Anúncio de Concurso Público para Empresas
A Cabinda Gulf Oil Company Ltd (CABGOC), subsidiária da Chevron, figura entre as principais
empresas petrolíferas de Angola, e vem por este meio anunciar um concurso público para o
fornecimento do seguinte material:
Concurso Público Número: RFBA-025-D&C-2019
Âmbito de Trabalho
Os serviços serão prestados com base nos custos diarios e mediante solicitação (call out) do Operador.
A contratada deverá prestar os seguintes serviços de inspecção terceirizados:
• Os serviços serão prestados no Campo de Malongo e/ou em outras instalações da contratada da
Companhia próximas ao Campo de Malongo, em Malembo, na província de Cabinda.
• A contratada deverá monitorar e verificar os trabalhos efectuados pela contratada da Companhia
tais como: montagem em oficina, fabrico, testes, e/ou procedimentos de embalagem de
ferramentas de completação, ferramentas de intervenção de montagem, sondagem BHA, entre
outros.
• Avaliar se as outras contratadas da Companhia cumprem com os padrões QA / QC da indústria,
políticas e procedimentos.
• Registar os testes de aceitação e efectuar verificação em nome da Companhia.
Actividade antecipada (deverá ser confirmada):
• 1° Ano: duas posições de inspector a tempo integral em regime de rotação (28x28 ou 35x35).
• 2° Ano: uma posição de inspector a tempo integral em regime de rotação (28x28 ou 35x35).
• Duas sondas de perfuração (uma plataforma auto-elevatória no Bloco 0, aproximadamente 15
poços por ano e uma sonda de atracação-TAD no Bloco 14 na plataforma compliant tower de
BBLT, aproximadamente 6 poços de longo alcance por ano).
• Uma unidade de tubagem flexível.

As empresas qualificadas que estejam interessadas em serem consideradas para o concurso
acima descrito poderão accessar a página www.chevroninangola.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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