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. A organização
faz parte da rede da Fundação AVSI (www.avsi.org), ONG de origem italiana que atua em mais de 30 países no mundo.
Por meio deste edital, a AVSI Brasil lança seleção para aquisição/construção e instação de reservatórios metálicos,
visando a melhoria da distribuição de água dentro dos abrigos Rondon 1 e Rondon 5, inseridos na Operação Acolhida.
Essa consultoria se insere no âmbito do Projeto para a promoção da integração por meio do emprego de refugiados
e migrantes venezuelanos e outras pessoas vulneráveis no Brasil (“Acolhidos por meio do trabalho”), alinhado às boas
práticas de WASH (água, saneamento e promoção de higiene), uma iniciativa proposta pela Fundação AVSI
(www.avsi.org), com o apoio estratégico da AVSI USA (www.avsi-usa.org), gestão das atividades em território
nacional da AVSI BRASIL e financiamento do Departamento de População, Refugiados e Migrantes (PRM) do Governo
dos Estados Unidos.
A AVSI Brasil convida empresa especializada a manifestar interesse em participar do processo competitivo para
aquisição/construção e instalação de:


01 reservatório metálico do tipo tubular, com capacidade de 30.000 litros e altura mínima de 8 metros, com
projeto básico e orçamento detalhado, incluindo estrutura e fundações em concreto armado e com a instalação
de reservatório, conexões, válvulas de retenção, acessórios, tubulações e demais itens necessários para o seu
funcionamento; e



01 reservatório metálico do tipo taça com coluna seca, com capacidade de 10.000 litros e altura mínima de 7
metros, com projeto básico e orçamento detalhado, incluindo estrutura e fundações em concreto armado e com
a instalação de reservatório, conexões, válvulas de retenção, acessórios, tubulações e demais itens necessários
para o seu funcionamento.

As empresas interessadas em participar desta seleção deverão enviar Portfolio e o Currículo detalhado
comprovando os serviços prestados, a experiência e a competência para a execução dos serviços, demostrando:


Possuir habilitação pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com comprovada experiência
em obras de engenharia e/ou hidráulica;

Os documentos deverão ser enviados via e-mail para aline.carvalho@avsi.org.br até o dia 13/05/22.
Durante o processo de seleção, apenas uma consultoria será selecionada para executar os serviços, de acordo com
o método de Seleção Baseado nas Qualificações do Consultor (SQC).
Boa Vista/RR, 06 de maio de 2022.
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