contratada deverá providenciar a substituição de todas as toalhas, lençóis, talheres, louças e outros itens 
consumíveis consumidos através do uso normal.  
 
A Companhia deverá providenciar um inventário inicial de tais itens para substituição pela Contratada às suas 
custas. A Contratada deverá apresentar um inventário final fornecendo à Companhia a qualidade e quantidade de 

tais itens.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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