
 

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 
 

 

Rua São João, 290, Centro – CEP: 33400-000, Lagoa Santa/MG. 
Fone: (031) 3688 1300  

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO  
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 
PROCESSO Nº 129/2022 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA 

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDIMENTO AS 

ESCOLAS, CRECHES, INSTITUIÇÕES CONVENIADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 

DIÁRIAS DOS ALUNOS E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 

SANTA/MG. 

 

FICHA DOTAÇÃO 

102 02.02.02.04.122.0005.2022.3.3.90.30.00 

377 02.05.01.04.122.0005.2128.3.3.90.30.00 

484 02.05.04.08.244.0035.2265.3.3.90.30.00 

642 02.06.01.10.301.0019.2219.3.3.90.30.00 

709 02.06.01.10.302.0022.2242.3.3.90.30.00 

793 02.07.01.12.361.0012.2162.3.3.90.30.00 

823 02.07.01.12.361.0014.2185.3.3.90.30.00 

887 02.07.01.12.365.0014.2186.3.3.90.30.00 

888 02.07.01.12.365.0014.2187.3.3.90.30.00 

903 02.07.01.12.366.0014.2188.3.3.90.30.00 

918 02.07.01.12.367.0014.2189.3.3.90.30.00 
 

 Conforme parecer da Assessoria Jurídica do município datado em 10/06/2022, 

tendo transcorrido regularmente o processo em epígrafe, com fulcro no art. 24, inciso IV da 

Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, HOMOLOGO o procedimento de que se 

cogita e ADJUDICO o objeto conforme a seguir: 

 

Empresa: FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 10.803.557/0001-14 

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 587 PCT 

ACUCAR CRISTAL 5KG 
- Cor: Branco; Informacoes adicionais: 
Produto de primeira qualidade, com 
no minimo 99,7% de sacarose, com 
aspecto granuloso fino a medio, com 
cristais bem definidos, isento de 
umidade, substancias toxicas, 
impurezas, parasitos e deve estar 
acondicionado em embalagem 
plastica, adequada, original, 
transparente, nao toxica, inodora e 
contendo informacoes gerais, 
denominacao de venda do produto, 
marca do fabricante, composicao 
nutricional, data de fabricacao, 
validade e numero do lote; 

TRYUMPHO R$ 18,36 R$ 10.777,32 
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Fornecimento: Embalagem contendo 
5kg. 

02 129 PCT 

AMENDOIM TORRADO 500G 
- Tipo: Descascado e torrado. 
Informacoes adicionais: Produto de 
primeira qualidade, isento de 
substancias toxicas, impurezas, 
parasitos e deve estar acondicionado 
em embalagem plastica, adequada, 
original, nao toxica, inodora e 
contendo informacoes gerais, 
denominacao de venda do produto, 
marca do fabricante, composicao 
nutricional, peso/quantidade, 
condicoes de armazenamento, data 
de fabricacao, validade e numero do 
lote; Fornecimento: Embalagem 
contendo 500g. 

PACHÁ R$ 8,09 R$ 1.043,61 

03 156 PCT 

AMIDO DE MILHO 500G 
- Apresentacao: Po; Informacoes 
adicionais: Produto de primeira 
qualidade, sem gluten, isento de 
substancias toxicas, impurezas, 
parasitos e deve estar acondicionado 
em embalagem adequada, original, 
nao toxica, inodora e contendo 
informacoes gerais, denominacao de 
venda do produto, marca do 
fabricante, composicao nutricional, 
peso/quantidade, condicoes de 
armazenamento, data de fabricacao, 
validade e numero do lote; 
Fornecimento: Embalagem contendo 
500g. 

PACHÁ R$ 3,60 R$ 561,60 

04 490 PCT 

CANJICA BRANCA DE MILHO 500G 
- Tipo: 1; Cor: Branca; Informacoes 
adicionais: Produto de primeira 
qualidade, isento de substancias 
toxicas, impurezas, parasitos e deve 
estar acondicionado em embalagem 
plastica, adequada, original, nao 
toxica, inodora e contendo 
informacoes gerais, denominacao de 
venda do produto, marca do 
fabricante, composicao nutricional, 
peso/quantidade, condicoes de 
armazenamento, data de fabricacao, 
validade e numero do lote; 
Fornecimento: Embalagem contendo 
500g. 

