
Aviso Específico de Aquisição  

 

Solicitação de Oferta 
 

 

Contratante: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade - IABS 

Projeto: Transição para a Eletromobilidade nas Cidades Brasileiras 

Título do Contrato: Contratação de serviço técnico especializado para planejamento, 

organização, coordenação, execução e registro de eventos, visando atender aos objetivos do 

Projeto de Transição para a Eletromobilidade nas Cidades Brasileiras 

País: Brasil 

Doação N°: TF0A9650 

SDO Nº: BR-IABS-241296-NC-RFB 

 

1. Foram alocados ao IABS (o “Cliente”) fundos de doação (a “Doação”) do Fundo de 

Tecnologia Limpa (FTC) administrado pelo Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) (o “Banco”) e executado pelo IABS. O Cliente pretende aplicar os 

recursos a pagamentos elegíveis resultantes do contrato para o qual foi emitida esta 

Solicitação de Propostas. Os pagamentos pelo Banco serão feitos somente a pedido do IABS 

e mediante a aprovação do Banco, e ficarão sujeitos, em todos os aspectos, aos termos e 

condições do acordo de doação. O acordo de doação proíbe saques da conta de doação para 

pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas, ou para importação de bens, caso o pagamento ou 

importação, conforme o conhecimento do Banco, seja proibido por decisão do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas tomada de acordo com o Capítulo VII da Carta das Nações 

Unidas. Nenhuma parte salvo o Cliente fará jus a direitos oriundos do acordo de doação ou 

reivindicações em relação aos recursos da doação.  

 

2.  O IABS convida os Licitantes elegíveis a apresentar suas Ofertas lacradas para promover a 

disseminação do conhecimento, por meio de eventos, a fim de engajar parceiros e atores 

interessados na temática de Eletromobilidade.   

 

3.  A licitação será organizada por meio de licitação pública nacional, usando o método de 

Solicitação de Oferta (SDO), conforme especificado no “Regulamento de Aquisições para os 

Mutuários de Operações de IPF” do Banco Mundial, de Julho de 2016 (“Regulamento de 

Aquisições”) e estarão abertas a todos os Licitantes elegíveis, conforme definido no 

Regulamento de Aquisições.  

 

4.  Os Licitantes elegíveis interessados poderão obter mais informações junto ao IABS, por e-

mail eletromobilidade@iabs.org.br  e examinar o Edital de Licitação durante o horário de 

expediente das 09h00 às 18h00, no endereço abaixo SHIS QL 2 Conjunto 1 Casa 19, 71610-

015, Brasília/DF. 

 

mailto:eletromobilidade@iabs.org.br


5.  O Edital de Licitação em português poderá ser consultado por meio do site do IABS e do 

Banco Mundial pelos Licitantes interessados. 

 

6. As Ofertas deverão ser entregues via correios ou em mãos, no endereço abaixo, até 01 de 

outubro de 2021 às 18h. O envio de Ofertas por meios eletrônicos não será permitido. As 

Ofertas recebidas com atraso serão rejeitadas.  

7. Todas as Ofertas não deverão ser acompanhadas de uma Garantia da Oferta.  

8. O endereço referido acima é:  

 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade - IABS  

A/C do Sr. Luís Tadeu Assad – Diretor Presidente 

SHIS QL 2 Conjunto 1 Casa 19, 71610-015, Brasília/DF 

+556133646005 

eletromobilidade@iabs.org.br  

https://iabs.org.br 
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