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COMUNICADO 

Nº 001 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2022 
Fornecimento e instalação de piso em madeira nas quadras poliesportivas 

no Complexo Poliesportivo do Vale 

 

O CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY comunica a alteração das seguintes datas 

estabelecidas no Edital de Concorrência nº 012/2022, publicado em 31 de outubro de 2022: 

a) Realização da visita técnica – item 4.3, alínea “e”: Até o dia 08 de novembro de 2022, 

mediante agendamento prévio na forma do Edital. 

b) Prazo para cadastro de licitantes e resposta do Clube – item 3.2: O cadastro deverá 

ser efetuado até as 23h59min do dia 09 de novembro de 2022 e o Clube responderá 

até o dia 10 de novembro de 2022. 

c) Encaminhamento de dúvidas – item 8.8: Até as 17h do dia 09 de novembro de 2022. 

d) Prazo para comunicação ao licitante sobre necessidade de documentos 

complementares – item 3.5: Até o dia 22 de novembro de 2022. 

e) Datas das reuniões – pág. 01 e item 3.3.4: Ficam alteradas as datas de envio de 

documentos e das reuniões virtuais para prática de atos licitatórios, conforme segue: 

 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(ENVELOPE Nº 01): 

− Prazo para entrega do Envelope nº 01 (mediante “upload” de arquivos 

em pasta específica junto à ferramenta “Google Drive”): até as 

23h59min do dia 16 de novembro de 2022. 

− Reunião Virtual de abertura: dia 17 de novembro de 2022, às 15h. 

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO 

(ENVELOPE Nº 01 – Documentos Complementares): 

− Prazo para entrega do Envelope nº 01 – Documentos Complementares 

(mediante “upload” de arquivos em pasta específica junto à 

ferramenta “Google Drive”): até as 23h59min do dia 27 de novembro 

de 2022. 

− Reunião Virtual de abertura: dia 28 de novembro de 2022, às 16h. 
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DOCUMENTOS DE PROPOSTA COMERCIAL 

(ENVELOPE Nº 02): 

− Prazo para entrega do Envelope nº 02 (mediante “upload” de arquivos 

em pasta específica junto à ferramenta “Google Drive”): até as 

23h59min do dia 16 de novembro de 2022. 

− Reunião Virtual de abertura: dia 31 de novembro de 2022, às 15h. 

 

Permanecem em vigor as demais disposições do Edital de Concorrência nº 012/2022. 

 

São Paulo, 04 de novembro de 2022. 

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 
Carim Cardoso Saad 
Presidente 

 


