Anúncio de Concurso Público para Empresas
Concurso Público Número: RFBA-019-CA-2019
Finalidade
A Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC), subsidiária da Chevron é um dos maiores produtores de petróleo
de Angola e vai emitir um concurso para os seguintes serviços:
• Reabilitação de infra-estruturas hospitalares
• Fornecimento de equipamento e mobiliário médico- hospitalar
• Fornecimentos de bens e serviços de tecnologias de informação
• Fornecimento de equipamento de frio/climatização hospitalar
• Fornecimento de reagentes e consumíveis hospitalares
• Manutenção e reparação de equipamento médico-hospitalar e de frio
• Capacitação Institucional
Procuramos empresas com experiência comprovada na provisão dos diferentes serviços e que estejam interessadas
em participar nesta iniciativa. As empresas interessadas serão consideradas para participar da Pré-Qualificação para
o concurso público. Uma revisão da submissão desta Solicitação de interesse seguirá para a finalidade de gerar uma
lista de candidatos aceitáveis para o pacote do concurso (RFP- Request for Proposal).
Âmbito do Trabalho:
A Contratada poderá a prestar um ou mais dos serviços mencionados nas províncias de Cabinda, Luanda,
Huambo e Huíla
• Reabilitação de infra-estruturas hospitalares: Inclui salas de cirurgia, laboratórios, salas de partos e
neonatais, trabalhos de canalização, electricidade, ventilação, demolições entre outros
• Fornecimento de equipamento médico-hospitalar: equipamento para diagnóstico e tratamento, mobiliário
hospitalar, formação na óptica do utilizador
• Fornecimentos de bens e serviços de tecnologias de informação: hardware, software, soluções de
networking
• Fornecimento, instalação e manutenção de equipamento de frio: HAVC, extratores, ventiladores e
climatização hospitalar.
• Fornecimento de reagentes e consumíveis hospitalares para os diferentes serviços a serem identificados
• Prestação de serviços de manutenção e reparação de equipamento médico-hospitalar e soluções de
electromedicina
• Capacitação Institucional: formação nas áreas de gestão hospitalar, gestão da cadeia de aprovisionamento,
gestão laboratorial, gestão de casos, gestão de informação.
Todos os fornecedores deverão anexar comprovativos de trabalhos similares realizados e fotografias dos seus
armazéns (para os fornecedores de equipamento e consumíveis), mediante a apresentação da sua intenção de
participar do concurso. Além disso, os Serviços devem incluir transporte, entrega e instalação de todos os produtos
no seu destino final, nas províncias supracitadas.
As empresas qualificadas que estejam interessadas em serem consideradas para o concurso acima descrito
poderão accessar a página https://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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