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DB Reference N°: IDB-C1003809-06/22
Project Country: Brazil
Institution: Inter-American Development Bank
Sector: Miscellaneous, General - Miscellaneous, Public Sector Management, Anti-corruption/Accountability,
Organizational Capacity Development, General - Public Sector Management, Public-Private Partnerships,
Sub-National Government
Project: Notificação de Adjudicação (Consultoria) - Juventudes
Loan N°./Financing: 3279/OC-BR (BR-L1387)

Contractor :
Name of Company:
Instituto Brasil de Cultura e Arte – IBCA - Brasileira
Country:
Brazil
Contact details:
Firmar parceria com Organização da Sociedade Civil, para mapear, mobilizar, fomentar e acompanhar 120
(cento e vinte) ações de políticas de proteção social, de direitos humanos e de juventude protagonizados por
jovens e/ou coletivos juvenis que gerem impacto positivo nos índices das violências cometidas e/ou sofridas
por jovens de 15 a 24 anos nos territórios do programa estado presente: segurança cidadã no ES.
Contract Amount:
Project ID: 3279/OC-BR(BR-L1387)
Borrower/Bid No: Governo do Estado do Espírito Santo - SBQC nº 008/2021 - SP nº 010/2021

Prezados,

Pelo presente, encaminhamos anexo a NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO (Seleção e Contratação de
Consultores) – SBQC nº 008/2021 - SP nº 010/2021- Firmar parceria com Organização da Sociedade Civil, para
mapear, mobilizar, fomentar e acompanhar 120 (cento e vinte) ações de políticas de proteção social, de
direitos humanos e de juventude protagonizados por jovens e/ou coletivos juvenis que gerem impacto
positivo nos índices das violências cometidas e/ou sofridas por jovens de 15 a 24 anos nos territórios do
programa estado presente: segurança cidadã no ES, financiados por meio do empréstimo n.º 3279/OC-BR com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

Solicitamos de V. Sa. as providências necessárias para publicação da referida notificação, anexo, no jornal DB
online da ONU.

Solicitamos a gentileza de confirmar o recebimento dessa correspondência para o email licitacoes.ugp@sedh.es.gov.br.

Atenciosamente,
Comissão Especial de Licitação - UGP
Programa Estado Presente: Segurança Cidadã
Secretaria de Estado de Direitos Humanos
Governo do Estado do Espírito Santo
(27) 3636-1318

Attachments:

https://devbusiness.un.org/system/files/Notifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Adjudica%C3%A7%C3%A3o%2
%20Juventudes.pdf

