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

15 de julho de 2021 – 15h 
 
Participantes: 
Sandra Aparecida P. Pizzol – Conselheira – CPM (Virtual) 
Sebastião Luiz da Silva Filho – Associado – CPM (Virtual) 
Ivan Milano Stefanovith – Gerente Jurídico – CPM (Presencial) 
Tatiana dos Santos Vicente – Gerente de Planejamento (Virtual) 
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 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. 
 
Retomando o assunto tratado ao final da reunião anterior, a respeito da possível 
participação do licitante ONSITE PROJETOS, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., foi esclarecido 
aos presentes que o Clube enviou e-mail aos representantes legais da empresa, visando a 
comprovação do cumprimento dos requisitos licitatórios. Considerando que não houve 
resposta, o interessado ONSITE PROJETOS, SERVIÇOS E OBRAS LTDA. fica excluído 
do presente procedimento licitatório. 
 
A seguir, foi demonstrado o Envelope nº 2 – Proposta Comercial entregue ao Clube pelo 
licitante Construtora Clark Ltda., devidamente lacrado, e efetuado o acesso e download dos 
arquivos encaminhados pelo licitante Illi Engenharia e Construções Ltda. por intermédio da 
ferramenta denominada “Google Drive”, sendo o(s) arquivo(s) salvo(s) em “pendrive” e 
inseridos em envelope, o qual foi lacrado. Também foi demonstrado que não restou salvo 
o arquivo de proposta comercial em outro meio físico. 
 
Em seguida, foi demonstrado o Envelope nº 1 – Documentação Complementar de 
Habilitação entregue ao Clube pelo licitante Construtora Clark Ltda. O envelope, 
devidamente lacrado, foi aberto e o arquivos eletrônicos existentes no “pendrive” foram 
exibidos aos participantes, conforme impressão da tela abaixo: 
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LICITANTE: CONSTRUTORA CLARK LTDA. 
QUANTIDADE DE ARQUIVOS: 02 arquivos. 

 

 
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 – Documentação Complementar 
de 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: 
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LICITANTE: ILLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 
QUANTIDADE DE ARQUIVOS: 09 arquivos. 

 

 
Os arquivos eletrônicos foram assinados digitalmente pelo Gerente Jurídico do Clube 
Paineiras do Morumby. 
 
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. 
 

 
 

Ivan Milano Stefanovith 
Gerente Jurídico 

 
 

Maria Teresa Pelegrin da Silva 
Advogada 

 
 

Vanessa R. da Cruz Noel 
Coordenadora de Suprimentos 

 

  
 


