
 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA – EDITAL 03/2022 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (29/11/2022), 

as dez horas, na sede da Amve, Sala da Assessoria Jurídica, reuniram-se os membros da 

Comissão Permanente para procedimentos de Seleção Ampla, para a Sessão Pública, relativo 

ao Edital de Seleção Ampla nº 03/2022, para abertura das propostas dos interessados no 

objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, 

CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECEPÇÃO”. Aberta a sessão, foi registrado que a 

Comissão Permanente atua com a presença da Vice-Presidente. Do mesmo modo, registra-

se que, no prazo estabelecido pelo edital para recebimento dos envelopes de propostas, ou 

seja, até às nove e cinquenta minutos (09:50) horas deste mesmo dia. Participaram da sessão 

as empresas: ORBENK  (CNPJ nº 79.283.065/0001-41); LVC LOG EIRELI (CNPJ: 

32.273.055/0001-61); AGIL EIRELI (CNPJ: 26.427.482/0001-54); ROSALVA GONZAGA 

PEREIRA EPP (nome fantasia: DMG) (CNPJ: 22.048.175/0001-01). Abertas as propostas, as 

mesmas tiveram as respectivas folhas rubricadas pelos membros da Comissão Permanente, 

passando-se a sua análise. Assim, presente os representantes das empresas ORBENK, LVC 

LOG EIRELI, ROSALVA GONZAGA PEREIRA EPP (nome fantasia: DMG) passou-se a abertura 

das propostas, conferindo-se primeiramente que estavam devidamente lacrados e 

indevassáveis. A empresas: ORBENK  (CNPJ nº 79.283.065/0001-41) neste ato representada 

pela sua procuradora Ana Paula de Sousa da Costa CPF: 824.071.77991 com a proposta para 

o item a) R$ 4.086,25, item b) R$ 4.086,25, item c) R$ 4.086,25 e item d) R$ 3.704,25 cujo o 

valor total para 11,5 meses perfaz o montante de R$ 183.574,50; LVC LOG EIRELI (CNPJ: 

32.273.055/0001-61) neste ato representado por seu procurador o Sr. Américo Martins 

Pereira Junior CPF: 070.250.889-60 apresentando a seguinte proposta: item a) R$ 4.305,74, 

item b) R$ 4.305,74, item c) R$ 4.305,74, item d) R$ 3.873,73 total para 11,5 meses de R$ 

193.095,93; a empresa AGIL EIRELI (CNPJ: 26.427.482/0001-54, sem representante, 

encaminhou a seguinte proposta: item a) R$ 3.530,46, item b) R$ 3.530,46, item c) R$ 

3.530,46 e item d) R$ 3.187,88 cujo total para 11,5 meses perfaz o montante de R$ 

158.461,49; a empresa ROSALVA GONZAGA PEREIRA EPP (nome fantasia: DMG) (CNPJ: 

22.048.175/0001-01) neste ato presentada pela sua procuradora a Sra Caroline laurêncio 

Silva, CPF: 071.794.839-78 apresentou a seguinte proposta: item a) R$ 3.943,03, item b) R$ 

3.943,03, item c) R$ 3.943,03 e item d) R$ 3.660,32 cujo o total para 11,5 meses perfaz o 

montante de R$ 178.127,98. Com isso, a melhor proposta foi a da empresa AGIL EIRELI (CNPJ: 

26.427.482/0001-54 no valor de R$ 158.461,49, portanto a Comissão informa que será feito 

a análise da documentação apresentada em relação ao solicitado no edital e que proferirá 

o julgamento na forma definida, divulgando-se o resultado por meio de comunicação direta 

aos interessados e publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC 

(www.diariomunicipal.sc.gov.br) e em seu sitio oficial. Diante disso, encerrou-se Sessão da 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/


 

 

qual lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da 

Comissão e pelos proponentes. 

 

Blumenau - SC, 29 de novembro de 2022. 
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