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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 individual para apoiar na elaboração de 
documentos técnicos e na revisão de materiais técnicos que serão desenvolvidos pelas 

consultorias 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

Prezada Camila Padovan 

HIGS 714, BL A APTO. 208, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70380-751 

 

Assunto: Adjudicação do Contrato, da SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA 

CONSULTORIA INDIVIDUAL - BR-IABS-229478-CS-INDV, relativo ao Termo de 

Referência 07/2021, para a contratação de técnico especializado de consultoria 

individual para apoiar na elaboração de documentos técnicos e na revisão de materiais 

técnicos que serão desenvolvidos pelas consultorias. 

Prezada, 

Em virtude do processo seletivo BR-IABS-229478-CS-INDV, no qual foram analisadas 

as manifestações de interesse aptas a concorrência, segue abaixo tabela com as 

proponentes e as respectivas avaliações:  

Tabela 1 – Classificação 

Nº CONSULTOR(A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

1 Camila Padovan da Silva 85 pontos 1º lugar 

2 Ayomikun Oluleke Aruwajoye 70 pontos 2º lugar 

3 Bianca Macêdo 45 pontos 3º lugar  

4 Monique A. M. Borges 45 pontos 3º lugar 

5 Lucas Tavares de Menezes Girard 40 pontos 4ºlugar 

6 Aurelio Escobar Escobar 40 pontos 4º lugar 

7 Patricia Mota Milhomem 35 pontos 5º lugar 

8 Laís Pinto dos Santos 30 pontos 6º lugar 
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Pela presente notificação,  o IABS consulta se esta Consultoria Individual, confirma o 

estabelecimento do Contrato, correspondente ao BR-IABS-229478-CS-INDV 

TDR07/2020, com o valor de até R$ 67.116,25 (sessenta e sete mil cento e dezesseis 

reais e vinte e cinco centavos), duração de 12 meses, com o intuito de auxiliar a 

equipe do Projeto, na preparação, elaboração e revisão de documentos, além de 

garantir a qualidade técnica nas execuções das atividades e dos produtos de 

acordo com as metas do projeto, conforme prevê o termo de referência, desta 

contratação. 

 

Em caso positivo, adjudico essa empresa como vencedora do processo licitatório - BR-

IABS-229478-CS-INDV TDR 07/2021 para consultoria individual, 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. 

  

 

   Brasília, 25 de junho de 2021. 

Atenciosamente, 

 

Lúcio Motta Fonteles 

Diretor Administrativo e Financeiro 
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