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ATA DA TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0004/2019

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 14h30 na Sala de

Licitações do IPREVITA, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada
através da Portaria n° 0004 de 02/01/2019, presidida por JEFERSON GUIMARÃES
VIEIRA e os membros JOSÉ CARLOS RODRIGUES COUTINHO MAYCON

ALVES SILVA e ISABELLA RIBEIRO MARINUZZI, para abertura de licitação na
modalidade Tomada de Preços, que tem como objeto Autorização para
Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Prestação de Serviços
Voltados à Elaboração de Diagnósticos de Natureza Econômica, Financeira e
Atuarial. Dando início aos trabalhos, de acordo com o art. 43, inc. I a IV da Lei

8.666/93 e suas alterações, a Comissão verificou que não tinham íicitantes presentes,
razão pela qual a Comissão decidiu conceder uma tolerância de 60 minutos. Às

15h30. sem que houvesse o registro da presença de outros interessados em
participar desta Tomada de Preços, a Comissão declarou a licitação DESERTA. Por
fim, foi informado que a presente Ata será publicada nos DIO's do Estado do Espírito
Santo e do Município de Itapemirim, bem como divulgado no site do IPREVITA www.iprevita.com.br. O Presidente da Comissão deu por encerrados os trabalhos,
lavrando-se a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente e demais membros.

Determinou ainda, que será marcada uma nova sessão, que oportunamente será
divulgada a data, local e horário nos mesmos veículos de comunicação acima citados,
a fim de dar publicidade aos íicitantes da repetição desta Tomada de Preços.
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