
 

 

 

Processo Administrativo nº 122/2021  

Pregão Presencial nº 26/2021 

Ata de Registro nº 28/2021 

 

Aviso de Cancelamento de Registro e convocação dos demais classificados. 

O município de Aquidauana por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL instituída 

pelo decreto nº 16/2021, considerando que a empresa EFICAZ LOGISTICA COM. PROD.LIMP. E 

DESC. LTDA (CNPJ 20.419.294/0001-06) após decorrido o prazo não assinou a Ata de Registro 

de Preços (ARP) nº 28/2021, sendo que por contato telefônico informou que não assinaria a 

ARP pois havia pedido ao pregoeiro a desclassificação dos itens vencidos, sendo que o 

pregoeiro não confirmou no processo tal alegação. Sendo assim será promovido por meio da 

devida alteração a ARP o cancelamento do registro da empresa EFICAZ como detentora dos 

itens 1 (agua sanitária 2L - R$ 2,65), 2 (álcool líquido 70% 5L – R$ 24,99), 5 (balde plástico 20L –

R$ 14,69), 7 (brilha alumínio 500ml –R$ 2,58), 12 (detergente líquido 500ml – R$1,24), 19 

(limpador desengordurante 550ml –R$ 2,15), 20 (luva de látex natural antiderrapante tam g –

R$ 3,69), 31 (sabão em pó 1 Kg – R$ 3,49), 36 (shampoo p/ cabelo infantil 500ml - R$ 9,39) e 39 

(vassoura de nylon - R$ 6,59). Desde já fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias uteis para o 

contraditório e ampla defesa ficando franqueada vistas ao processo aos licitantes interessados. 

Em razão da extrema necessidade dos itens, para dar celeridade ao certame convocamos 

desde já para que em até 5 (cinco) dias uteis se manifestem sobre a intenção de assumir os 

itens os demais classificados, sendo estes: N&N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA – EPP (itens 

1, 2, 5, 12, 19, 20, 31, 36 e 39), MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (itens 1 e 36), 

CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PROUTOS HOSPITALARES EIRELI ( itens 2, 7 e 20), 

ORGANIZE CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (itens 5, 19, 31 e 39), IA 

CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA (itens 7 e 12).    

 As comunicações deverão ser feitas por meio do e-mail: licitacao.contratos@gmail.com. 

                                                                                               Aquidauana/MS, 10 de agosto de 2021. 

 

 

___________________________ 

Murilo Faustino Rodrigues 

Presidente da CPL 
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