
 

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-062-D&C-2019 

Âmbito de Trabalho  

A Cabinda Gulf Oil Company (CABGOC) deseja realizar operações de intervenção em poços e abandono no 
Bloco 14, em Angola a partir do terceiro trimestre de 2021. 

O âmbito de trabalho incluirá, mas não se limitará à, serviços integrados de poço e gestão de projectos. 

As empresas concorrentes deverão enviar as suas propostas técnicas e comerciais que incluem, entre outros, 
os seguintes serviços: 

- Cabos eléctricos de transmissão de dados sobre o poço (Wireline), cabos de introdução e recuperação 
de material do poço (Slickline), controlo de Lubrificadores e Pressão 

- Perfuração 

- Ensaios de cimentação e pressão 

- Ferro e tanques de alta pressão 

- Ferramentas de sondagem do poço - buchas e tubos, retentores de cimento 

- Ferramentas de recuperação de material - corte da tubagem / tubos, fresagem 

- BOP / jato de cabeça de poço 

- Monitorização do Teste de Pressão 

- Tubagem em aspiral e estrutura de elevação 

- Cabeças de poços submarinas, operações de intervenção, teste de válvulas 

- Cordas de aterrissagem 

- Diagrafias de lamas e colecta de dados 

- Fluídos e Químicos de completação 

- Alternativas de cimento, resinas e produtos químicos 

 

É imperativo que as empresas interessadas em participar do concurso demonstrem experiência comprovada 
sobre os serviços descritos acima. 



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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