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A presente licitação tem por objeto a Concessão de uso, a título oneroso, do espaço físico destinado à implantação da
lanchonete no Fórum Criminal Desembargador Lourival Marques, com o objetivo único e exclusivo de servir lanches aos
magistrados, servidores e ao público em geral, conforme especificações discriminadas no Anexo I – Termo de Referência do
Edital.

Às nove horas do dia oito de agosto de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Diretoria de Logística, localizada na Sede
Administrativa do Tribunal de Justiça, situado à Rua Tribunal de Justiça, s/n., Via Verde, Rio Branco/AC, compareceu a
Pregoeira, Gilcineide Ribeiro Batista, e membro da equipe de apoio aos Pregões, Alzenir Pinheiro de Carvalho, todas
designadas pela Portaria nº 110, de 4 de fevereiro de 2016, publicada no Diário da Justiça nº 5.586, fl.  144, de 23 de
fevereiro de 2016, para abrir a sessão do PREGÃO PRESENCIAL nº. 07/2016, DO TIPO MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO, cujo objeto consta descrito no preâmbulo desta Ata. O edital foi disponibilizado na internet por meio do D. J.
nº 5.689, fl. 102, no Diário Oficial do Estado nº 11.854, fl. 62, ambos do dia 25/07/2016, e no Jornal Página 20, nº 5.935, do
dia 23/07/2016. No horário para abertura da sessão foi concedida a tolerância de trinta minutos prevendo eventuais atrasos.
Iniciados os trabalhos, registrou-se o não comparecimento de interessados no certame. A Pregoeira declarou a licitação
deserta e encerrou a sessão às nove horas e trinta minutos.

Documento assinado eletronicamente por Gilcineide Ribeiro Batista, Pregoeiro, em 09/08/2016, às 11:16, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alzenir Pinheiro de Carvalho, Pregoeiro, em 09/08/2016, às 11:27, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador
0093268 e o código CRC BB0FF126.
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