SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - GESTÃO DE ABRIGOS – ACNUR
Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica ou Civil
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.
Por meio deste certame, a AVSI Brasil lança a seleção para Empresa Especializada em Engenharia Elétrica ou Civil e será
inserida em uma parceria com Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR, para EXECUTAR OS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA CIDADE DE BOA VISTA – RR,
COM O INTUITO DE GARANTIR A SEGURANÇA E A QUALIDADE DA ESTRUTURA EXISTENTE.
A AVSI Brasil convida empresas especializadas em construção elétrica ou civil a manifestar interesse em participar do
processo competitivo. Constitui objeto deste procedimento a seleção de empresas do ramo da construção elétrica ou
civil para a execução de obra de subestação de energia elétrica em um centro de acolhida a refugiados migrantes. A
empresa deverá executar o serviço, a partir de projeto preestabelecido e aprovado pela concessionária de energia local,
seguindo as normas técnicas legais vigentes. É imprescindível que tenha habilitação no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA, com comprovada experiência em trabalhos similares. Deverá ser sediada em Boa Vista.
As consultorias 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:


Experiência de trabalho comprovada em obras de construção de subestação de energia.



Possuir habilitação pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com comprovada experiência em

coordenação de obras elétricas;


Atuar com escritório em Boa Vista.

 A obra será executada na cidade de Boa Vista (RR) com duração de trinta (30) dias. As empresas interessadas deverão
fornecer informações indicando que estão qualificadas para a execução dos serviços, como seus portfólios, currículos,
atestados de capacidade técnica, experiência em condições similares, disponibilidade de equipe experiente, etc.
Os documentos deverão ser enviados via e-mail para aline.carvalho@avsi.org.br, até o dia 18 de novembro de 2022, a
partir da data de publicação desta manifestação.
Durante o processo de seleção, apenas uma empresa 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 (SQC).

Salvador/BA, 08 de novembro de 2022.
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