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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

AVSI BRASIL - FUNDAÇÃO BERNARD VAN LEER (FBVL) – ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

REFUGIADOS (ACNUR) – MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDITORAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

 

1. 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 e no Brasil, em parceira com AVI Brasil.  

2. Por meio deste certame, a AVSI Brasil lança a seleção para consultoria especializada em editoração para 

publicação e será inserida em uma iniciativa da Fundação Bernard van Leer (FBvL), o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados – ACNUR e o Ministério da Cidadania, para realização do Projeto   "Integração 

Local de Migrantes e Refugiados, com foco na Primeira Infância", que tem como objetivo contribuir com a 

integração local de migrantes e refugiados venezuelanos no Brasil fortalecendo a proteção de crianças na 

primeira infância e suas famílias. 

3. A AVSI Brasil convida empresas especializadas em editoração para publicação a manifestarem interesse em 

participar do nosso processo competitivo, para elaboração de projeto gráfico contendo ilustração e diagramação 

para publicação de 3 (três) cartilhas, tradução do conteúdo original para o idioma espanhol latino de uma delas, 

inscrição no International Standard Book Number – ISBN das publicações e a criação de Hotsite para 

hospedagem dos materiais. O projeto será desenvolvido de maneira remota com duração de no máximo 3 

meses. As consultorias interessadas deverão fornecer informações indicando que são qualificadas para a 

execução dos serviços, como seus portfólios, currículos, experiência em condições similares, disponibilidade etc. 

4. Durante o processo de seleção – modalidade de Seleção pela Qualificação do Consultor (SQC), apenas uma 

consultoria será selecionada, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Manual de Procedimentos e 

Instrumentos para Aquisição de Bens e Serviços, Obras Civis e Contratação de Consultores instituído pela AVSI 

Brasil. As Manifestações de Interesse deverão ser enviadas ao endereço de e-mail aline.carvalho@avsi.org.br  

até o dia 16 de setembro de 2022. 

Boa Vista/RR, 12 de setembro de 2022.  


