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DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2020.
À COMAP
Senhora Coordenadora Substituta,
 

Tratam os autos da pretensa aquisição de 500 caixas de luvas descartáveis,
tamanhos M e G, para serem utilizadas nos Cartórios Eleitorais da Capital e Interior, mediante
contratação direta emergencial, conforme Memorando nº 1419-SEALMOX 0827083, termo
de referência 0827204 e anexo 0827252.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para pesquisa de

preços com o mercado fornecedor local, despacho GSAD 0827293.
 
Recebemos as propostas das empresas Comac 0828577 com valores da caixa

em R$ 109,00 (cento e nove reais) e Dental Mac 0828583 em R$ 99,90 (noventa e nove reais
e noventa centavos); no entanto, a empresa Dental Mac tem em estoque 250 caixas para
entrega imediata em tamanho M.

 
Solicitamos desconto as duas empresas. A Dental Mac informou que o valor

cotado era o menor possível e encaminhou proposta atualizada com validade até 30/12/2020,
conforme eventos 0829693 e 0829696 mantendo o valor da caixa, tamanho M, em R$ 99,90
(noventa e nove reais e noventa centavos).

 
A empresa Comac enviou nova proposta 0830610 com desconto e validade até

23/12/2020 com valor da caixa R$ 105,70 (cento e cinco reais e setenta centavos), tamanho M.
 
Sugerimos, s.m.j, após ciência e concordância da unidade demandante, a

contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do art. 4º da Lei nº 13.979/2020 com
as empresas Dental Maceió Ltda, CNPJ: 24.166.332/0001-09, pelo valor total de R$ 24.975,00
(vinte e quatro mil novecentos e setenta e cinco reais) para a aquisição de 250 caixas, tamanho



M, conforme proposta 0829696, certidões de regularidade 0829717 e declaração CNJ
0829699 e Comac Comércio de Materias Cirúrgicos Ltda, CNPJ: 01.313.995/0001-03, pelo
valor total de R$ 26.425,00 (vinte e seis mil quatrocentos e vinte e cinco reais) para a
aquisição de 250 caixas, tamanho M, conforme proposta 0830610, certidões de regularidade
0830625 e declaração CNJ 0830616.

 
Registramos a necessidade de urgência na tramitação, com a consequente

emissão da nota de empenho, como forma de garantia da efetivação da contratação e da
quantidade solicitada, uma vez que as empresas relataram que a procura pelo item aumentou
muito e os valores sofrem oscilação toda semana.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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