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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) 

FUNDAÇÃO BERNARD VAN LEER – PREFEITURA DE BOA VISTA 

Contratação de empresa especializada em Construção Civil 

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 Empresa Especializada em Construção Civil e será 

inserida em uma iniciativa da Fundação Bernard Van Leer (FBvL) e do Município de Boa Vista, para a 

realização do Projeto Boa Vista Urban95 Scale-up, na cidade de Boa Vista – RR, com o intuito de promover 

a ampliação e consolidação da política municipal denominada Família que Acolhe – FQA, direcionada a 

primeira infância, que cuida e apoia crianças até os seis anos de idade, garantindo o acesso à saúde, 

educação e desenvolvimento social de maneira integrada.  

3. A AVSI Brasil convida empresas especializadas em construção civil a manifestar interesse em participar do 

processo competitivo. Constitui objeto deste procedimento a seleção de empresas do ramo da construção 

civil para a construção de área de lazer ao ar livre, tais como: parque para crianças, quadra de esporte e 

áreas de convivência. A empresa deverá executar o serviço, a partir de projeto executivo preestabelecido, 

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.  

4. O Projeto será desenvolvido na cidade de Boa Vista (RR) com duração de quatro (4) meses. 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. 

5. Durante o processo de seleção – Licitação Nacional, 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. As Manifestações de Interesse 

deverão ser enviadas ao endereço de e-mail aline.carvalho@avsi.org.br  até 27 de maio de 2021. 

Salvador/BA, 17 de maio de 2021. 


