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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. 

Em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR, a organização inicia 

o projeto de fornecimento e instalação de subestação de energia elétrica, conforme estudo realizado 

anteriormente por consultoria especializada, com o intuito de garantir a segurança e a qualidade da 

estrutura existente. 

A AVSI Brasil convida consultoria individual ou empresa especializada em serviços de engenharia elétrica 

ou civil a manifestarem interesse em participar do processo competitivo para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS DESTINADOS À FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM UM CENTRO DE ACOLHIDA A POPULAÇÃO REFUGIADA MIGRANTE, NA CIDADE DE BOA 

VISTA – RORAIMA.  

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 supervisão, gerenciamento, fiscalização e elaboração de 

projetos elétricos para obras civis.  

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

experiência em coordenação de obras elétricas; 

 Atuar com escritório em Boa Vista. 

 

Os documentos deverão ser enviados via e-mail para aline.carvalho@avsi.org.br, em prazo máximo de 10 

(dez) dias corridos, a partir da data de publicação desta manifestação. 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). 

 

Salvador/BA, 08 de novembro de 2022. 

 


