
 

 

 

O IBRAMAR – Instituto Brasileiro do Mar, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o Nº 10.468.208/0001-93, com sede na Rua 
Henrique Laranja, 330, sala 305, Centro – Vila Velha – Espírito Santo, torna público, para 
conhecimento dos interessados, o resultado do Edital de Processo seletivo nº 18/2016, do 
“Projeto Rede Capixaba de mulheres organizadas”, Convênio nº 813622/2014, celebrado 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em cumprimento ao 
previsto no Decreto 6.170, de 2007 e na Portaria Interministerial 507, de 2011, para 
contratação de serviços de fornecimento de lanches. 

1- DO RESULTADO 

1° – Infinity Negócios e Serviços LTDA – EPP 

2° – Olímpica Comércio e Serviços Alimentícios LTDA – ME 

Item transcrito do Edital: 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atendam às exigências contidas nos itens 3 e 4; 

b) Apresentem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

c) Ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuradas, 
ou ainda que contrariem no todo ou em parte o presente Edital, sem justificativa; 

5.2. Serão classificadas as propostas que: 

a) A proposta vencedora será a que apresentar Menor Preço e rapidez de entrega; 

b) Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será feita por sorteio; 

c) O resultado da avaliação das propostas será dirigido às empresas via e-mail e publicado 
no site do IBRAMAR – Instituto Brasileiro do Mar: http://www.ibramar.org. 

2. DOS RECURSOS 

Os candidatos não selecionados poderão ingressar com pedidos de reconsideração 
referentes aos resultados aqui apresentados, fundamentando o(s) motivo(s) da 
inconformidade por escrito, que deverão ser protocolados diretamente na sede do IBRAMAR 
ou por e-mail até 30/08/2016. 

As respostas aos pedidos de reconsideração serão comunicadas aos candidatos no dia 
31/08/2016. 

3. DO RESULTADO FINAL 

Será divulgado no endereço eletrônico www.ibramar.org, no dia 31/08/2016, o edital de 
resultado final e homologação do processo seletivo ou, se for o caso, a prorrogação de prazo 
para divulgação de resultado final, conforme necessidade. 

 



 

Vila Velha – ES, 28 de agosto de 2016. 

 

Jucenio Mauro Romagna 

Presidente da Comissão de Licitação 

 


