MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI)

A AVSI BRASIL (www.avsibrasil.org.br) é uma organização brasileira, sem fins lucrativos,
constituída em 2007, para contribuir na melhoria das condições de vida de pessoas que
vivem em situações de vulnerabilidade. Somos uma organização local vinculada ao contexto
internacional, por meio da parceria com a Fundação AVSI BRASIL, ONG de origem italiana
que atua no Brasil desde os anos 80 e que estimulou a criação da AVSI BRASIL.
O Projeto Acolhidos por meio do trabalho é uma iniciativa da Fundação AVSI (www.avsi.org),
com o apoio estratégico da AVSI USA, contando com a gestão das atividades em território
nacional pela AVSI BRASIL e financiamento do Departamento de População, Refugiados e
Migração (PRM) do Governo dos Estados Unidos. O intuito do Projeto é garantir os direitos
dos refugiados e migrantes venezuelanos que vivem no Brasil, em apoio ao programa de
emergência humanitária – Operação Acolhida, promovendo sua integração socioeconômica
através do emprego/inserção laboral.
Assim, a AVSI BRASIL lança chamada para empresas atuantes na área de construção civil para
serviços relativos a reforma de espaço multifuncional para atividades educacionais para
pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas em Boa Vista (Roraima).
As empresas interessadas deverão enviar Portfolio comprovando os serviços prestados, a
experiência e a competência para a execução de serviços relativos a demolição, reforma e
ampliação de áreas construídas. Também deve comprovar estrutura estabelecida em Boa
Vista, permitindo assim a rápida ativação dos serviços contratados.
Os documentos deverão ser enviados via e-mail para aline.carvalho@avsi.org.br até o dia
13/05/22. Caso exista a necessidade de conhecer o lugar da obra a AVSI Brasil irá organizar
junto a sua equipe técnica uma visita na estrutura.
Durante o processo de seleção, apenas uma empresa será selecionada em base ao método
Seleção Baseado nas Qualificações do Consultor (SQC).
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