PACHÁ R$ 4,80 R$ 2.352,00 

05 214 UN 

CHA MATE TOSTADO 250G 
- Informacoes adicionais: Produto de 
primeira qualidade, sem gluten, isento 
de substancias toxicas, impurezas, 
parasitos e deve estar acondicionado 
em embalagem plastica, adequada, 
original, nao toxica, inodora e 
reembalado em uma caixa contendo 
informacoes gerais, denominacao de 
venda do produto, marca do 
fabricante, composicao nutricional, 
lista de ingredientes, identificacao de 
origem, peso/quantidade, condicoes 
de armazenamento, data de 

REAL R$ 6,60 R$ 1.412,40 
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fabricacao, validade e numero do lote; 
Fornecimento: Embalagem contendo 
250 

06 411 PCT 

COLORAU EM PO 500G 
- Apresentacao: Po; Informacoes 
adicionais: Produto de primeira 
qualidade, isento de substancias 
toxicas, impurezas, parasitos e deve 
estar acondicionado em embalagem 
adequada, original, nao toxica, 
inodora e contendo informacoes 
gerais, denominacao de venda do 
produto, marca do fabricante, 
composicao nutricional, 
peso/quantidade, condicoes de 
armazenamento, data de fabricacao, 
validade e numero do lote; 
Fornecimento: Embalagem contendo 
500g. 

PACHÁ R$ 3,72 R$ 1.528,92 

07 1.084 UN 

EXTRATO DE TOMATE 
TRADICIONAL 1KG 
- Aspecto Fisico: Pastoso; 
Informacoes adicionais: Produto de 
primeira qualidade, concentrado, sem 
glutamato monossodico, isento de 
substancias toxicas, impurezas, 
parasitos e deve estar acondicionado 
em embalagem adequada, original, 
nao toxica, inodora e contendo 
informacoes gerais, denominacao de 
venda do produto, marca do 
fabricante, composicao nutricional, 
identificacao de origem, 
peso/quantidade, condicoes de 
armazenamento, data de fabricacao, 
validade e numero do lote; 
Fornecimento: Embalagem contendo 
1kg. 

QUERO R$ 9,50 R$ 10.298,00 

08 568 PCT 

FARINHA DE MANDIOCA 
TORRADA 1KG 
- Tipo: 1; Informacoes adicionais: 
Produto de primeira qualidade, seco, 
com aspecto granuloso fino, sem 
gluten, isento de umidade, 
substancias toxicas, impurezas, 
parasitos e deve estar acondicionado 
em embalagem plastica, adequada, 
original, nao toxica, inodora e 
contendo informacoes gerais, 
denominacao de venda do produto, 
marca do fabricante, composicao 
nutricional, peso/quantidade, 
condicoes de armazenamento, data 
de fabricacao, validade e numero do 
lote; Fornecimento: Embalagem 
contendo 1kg. 

TIPUA  R$ 4,44 R$ 2.521,92 

09 2.399 PCT 

FEIJAO CARIOCA 1KG 
- Tipo: 1; Informacoes adicionais: 
Produto de primeira qualidade, com 
graos fisiologicamente desenvolvidos, 
maduros, inteiros, lisos, brilhosos, 
sadios, isentos de umidade, 
substancias toxicas, pedras, 
impurezas, parasitos e deve estar 

TIPUA R$ 8,40 R$ 20.151,60 
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acondicionados em embalagem 
plastica, adequada, original, 
transparente, nao toxica, inodora e 
contendo informacoes gerais, 
denominacao de venda do produto, 
marca do fabricante, composicao 
nutricional, peso/quantidade, 
condicoes de armazenamento, data 
de fabricacao, validade e numero do 
lote; Fornecimento: Embalagem 
contendo 1kg. 

