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REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 
Execução da obra da Nova Piscina Kids 

02 de julho de 2021 – 15h 
 
Participantes: 
Sebastião Luiz da Silva Filho – Tesoureiro – CPM (Presencial) 
Sandra Aparecida P. Pizzol – Conselheira – CPM (Virtual) 
João Andrade Grilo Neto – Conselheiro – CPM (Presencial) 
Ivan Milano Stefanovith – Gerente Jurídico – CPM (Presencial) 
Vanessa R. da Cruz Noel – Coordenadora de Suprimentos – CPM (Presencial) 
Maria Teresa Pelegrin da Silva – Advogada – CPM (Presencial) 
Marcos Antonio Vieira – Construtora Clark Ltda. (Virtual) 
Cleo Nogueira Marroque – Illi Engenharia e Construções Ltda. (Virtual) 
 
Abertos os trabalhos às 15h, foi informado que a reunião será gravada e feito uma breve 
explanação sobre os atos licitatórios a serem praticados. 
 
Passou-se às identificações dos licitantes, devidamente cadastrados na forma do 
Comunicado nº 01: 

 Marcos Antonio Vieira – Construtora Clark Ltda.  

 Cleo Nogueira Marroque – Illi Engenharia e Construções Ltda. 
 
Em seguida, foi demonstrado o Envelope nº 1 – Habilitação entregue ao Clube pelo licitante 
Construtora Clark Ltda. O envelope, devidamente lacrado, foi aberto e o arquivos 
eletrônicos existentes no “pendrive” foi exibido aos participantes, conforme impressão da 
tela abaixo: 
 

LICITANTE: CONSTRUTORA CLARK LTDA. 
QUANTIDADE DE ARQUIVOS: 24 arquivos. 
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Os arquivos eletrônicos foram assinados digitalmente pelo Gerente Jurídico do Clube 
Paineiras do Morumby. 
 
Considerando que o Edital exige a apresentação de documentos em formato digital, os 
documentos físicos que constam no Envelope apresentado pelo licitante Construtora Clark 
Ltda. estarão à disposição para retirada, junto ao Dep. de Suprimentos. 
 
Após, foi demonstrado o e-mail de envio de Envelope nº 1 – Habilitação, remetido ao Clube 
pelo licitante Illi Engenharia e Construções Ltda., por intermédio da ferramenta denominada 
“Google Drive”. O “link” foi acessado e efetuado “download” dos arquivos remetidos, 
conforme impressão da tela abaixo: 
 

LICITANTE: ILLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 
QUANTIDADE DE ARQUIVOS: 20 arquivos. 

 

 
Os arquivos eletrônicos foram assinados digitalmente pelo Gerente Jurídico do Clube 
Paineiras do Morumby. 
 
Os participantes foram informados a respeito do recebimento de e-mail com o aparente 
envio de documentos para participação no presente procedimento licitatório, remetido ao 
Clube por intermédio da ferramenta denominada “Google Drive”. Primeiramente, não houve 
o recebimento de cadastro prévio e consta o recebimento do e-mail às 17h04min, ou seja, 
após o horário limite estabelecido pelo Edital de Concorrência nº 002/2021 e Comunicado 
nº 001. O Dep. Jurídico do Clube encaminhou e-mail ao sr. Leonel Tula e solicitou 
esclarecimentos a respeito do envio de documentos. Entretanto, não houve resposta. 
 
Considerando a possibilidade de se tratar de erro do Clube, o interessado será novamente 
contatado para fins de apresentação de prova, até as 10h do dia 06/julho/2021, sob pena 
de desconsideração dos documentos apresentados e exclusão da participação no presente 
procedimento licitatório, do envio do “Formulário de Cadastro de Participante nas Reuniões 
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Virtuais” e de envio, ou conclusão do “upload” dos documentos, antes das 17h do dia 
01/julho/2021. 
 
De modo a não prejudicar o licitante, tendo em vista a possibilidade de ter atendido as 
normas licitatórias, o “link” foi acessado e efetuado “download” dos arquivos remetidos, 
conforme impressão da tela abaixo: 
 

POSSÍVEL LICITANTE: ONSITE PROJETOS, SERVIÇOS E OBRAS LTDA 
QUANTIDADE DE ARQUIVOS: 05 arquivos. 

 

 
Os arquivos eletrônicos foram assinados digitalmente pelo Gerente Jurídico do Clube 
Paineiras do Morumby e somente serão analisados se houver resposta ao chamamento do 
Clube e forem aceitas as provas e justificativas apresentadas. 
 
Ao final, foi reiterado que somente os arquivos devidamente autenticados pela entidade 
certificadora serão avaliados pelo Clube Paineiras do Morumby. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião. A ata será publicada no site 
do Clube, no campo apropriado. 
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Tesoureiro 
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Conselheiro 
 
 

Ivan Milano Stefanovith 
Gerente Jurídico 

 
 

Maria Teresa Pelegrin da Silva 
Advogada 

 
 

Vanessa R. da Cruz Noel 
Coordenadora de Suprimentos 

 

 


