
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, ONG de origem italiana que atua no 
Brasil desde os anos 80 e que estimulou a criação da AVSI Brasil. 

Por meio deste edital, a AVSI Brasil lança seleção para Contratação de Empresa para prestação 
do serviço de execução de Obra de Reforma para instalação de Coworking Social no Espaço 
Arvore da Vida, em Betim – MG. O Arvore da Vida é uma iniciativa que AVSI atua há cerca de 
15 anos com proposta de gerar oportunidades de desenvolvimento social à comunidade. 
Atualmente o projeto atende, através do Instituto Arvore da Vida, crianças e adolescentes em 
oficinas de canto coral, violão, percussão, formação humana, preparação e encaminhamento de 
jovens para o mercado de trabalho, além de ações de integração social às famílias, aulas de 
musicalização infantil em parceria com creches da comunidade. E a partir da adaptação física 
para instalação do Coworking Social poderão ser realizados cursos com entidades locais e ser 
um espaço de apoio para estas organizações.  

O objetivo geral é a contratação de empresa para realizar Execução da reforma de parte do 2º 
andar do Espaço Arvore da Vida, situado na Rua Duque de Caxias, 956 Jardim Teresópolis – 
Betim, MG. 

A obra terá início ainda no mês de agosto de 2021 até outubro do mesmo ano.  

As atividades a serem desenvolvidas se referem ao seguinte escopo detalhado:  

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 Mobilização / desmobilização / canteiro de obras  

 

2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  

2.1 Remoção de piso taco  

2.2 Remoção de deck na área externa  

2.3 Remoção de janela antiga com abertura para varanda  

2.4 Remoção de porta antiga com abertura para varanda  

 

3. ACABAMENTOS  

3.1 Execução de piso tipo cimento queimado  

3.2 Fornecimento e assentamento de rodapé em granito cinza andorinha 

3.3 Retoque de massa corrida nas paredes, onde necessário  

3.4 Pintura das paredes e tetos com tinta acrílica na cor a definir (manipulada)  

3.5 Fornecimento e instalação de janela de correr blindex  

3.6 Fornecimento e instalação de porta blindex  

 

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

4.1 Adequação das instalações elétricas existentes para atendimento do novo layout 

de estações de trabalho  

 

5. MOBILIÁRIO  

5.1 Fornecimento e instalação de estação de trabalho tipo Escrivaninha Multiuso 1 

Gaveta  

5.2 Fornecimento de cadeira giratória com base cromada preta Mod. Mb-4005 ou 

similar  

5.3 Fornecimento e instalação de conjunto de mesa 60 x 60 cm com 4 banquetas ou 

similar  



5.4 Fornecimento de sofá 2 lugares  

5.5 Fornecimento e instalação de banco 2 lugares  

5.6 Fornecimento de vaso para planta 60 x 40 Moderno Trapézio Polietileno ou 

similar  

5.7 Fornecimento e plantio de planta Ráfia porte pequeno ou similar  

 

6 COMUNICAÇÃO VISUAL  

6.1 Fornecimento e instalação de placa com a logomarca Árvore da Vida em PVC 3 

mm tamanho 80 x 80 cm para recepção  

6.2 Fornecimento e instalação de placa de identificação dos ambientes em PVC 3 

mm tamanho 50 x 30 cm  

 

7 SERVIÇOS FINAIS  

7.1 Limpeza da obra 

 

As empresas interessadas em participar desta seleção deverão enviar o anexo Quadro de 

Quantidades e Preços (Anexo 03_QQP – baixe aqui) totalmente preenchido com sua proposta 

de quantidade, preço unitário e preço total para cada item de serviço.  

 

Os documentos deverão ser enviados via e-mail para david.scalabrini@avsi.org, até 04 de 

agosto de 2021 e o assunto do e-mail: Reforma Coworking Social - Betim. A empresa poderá 

realizar visita técnica ao local para levantamento de medidas e outras especificidades, 

realizando agendamento no telefone 31 2103-2734 com David Scalabrini.  

Durante o processo de seleção, apenas uma empresa será selecionada com base no método de 

Comparação de Preços.   

 

Belo Horizonte/MG, 15 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Y9TsntZNxUAqP0-1NIJa4UbXGXA3XDv2/view?usp=sharing
mailto:david.scalabrini@avsi.org