10 711 PCT 

FEIJAO PRETO 1KG 
- Tipo: 1; Informacoes adicionais: 
Produto de primeira qualidade, com 
graos fisiologicamente desenvolvidos, 
no minimo de 95% dos graos inteiros, 
maduros, sadios, isentos de 
substancias toxicas, impurezas, 
parasitos e deve estar acondicionados 
em embalagem plastica, adequada, 
original, nao toxica, inodora e 
contendo informacoes gerais, 
denominacao de venda do produto, 
marca do fabricante, composicao 
nutricional, peso/quantidade, 
condicoes de armazenamento, data 
de fabricacao, validade e numero do 
lote; Fornecimento: Embalagem 
contendo 1kg. 

TIPUA R$ 7,20 R$ 5.119,20 

11 189 UN 

FERMENTO QUIMICO EM PO 250G 
- Informacoes adicionais: Produto de 
primeira qualidade, isento de 
substancias toxicas, impurezas, 
parasitos e deve estar acondicionado 
em embalagem adequada, original, 
nao toxica, inodora e contendo 
informacoes gerais, denominacao de 
venda do produto, marca do 
fabricante, composicao nutricional, 
peso/quantidade, condicoes de 
armazenamento, data de fabricacao, 
validade e numero do lote; 
Fornecimento: Embalagem contendo 
250g. 

FLEISCHMANN R$ 9,48 R$ 1.791,72 

12 324 PCT 

FUBA MIMOSO FINO 1KG 
- Cor: Amarelo; Informacoes 
adicionais: Produto de primeira 
qualidade, sem gluten, isento de 
umidade, substancias toxicas, 
impurezas, parasitos e deve estar 
acondicionado em embalagem 
plastica, adequada, original, nao 
toxica, inodora e contendo 
informacoes gerais, denominacao de 
venda do produto, marca do 
fabricante, composicao nutricional, 
peso/quantidade, condicoes de 
armazenamento, data de fabricacao, 
validade e numero do lote; 
Fornecimento: Embalagem contendo 
1kg. 

TIPUA R$ 3,48 R$ 1.127,52 

13 348 UN 
LEITE INTEGRAL 1L 
- Tipo: Longa vida; Apresentacao: 
Caixa; Informacoes adicionais: 

UAI R$ 5,52 R$ 1.920,26 
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Produto de boa qualidade, isento de 
substancias toxicas, impurezas e 
deve estar acondicionado em 
embalagem tetra pak adequada, 
original, nao toxica, inodora e 
contendo informacoes gerais, 
denominacao de venda do produto, 
marca do fabricante, composicao 
nutricional, lista de ingredientes, 
identificacao de origem, 
peso/quantidade, condicoes de 
armazenamento, data de fabricacao, 
validade e numero do lote; 
Fornecimento: Embalagem contendo 
1L. 

14 1.665 PCT 

MASSA COM OVOS ESPAGUETE 
500G 
- Numero: 8; Ingredientes: Semola de 
trigo enriquecida com ferro e acido 
folico, ovos, corantes naturais 
(urucum e curcuma); Informacoes 
adicionais: Produto de primeira 
qualidade, em sua forma integra, 
isento de substancias toxicas, 
impurezas, parasitos e deve estar 
acondicionado em embalagem 
plastica, adequada, original, nao 
toxica, inodora e contendo 
informacoes gerais, denominacao de 
venda do produto, marca do 
fabricante, composicao nutricional, 
peso/quantidade, condicoes de 
armazenamento, data de fabricacao, 
validade e numero do lote; 
Fornecimento: Embalagem contendo 
500g. 

DON  
SAPORE 

R$ 3,12 R$ 5.194,80 

15 258 PCT 

MASSA COM OVOS PAI NOSSO 
500G 
- Ingredientes: Semola de trigo 
enriquecida com ferro e acido folico, 
ovos, corantes naturais (urucum e 
curcuma); Informacoes adicionais: 
Produto de primeira qualidade, em 
sua forma integra, isento de 
substancias toxicas, impurezas, 
parasitos e deve estar acondicionado 
em embalagem plastica, adequada, 
original, nao toxica, inodora e 
contendo informacoes gerais, 
denominacao de venda do produto, 
marca do fabricante, composicao 
nutricional, peso/quantidade, 
condicoes de armazenamento, data 
de fabricacao, validade e numero do 
lote; Fornecimento: Embalagem 
contendo 500g. 

