
CONCORRÊNCIA Nº 10/2016 
ATA N. º 01/2016 

 
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta 
minutos, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 258/2016, sob a 
presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para 
a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de documentação e propostas referente a 
Concorrência nº 10/2016, para “Contratação de empresa para fase II da obra de reforma de 
unidade de internação SUS”, para atender as necessidades do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, 
a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, que gere recurso destinado ao Hospital Nossa Senhora 
da Oliveira em Vacaria/RS. Presente no ato, apenas como assistente do HNSO o Engenheiro Sr. FLÁVIO 

CASTELLANO NETO, CPF 291.961.910-15, CREA RS035690. Presente no ato, demonstrando 
interesse em participar, somente a empresa:  
 
GEMMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 07.465.291/0001-32, representada 
por EVERTON SOGARI, RG 1068314408, CPF 984.081.270-04; 
 
Aberto o envelope contendo a documentação, a mesma foi analisada e rubricada pela Comissão de 
Licitações e presentes. Após as análises, juntamente com o assistente técnico, a Comissão 
considerou a única empresa participante de acordo com a documentação do edital, sendo 
considerada HABILITADA. Como a empresa está habilitada e desiste EXPRESSAMENTE do prazo 
legal de recurso, da fase de habilitação, a Comissão decidiu abrir a proposta na mesma sessão. 
Aberto o envelope contendo a proposta, a mesma foi analisada e rubricada pela Comissão de 
Licitações e presente, sendo o valor proposto o seguinte: 
 
GEMMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com a proposta no valor total de R$ 
529.680,14; 
 
Esta ata encontrar-se-á disponível, também, no site do município www.vacaria.rs.gov.br e no mural. 
Nada mais havendo a relatar, eu Ronerson Bueno, Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, encerro a sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada 
pelos membros da Comissão de Licitações e presentes. 

http://www.vacaria.rs.gov.br/

