
 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA EMPRESAS 

A Eni Angola SpA – Sucursal de Angola, empresa que opera em Angola na Exploração, Desenvolvimento e Produção de Hidrocarbonetos líquidos e gasosos, detida 

pela Azule Energy, vêm por este meio anunciar a realização de concursos públicos, conforme tabela abaixo: 

 

As empresas interessadas em participar neste concurso deverão pronunciar-se no prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente anúncio, enviando 

um email para vendor.application@azule-energy.com, fazendo menção à referência do concurso supracitada e providenciando os documentos associados aos seguintes 

requisitos mínimos: 

− Carta de apresentação da Empresa com a descrição dos serviços oferecidos, nomeadamente apresentação da equipa profissional juntamente com os 

respectivos CVs e políticas de HSE; 

− Número de Identificação Fiscal (NIF); 

− Cópia digitalizada da Certidão Comercial devidamente actualizada (Empresas Nacionais), com uma data de emissão não superior a 3 (três) meses; 

− Certificado / Evidência de registo de fornecedor no sistema da Concessionária Nacional (ANPG) – para efectuar o registo deve-se aceder ao website 

https://anpg.co.ao/ na área “Conteúdo Local” e secção “Registo de Fornecedor”; 

− Nome da pessoa de contacto responsável pelo processo de pré-qualificação e fornecimento de outras informações e documentos. 

Outros Requisitos: 

− Tipologia de equipamentos & serviços: Cabeças de Poço submarino e serviços associados; 

− Duração do contrato: 3 anos; 

− Disponibilidade de material de Cabeça de Poço submarinos e e serviços: II Trimestre 2024; 

− Número de Cabeças de Poço necessárias: 14 unidades; 

− Instalação de Cabeças de Poço em profundidades de água entre 800m a 1200m; 

− Evidência, com descrição detalhada dos dois (2) últimos contratos (referentes aos serviços que estão no âmbito do presente concurso) executados nos últimos 

três (3) anos, dentro ou fora de Angola; 

− Sumário dos resultados de segurança e ambiente (HSE) dos últimos 3 anos. 

  

BLOCOS REFERÊNCIA DO CURSO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Bloco 15/06 EOI_AZE_B15.06_09_2023 
Fornecimento de equipamentos de Cabeças de Poço submarinos e serviços associados 

(Subsea Wellheads and Tubulars) 
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA EMPRESAS 

A Eni Angola SpA – Sucursal de Angola, a BP Angola (Block 18) B.V e a BP Exploration (Angola) Limited, empresas que operam em Angola na Exploração, 

Desenvolvimento e Produção de Hidrocarbonetos líquidos e gasosos, detidas pela Azule Energy, vêm por este meio anunciar a realização de concursos públicos, 

conforme tabela abaixo: 

 

As empresas interessadas em participar neste concurso deverão pronunciar-se no prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente anúncio, enviando 

um email para vendor.application@azule-energy.com, fazendo menção à referência do concurso supracitada e providenciando os documentos associados aos seguintes 

requisitos mínimos: 

− Carta de apresentação da Empresa com a descrição dos serviços oferecidos, nomeadamente apresentação da equipa profissional juntamente com os respectivos 

CVs e políticas de HSE; 

− Número de Identificação Fiscal (NIF); 

− Cópia digitalizada da Certidão Comercial devidamente actualizada (Empresas Nacionais), com uma data de emissão não superior a 3 (três) meses; 

− Certificado / Evidência de registo de fornecedor no sistema da Concessionária Nacional (ANPG) – para efectuar o registo deve-se aceder ao website 

https://anpg.co.ao/ na área “Conteúdo Local” e secção “Registo de Fornecedor”; 

− Nome da pessoa de contacto responsável pelo processo de pré-qualificação e fornecimento de outras informações e documentos. 

 

BLOCOS REFERÊNCIA DO CURSO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Bloco 15/06 

Bloco 18 

Bloco 31 

EOI_AZE_B15.06_B18_B31_06_2023 

Serviços de Recrutamento e Prestação de Serviços nas seguintes áreas: Serviços 

Administrativos, Recursos Humanos, Serviços Gerais, Finanças e Contabilidade, 

Aprovisionamento / Compras, Logística, Serviços Médicos, Informação e Tecnologia, HSE, 

Exploração, Operações e Produção, Engenharia e Projectos. 

Bloco 15/06 EOI_AZE_B15.06_07_2023 
Aluguer de Equipamentos de Pescaria e Serviços Associados (Fishing Milling & Cutting 

Services) 

Bloco 15/06 EOI_AZE_B15.06_ 08_2023 
Serviços de Montagem de Colunas de Tubos de Revestimento e de Producão no Poço (Tubular 

Running Services)  

Bloco 15/06 

Bloco 18 

Bloco 31 

EOI_AZE_B15.06_B18_B31_09_2023 Fornecimento de Unidades de Transporte Contentorizadas (CCU – Cargo Carrying Units)  
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