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TOMADA DE PREÇOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  16/2016 - TP 90/201690/201629/11/2016Folha:  1/1 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 23 de Dezembro de 2016, às 08:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                     , reuniram-se os membros daComissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 450, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 90/2016,Licitação nº. 16/2016 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Compras e Serviços.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, NECESSÁRIOS AIMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA. ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  45/2016    (Sequência: 1)Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:
Mhnet Telecomunicações Eireli, Chapeco Tecnologia em Telecomunicações Ltda Epp.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda adocumentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:- Aberta a sessão pela presidente da comissão de licitações, a mesma saudou os membros da comissão de licitações Flaviano Perin ePatricia Strada Machado, e a representante da empresa que se fez presente a sessão Srª Rosane Aparecida da Rosa empresa ChapecoTecnologia em Telecomunicações Ltda Epp e a empresa Mhnet Telecomunicações Eireli protocolou os envelopes estando as duasproponentes devidamente credenciadas. Após rubricados e analisados os documentos de habilitação contatou-se que a empresaChapeco Tecnologia em Telecomunicações Ltda Epp, não apresentou o documento solicitado no item 4.3.4 letra "e", e no item 4.3.5 letra"A" bem como os documentos requisitados nas alíneas " A, F, G," foram apresentados sem a devida autenticação exigida no item 4.3.5parágrafo 4º. Cabe mencionar que o documento exigido no item 4.3.4 letra "a" Licença SCM foi apresentado de forma incompleta nãosendo válido para o certame e a Licença STFC emitida pela Anatel não foi apresentado, ficando a empresa Inabilitada para a próximafase do certame. A empresa Mhnet Telecomunicações Eireli apresentou os documentos  de acordo com o exigido no edital. Asempresas apresentaram  o termo de Renuncia de Recurso na fase do Julgamento da Habilitação sendo assim declaram  o declínio eminterpor recurso. Assim a comissão dá sequência ao processo abrindo o envelope contendo a proposta de preço. COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. ADRIANA DE CEZARO MORESCOFLAVIANO PERIMPATRICIA STRADA MACHADO

Cordilheira Alta,  23  de  Dezembro  de  2016 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - MEMBRO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:ROSANE APARECIDA MISSEL - ................................................................. - Representante


