
 

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 

serviço:  

Concurso Público Número: RFBA-031-Proc-2020  

Âmbito de Trabalho:  

O objetivo principal deste serviço é fornecer pacotes de tubos de reposição para o aquecedor de entrada (H-
101) na planta de Malongo Topping, como parte do escopo da recuperação. 
 
O escopo inclui: 
 
Fabricação completa em espécie de bobinas convectivas superiores (1 x seção) e radiantes inferiores (2 x 
seções) por processo fornecido e informações de projeto existentes. Seções a serem instaladas prontas, 
incluindo termopares de pele e refratários, conforme possível. Para acomodar a intenção de minimizar a 
soldagem de bobina de campo, o objetivo é fornecer as seções da bobina na máxima extensão possível. 
 
As disposições especiais incluem: 
 
1. Um conjunto completo de desenhos “conforme fabricados”, plano de teste de inspeção, lista de materiais, 
mil certificações e resultados de testes, manual de QA / QC, manual de operação e manutenção e registros de 
teste de material (MTR) a serem aprovados pela Chevron antes da fabricação. Todos os documentos 
aprovados devem ser enviados à empresa antes do envio da unidade. 
2. As TIs podem ser uma TI Gayesco Refractopad, que é o padrão da Chevron. Esta é uma TI blindada. 
3. O padrão de engenharia da Chevron para requisitos de garantia de qualidade precisa ser respeitado neste 
PO, QAM-SU-6053-A, use classificação de criticidade 2 (média) 
4. Quaisquer exclusões devem ser listadas e aprovadas pelo representante apropriado da Chevron 
5. Forneça procedimentos detalhados de embalagem, transporte, armazenamento e instalação 
6. O pedido da remessa marítima é enviado por outros 
7. Fornecer supervisão no local no Campo Chevron Malongo, Angola, para a duração da instalação e testes 
ao vivo. 
 
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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