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REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2022 

Execução da obra em estrutura metálica e fundação 
para a nova laje de miniquadras de tênis 

19 de outubro de 2022 – 15h 
 
 
Participantes: 
Sebastião Luiz da Silva Filho – Diretor Financeiro – CPM (Virtual) 
João Andrade Grilo Neto – Diretor Administrativo – CPM (Presencial) 
Sandra Aparecida P. Pizzol – Conselheira – CPM (Virtual) 
Tatiana dos Santos Vicente – Gerente de Planejamento – CPM (Virtual) 
Ivan Milano Stefanovith – Gerente Jurídico – CPM (Presencial) 
Vanessa R. da Cruz Noel – Supervisora de Suprimentos – CPM (Presencial) 
Maria Teresa Pelegrin da Silva – Advogada – CPM (Presencial) 
Francisco Lucio da Silva Neto – Illi Engenharia e Construções Ltda. (Virtual) 
Nazareth Diogo – Construfer Coberturas e Estruturas Metálicas Ltda. (Virtual) 
Paulo Ehrenberger Machado – Planmetal Estruturas Metálicas Ltda. (Virtual) 
 
 
Abertos os trabalhos às 15h, foi informado que a reunião será gravada e apresentado um 
resumo dos atos licitatórios a serem praticados. 
 
Passou-se às identificações dos representantes dos licitantes: 

• Francisco Lucio da Silva Neto – Illi Engenharia e Construções Ltda. 

• Nazareth Diogo – Construfer Coberturas e Estruturas Metálicas Ltda. 

• Paulo Ehrenberger Machado – Planmetal Estruturas Metálicas Ltda. 
 
Tendo em vista um imprevisto que impossibilitou a participação do sr. Caio Marcio da Silva 
– Construfer Coberturas e Estruturas Metálicas Ltda., a sra. Nazareth encaminhará o 
formulário de cadastro por e-mail ao Clube. 
 
Demonstrado que o “upload” de arquivos, por todos os licitantes, ocorreu no prazo 
estabelecido pelo Edital de Concorrência nº 010/2022. 
 
Iniciado o procedimento descrito no Edital, para fins de download dos documentos de 
“Envelope nº 2 – Proposta Comercial”, remetidos ao Clube pelos licitantes, por intermédio 
da ferramenta denominada “Google Drive” e salvamento em “pendrive”, com inserção em 
envelope devidamente lacrado. 
 
Licitante: Construfer Coberturas e Estruturas Metálicas 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) Demonstrada a realização do “upload” de 01 arquivo pelo licitante, conforme tela 

(“print”) a seguir: 
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3) Demonstrada a realização do “download” de 01 arquivo, conforme tela (“print”) a 

seguir: 
 

 

 
Licitante: Illi Engenharia e Construções 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) Demonstrada a realização do “upload” de 07 arquivos pelo licitante, conforme tela 

(“print”) a seguir: 
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3) Demonstrada a realização do “download” de 07 arquivos, conforme tela (“print”) a 

seguir: 
 

 
 
Licitante: Planmetal Estruturas Metálicas 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) Demonstrada a realização do “upload” de 01 arquivo pelo licitante, conforme tela 

(“print”) a seguir: 
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3) Demonstrada a realização do “download” de 01 arquivo, conforme tela (“print”) a 

seguir: 
 

 
 
Finalizando a etapa, foi demonstrado que não restou salvo o arquivo de proposta comercial 
em outro meio físico e exibida a lacração do envelope contendo o “pendrive”. 
 
Após, foi iniciado o procedimento descrito no Edital, para fins de download dos Documentos 
de “Envelope nº 1 – Habilitação”, remetidos ao Clube pelos licitantes, por intermédio da 
ferramenta denominada “Google Drive”. 
 
Licitante: Construfer Coberturas e Estruturas Metálicas Ltda. 
 

1) Alterado o “status” de acesso à pasta, de modo a permitir somente a visualização 
dos arquivos encaminhados e não mais a edição. 
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2) Demonstrada a realização do “upload” de 21 arquivos pelo licitante, conforme tela 
(“print”) a seguir: 
 

 

 

 
3) Demonstrada a realização do “download” de 21 arquivos, conforme tela (“print”) a 

seguir: 
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Licitante: Illi Engenharia e Construções 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) Demonstrada a realização do “upload” de 02 pastas, totalizando 21 arquivos pelo 

licitante, conforme tela (“print”) a seguir: 
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3) Demonstrada a realização do “download” de 02 pastas, totalizando 21 arquivos, 
conforme tela (“print”) a seguir: 
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Licitante: Planmetal Estruturas Metálicas 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) Demonstrada a realização do “upload” de 20 arquivos pelo licitante, conforme tela 

(“print”) a seguir: 
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3) Demonstrada a realização do “download” de 20 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 e, nos prazos estabelecidos pelo 
Edital de Concorrência nº 010/2022, os licitantes serão informados sobre a necessidade de 
apresentação de documentos complementares. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião. A ata será publicada no site 
do Clube, no campo apropriado. 
 

João Andrade Grilo Neto 
Diretor Administrativo 

Ivan Milano Stefanovith 
Gerente Jurídico 

 
Vanessa R. da Cruz Noel 

Supervisora de Suprimentos 

 
Maria Teresa Pelegrin da Silva 

Advogada 
 