DON  
SAPORE 

R$ 3,12 R$ 804,96 

16 1.883 PCT 

MASSA COM OVOS PARAFUSO 
500G 
- Ingredientes: Semola de trigo 
enriquecida com ferro e acido folico, 
ovos, corantes naturais (urucum e 
curcuma); Informacoes adicionais: 
Produto de primeira qualidade, em 
sua forma integra, isento de 

DON  
SAPORE 

R$ 3,12 R$ 5.874,96 
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substancias toxicas, impurezas, 
parasitos e deve estar acondicionado 
em embalagem plastica, adequada, 
original, nao toxica, inodora e 
contendo informacoes gerais, 
denominacao de venda do produto, 
marca do fabricante, composicao 
nutricional, peso/quantidade, 
condicoes de armazenamento, data 
de fabricacao, validade e numero do 
lote; Fornecimento: Embalagem 
contendo 500g. 

17 1.290 FR 

OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML 
- Informacoes adicionais: Produto de 
primeira qualidade, refinado, isento de 
substancias toxicas, impurezas, 
parasitos e deve estar acondicionado 
em embalagem plastica, adequada, 
original, sem danos, transparente, nao 
toxica, inodora e contendo 
informacoes gerais, denominacao de 
venda do produto, marca do 
fabricante, composicao nutricional, 
peso/quantidade, condicoes de 
armazenamento, data de fabricacao, 
validade e numero do lote; 
Fornecimento: Embalagem contendo 
900ml. 

VILA  
VELHA 

R$ 10,56 R$ 13.622,40 

18 727 PCT 

SAL REFINADO IODADO 1KG 
- Informacoes adicionais: Produto de 
primeira qualidade, isento substancias 
toxicas, impurezas, parasitos e deve 
estar acondicionado em embalagem 
plastica, adequada, original, nao 
toxica, inodora e contendo 
informacoes gerais, denominacao de 
venda do produto, marca do 
fabricante, composicao nutricional, 
peso/quantidade, condicoes de 
armazenamento, data de fabricacao, 
validade e numero do lote; 
Fornecimento: Embalagem contendo 
1kg. 

CAIÇARA R$ 1,08 R$ 785,16 

VALOR TOTAL R$ 86.889,05 (OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINCO 
CENTAVOS). 

  
Lagoa Santa, 10 de junho de 2022. 

  
 

Nila Alves de Rezende 

Secretária Municipal de Educação  
 

 
 

Gilson Urbano de Araújo 

Secretário Municipal de Saúde  
 
 
 

Rogério César de Matos Avelar  
Prefeito Municipal 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 

 
  Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação constante do Processo nº. 

129/2022 - Dispensa de Licitação nº. 022/2022, conforme parecer da Assessoria Jurídica do 

Município, datado em 10 de junho de 2022, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NÃO 

PERECÍVEIS, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS, CRECHES, INSTITUIÇÕES CONVENIADAS 

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS ALUNOS E DEMAIS SECRETARIAS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG. 

 

FICHA DOTAÇÃO 

102 02.02.02.04.122.0005.2022.3.3.90.30.00 

377 02.05.01.04.122.0005.2128.3.3.90.30.00 

484 02.05.04.08.244.0035.2265.3.3.90.30.00 

642 02.06.01.10.301.0019.2219.3.3.90.30.00 

709 02.06.01.10.302.0022.2242.3.3.90.30.00 

793 02.07.01.12.361.0012.2162.3.3.90.30.00 

823 02.07.01.12.361.0014.2185.3.3.90.30.00 

887 02.07.01.12.365.0014.2186.3.3.90.30.00 

888 02.07.01.12.365.0014.2187.3.3.90.30.00 

903 02.07.01.12.366.0014.2188.3.3.90.30.00 

918 02.07.01.12.367.0014.2189.3.3.90.30.00 
 

Empresa: FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.803.557/0001-14.  

Valor Total R$ 86.889,05 (oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinco 

centavos). Fundamentação Legal: Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

subsequentes. 

Lagoa Santa, 10 de junho de 2022. 
  
 
 

Nila Alves de Rezende 
Secretária Municipal de Educação  

 
 
 

Gilson Urbano de Araújo 

Secretário Municipal de Saúde  
 
 
 

Rogério César de Matos Avelar  
Prefeito Municipal 


