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INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE - IABS 

Transição para a Eletromobilidade nas Cidades Brasileiras – Acordo de Doação (TF0A9650 
Grant Agreement) 

Serviço técnico especializado de consultoria para o desenvolvimento de diretrizes, mecanismos 
técnicos e legais e modelos de financiamento de projetos de ônibus elétricos no Brasil. 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

Ilmo. Sr.  Iñigo San Emeterio Mendibelzua 
Representante Legal da IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U 
Sediada na Av Zarandoa Etorbidea, 2348015 Bilbao, Vizcaya, Spain Federal 
 
Assunto: Adjudicação do Contrato, da SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS BR-IABS-200779-CS-QCBS, 
relativo ao Termo de Referência 02/2020, para a contratação de serviço técnico especializado 
de consultoria para o desenvolvimento de diretrizes, mecanismos técnicos e legais e modelos 
de financiamento de projetos de ônibus elétricos no Brasil.  

Prezado Senhor, 

Em virtude do processo seletivo BR-IABS-200779-CS-QCBS, no qual foram analisadas as 
propostas técnicas e financeiras aptas a concorrência, segue abaixo tabela com as proponentes 
e as respectivas avaliações:  

Tabela – Propostas Técnicas e Financeiras 
Nome da empresa de 
consultoria 

Avaliação da 
proposta técnica 

Avaliação da proposta 
financeira (Valor/Pont.) 

Avaliação combinada 
(qualidade e custo)  

Steer Engimind 73,4 R$ 1.250.360,00 / 78,1 74,6 
WRI Brasil e ICCT Brasil 87,1 R$ 1.314.358,72 / 74,3 83,9 
Consórcio LOGIT-ITDP 74,4 R$ 1.130.000,00 / 86,5 77,4 
Consórcio liderado pela 
empresa MULTICRITERI 
MCRIT AIE 

75,50 R$ 539.370,00 / 100 81,6 

IDOM Consulting, 
Engineering, 
Architecture S.A.U 

90,8 R$ 1.159.963,32 / 84,20 89,1 

 
O IABS parabeniza a consultoria vencedora, IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. 

Pela presente notificação,  o IABS consulta se essa Instituição confirma o estabelecimento do 
Contrato, correspondente ao BR-IABS-200779-CS-QCBS TDR 02/2020, com o valor de R$ 
1.126.195,46 (um milhão, cento e vinte e seis mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e 
seis centavos),  duração de 220 dias, com o intuito de possibilitar o aprimoramento de gestores 
e técnicos de mobilidade urbana da esfera pública, privada e sociedade civil sobre o 
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financiamento da eletromobilidade, desenvolvendo/fortalecendo as estruturas de 
financiamento para a introdução de ônibus elétricos no Brasil, e verificando a necessidade de 
aumentar a infraestrutura para a transição para a eletromobilidade, incluindo o 
desenvolvimento de mecanismo para financiamento de projetos (Facility) para as cidades 
brasileiras., conforme propostas técnica e comercial enviadas ao IABS. 

Em caso positivo, adjudico essa Instituição como vencedora do processo licitatório - BR-IABS-
200779-CS-QCBS TDR 02/2020, no âmbito do Projeto Transição para a Eletromobilidade nas 
Cidades Brasileiras – Acordo de Doação (TF0A9650 Grant Agreement), convocando o seu 
Representante Legal para a assinatura do correspondente Contrato, na sede deste Instituto ou, 
se preferir, por envio assinado e encaminhado por correspondência. 

Para tanto, solicitamos que sejam apresentados os documentos necessários à Contratação 
constantes do Anexo I, como condição de se viabilizar a citada assinatura das Partes.  

 

   Brasília, 11 de agosto de 2021. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Lúcio Motta Fonteles 

Diretor Administrativo e Financeiro 
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