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REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 
Troca da iluminação das quadras de tênis 

16 de maio de 2022 – 11h 
 
 
Participantes: 
Sebastião Luiz da Silva Filho – Diretor Financeiro – CPM (Presencial) 
Sandra Aparecida P. Pizzol – Conselheira – CPM (Presencial) 
Ivan Milano Stefanovith – Gerente Jurídico – CPM (Presencial) 
Tatiana Vicente – Gerente de Planejamento – CPM (Virtual) 
Vanessa R. da Cruz Noel – Supervisora de Suprimentos – CPM (Presencial) 
Maria Teresa Pelegrin da Silva – Advogada – CPM (Presencial) 
Luís Ricardo de Imparato Rodrigues Ribeiro – C2M Energia e Sustentabilidade Ltda.-EPP 
(Virtual) 
Eduardo Matta - Stylux Brasil Sistemas de Iluminação e Energia S.A. (Virtual) 
 
Abertos os trabalhos às 11h, foi informado que a reunião será gravada e apresentado um 
resumo dos demais atos licitatórios a serem praticados. 
 
Conforme comunicado publicado em 13/maio/2022, foi reiterado que a reunião 
anteriormente agendada para as 15h do dia 13/maio/2022 não se realizou por 
indisponibilidade técnica, sendo transferida para a presente data. 
 
Foi demonstrado que o Envelope contendo o “pendrive” com os arquivos eletrônicos das 
Propostas Comerciais dos licitantes permanece lacrado, da mesma forma como 
demonstrado na reunião de 03/maio/2022. 
 
Passou-se às identificações dos representantes dos licitantes: 

 Luís Ricardo de Imparato Rodrigues Ribeiro – C2M Energia e Sustentabilidade Ltda.-
EPP 

 Eduardo Matta - Stylux Brasil Sistemas de Iluminação e Energia S.A. 
 
A não participação na reunião não implica em desclassificação ou inabilitação de licitante. 
 
Após, foi iniciado o procedimento descrito no Edital, para fins de download dos Documentos 
Complementares de “Envelope nº 1 – Habilitação”, remetidos ao pelos licitantes, por 
intermédio da ferramenta denominada “Google Drive”. 
 
Licitante: C2M Energia e Sustentabilidade Ltda.-EPP. 
 

1) Alterado o “status” de acesso à pasta, de modo a permitir somente a visualização 
dos arquivos encaminhados e não mais a edição. 

 
2) Demonstrado que o “upload” de arquivos ocorreu no prazo estabelecido pelo Edital 

de Concorrência nº 006/2022. 
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3) Demonstrada a realização do “upload” de 02 arquivos pelo licitante, conforme tela 
(“print”) a seguir: 

 
 

4) Demonstrada a realização do “download” de 02 arquivos, conforme tela (“print”) a 
seguir: 

 

 
Licitante: Lumideas Soluções em Eficiência Energética Ltda. 
 

1) Alterado o “status” de acesso à pasta, de modo a permitir somente a visualização 
dos arquivos encaminhados e não mais a edição. 

 
2) Demonstrado que o “upload” de arquivos ocorreu no prazo estabelecido pelo Edital 

de Concorrência nº 006/2022. 
 

3) Demonstrada a realização do “upload” de 06 arquivos pelo licitante, conforme tela 
(“print”) a seguir: 
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4) Demonstrada a realização do “download” de 06 arquivos, conforme tela (“print”) a 
seguir: 

 

 
Licitante: Stylux Brasil Sistemas de Iluminação e Energia S.A.. 
 

1) Alterado o “status” de acesso à pasta, de modo a permitir somente a visualização 
dos arquivos encaminhados e não mais a edição. 

 
2) Demonstrado que o “upload” de arquivos ocorreu no prazo estabelecido pelo Edital 

de Concorrência nº 006/2022. 
 

3) Demonstrada a realização do “upload” de 03 arquivos pelo licitante, conforme tela 
(“print”) a seguir: 
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4) Demonstrada a realização do “download” de 03 arquivos, conforme tela (“print”) a 

seguir: 

 

 
Os documentos que foram objeto de “download” serão assinados de forma digital por 
membro do Dep. Jurídico do 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. 
 

Sebastião Luiz da Silva Filho 
Tesoureiro 

Sandra Aparecida P. Pizzol 
Conselheira 

 

Ivan Milano Stefanovith 
Gerente Jurídico 

 

Maria Teresa Pelegrin da Silva 
Advogada 

 

Vanessa R. da Cruz Noel 
Supervisora de Suprimentos 

 

 


