Concurso Limitado por Prévia Qualificação Número: 01-SSAL-DT-2017
A Sonangol Shipping Angola (Luanda) Limitada, doravante designada SSAL, é a
subsidiária da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola - Sonangol E.P.,
responsável pelo transporte marítimo de Petróleo Bruto e seus derivados, no
cumprimento da Lei n.º 9/16 de 16 de Junho – Lei dos Contratos Públicos, vem
tornar público, que está aberto o Concurso Limitado por Prévia Qualificação para
gestão técnica de 4 quatro navios da sua frota.
O presente concurso tem como objectivo a contratação de uma ou mais
empresas nacionais ou estrangeiras que ofereçam preços competitivos e
demostrem possuir a capacidade técnica e financeira necessária para a Gestão
Técnica de navios da frota de Cabotagem pertencentes à Sonangol Shipping
Holding Limited.
Os navios têm as seguintes especificações:
DWT (MT)

Calado (m)

Número IMO

AVENCA

51.238

13,15

9410002

Ano de
Construção
2008

GAZELA

6.488

6,65

9525572

2010

GUNGA

6.479

6,65

9479668

2009

112.827

14,00

9410882

2009

Nome

KALAHARI

Os interessados em apresentar as suas candidaturas devem preencher os
seguintes requisitos:
1) Ser uma empresa idónea e com experiência na gestão técnica de navios;
2) Ter experiência na selecção, recrutamento e contratação de tripulações;
3) Capacidade de cumprimento das exigências legais, na execução de actos
ou diligências relacionados com a gestão técnica dos navios que lhes
estejam confiados e a defesa dos respetivos interesses;
4) Domínio dos actos relacionados com o aprovisionamento dos navios;
5) Domínio dos actos relacionados com a manutenção do navio.
As candidaturas serão recepcionadas até às 17h00 do dia 18/08/2017, devendo
ser
enviadas
por
correio
electrónico
para
concursopublico@sonangolshipping.com, ou para o endereço seguinte:
Sonangol Shipping Angola (Luanda) Lda.
Rua Rainha Ginga nº14,
Edifício PK 8º Andar.
Caixa Postal 1316 Luanda,
República de Angola
Tel. 00244 226 644 437
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