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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022  

PROCESSO Nº 52/2022 

 

 OBJETO – Aquisição de carrinhos de bagagem para atendimento à Nova Rodoviária 

Municipal e Aeroporto Municipal, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: IDECAR METALÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ Nº: 64.503.774/0001-18 

 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 79424 CARRINHO DE BAGAGEM:  

Dimensões do Carrinho: 

Comprimento: 920mm 

Largura: 570mm 

Altura: 1080mm 

Dimensões da Placa: Comprimento: 

410mm, Altura: 340mm 

Capacidade de carga 250 kg 

Tipo: Apoio 

Rodas e Giratórios: Dianteiro: Roda 5" e 

Garfo Giratório 5"; Traseiro: Roda 8" 

Reforçada.  

Cor das Rodas: Cinza.  

Acabamento: 

- Zincagem Eletrostática Ecológica com 

Selante (Item de série); 

- Pintura Eletrostática a Pó. 

Produto Homologado pela INFRAERO. 

 

Características: Também conhecido 

como "Carro Aeroporto", foi 

desenvolvido para transportar diversos 

tipos de bagagens em aeroportos, 

rodoviárias, hotéis, pousadas e 

hospitais. Possui espaço para inserção 

de propagandas promocionais ou 

publicitárias e o cabo pode ser 

personalizado com a logomarca da 

empresa.   

04 UN 850,00 3.400,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 07/2022: R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 

8.666/93. 

Tendo em vista o aumento do fluxo de passageiros na Rodoviária Municipal e no 

Aeroporto Municipal, faz-se necessário a aquisição do carrinho de bagagem para transportar 

bagagens dos passageiro, desta forma, trazendo comodidade e eficiência para a população em 

geral, evitando transtorno e desgaste ao cidadão que por ali passar. 

Carrinhos de bagagem são pequenos veículos empurrados por viajantes para transportar 
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bagagem individual, principalmente malas. Existem dois tamanhos principais: um para 

bagagem grande e outro para bagagem pequena. Os carrinhos têm duas partes para o 

transporte: uma pequena seção (cesto) para transportar a bagagem no mesmo nível da alça e 

uma seção grande abaixada para as mala maiores. São construídos em aço e equipados com três 

rodas. Por razões de segurança, eles são equipados com um freio. 

Serão destinados para a Rodoviária e Aeroporto para auxílio no embarque e 

desembarque dos passageiros, a aquisição é fundamental para o Município consiga atender as 

pessoas da melhor maneira. 

Considerando o novo prédio e instalação da Rodoviária Municipal, desta forma, com 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações aplicáveis, a 

Prefeitura Municipal tem por objetivo oferecer um ambiente de qualidade para que as pessoas 

desempenhem suas atividades da melhor forma. 

Quanto a quantidade solicitada, informamos que trata-se de estimativa, baseada na 

demanda levantada pelas secretaria de administração onde apuramos as quantidades 

necessárias para serem adquiridas. Orçamentos conforme Termo de Referência. 

 

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

360 03.002 04.122.0404.2.004 3.3.90.30.19.00 000 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são oriundos da receita própria do município.   
 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 

IDECAR METALÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

64.503.774/0001-18, estabelecida na Rua Américo Lucon, nº 300, CEP: 13.831-230, Bairro Pedra 

Branca, em Santo Antônio de Posse/SP, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei 

de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência, que integra o presente processo.   

 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da 

Assessoria Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 25 de janeiro de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 07/2022, em 25 de janeiro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 


