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OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE UM DRONE (AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA) E AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ORLEANS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2020

PARECER DA COMISSÃO

NO DIA  E  HORA DETERMINADOS NO PREÂMBULO DESSE EDITAL,  REUNIRAM-SE NA SALA DE LICITAÇÕES
DA PREFEITURA,  O  PREGOEIRO,  EQUIPE  DE  APOIO  E  A  ÚNICA  REPRESENTANTE DE  EMPRESA PROPONENTE
PARA  SESSÃO  PÚBLICA  DE  ANÁLISE  E  JULGAMENTO  DAS  PROPOSTAS  E  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO.
INICIALMENTE,  FORAM  CONFERIDOS  OS  DOCUMENTOS  RELACIONADOS  AO  CREDENCIAMENTO  DO
REPRESENTANTE,  SENDO  CONSTATADO  QUE  O  MESMO  RESULTOU  CREDENCIADO.  APÓS  FOI  ABERTO  O
ENVELOPE  DE  PROPOSTA  E  EFETUADA  AS  DEVIDAS  CONFERÊNCIAS,  CONSTATOU-SE  QUE  A  MESMA
RESULTOU  CLASSIFICADA.  A  ETAPA  DE  LANCES  DECORREU  NORMALMENTE.  AO  FINAL  FORAM  CONFERIDOS
OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA E CONSTATADO QUE A MESMA
RESULTOU HABILITADA. TODOS OS DOCUMENTOS DESSA LICITAÇÃO FORAM CONFERIDOS E VISTADOS PELOS
PRESENTES,  INCLUSIVE  EM  RELAÇÃO  A  INVIOLABILIDADE  DOS  ENVELOPES.  SEM  MAIS  ENCERROU-SE  A
SESSÃO.

Reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 4715/2020,
para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos
itens descritos no Processo Licitatório Nº 242/2020 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente
procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no
edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es),
conforme segue abaixo:

Data e Hora da Sessão: 04/12/2020 10:00

Participante: LODOVICO CARBONE - 28832400944

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA - 1. Aeronave
Remotamente Pilotada:
1.1. Aeronave do tipo asa rotativa com braços dobráveis, com 4
(quatro) motores elétricos (quadricóptero/drone), hélices
dobráveis, com autonomia de voo pairado em local fechado de
no mínimo 32 min (trinta e dois minutos) por bateria;
1.2. Deve possuir câmera de filmagem com resolução Ultra HD
(4K ou 3840×2160 pixels) e captura de no mínimo 60fps
(sessenta quadros por segundo) nesta resolução, câmera
fotográfica com resolução mínima de 48mp (quarenta e oito
megapixels);
1.3. Ter capacidade de transmissão em tempo real das imagens
com qualidade no mínimo HD (1080x720 pixels), por meio de link
digital de transmissão de dados para o controle remoto;
1.4. Deverá possuir memória interna para armazenamento das
imagens sem a necessidade de inserir cartão de memória;
1.5. Possuir sensores de detecção de obstáculos no mínimo para
baixo, para frente e para trás;
1.6. Possuir capacidade de decolagem e pouso automáticos;
1.7. Possuir capacidade de retorno automático para o

1,000 UN DJI 15.700,00 15.700,00



local de decolagem;
1.8. Possuir controle de autonomia de bateria que calcula o
tempo restante de voo e retorna automaticamente para o local de
decolagem caso a bateria atinja níveis críticos de carga;
1.9. Possuir sistema de posicionamento da aeronave através de
GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite) por no
mínimo duas constelações de satélites (Ex.: GPS, GLONASS,
GALILEO, Beidou e SBAS);
2.0. Possuir capacidade durante o voo de monitorar a
temperatura da bateria e a tensão individual das células; Ter
controle de movimentação durante o voo do posicionamento da
câmera em relação a aeronave no mínimo no eixo transversal
(para cima e para baixo);
2.1. Possuir telemetria dos dados de voo da aeronave em tempo
real;
2.2. Ter estabilizador mecânico da câmera em 3 ( três ) eixos;
2.3. Possuir sistema de gravação das imagens em cartão Micro
SD removível;
2.4. Deverá estar acompanhado de no mínimo 1 cartão de
memória Micro SD com capacidade de 32Gb e velocidade de
Gravação mínima de 30mb/s (UHS-3 / V30);
2.5. Deverá ter capacidade de funcionamento em temperatura
ambiente de 0ºC a 40ºC;
2.6. Deverá possuir link de conexão de dados e imagens entre a
aeronave e o rádio controle com alcance de, no mínimo, 5000m (
cinco mil metros ) considerando-se para teste de alcance: campo
aberto plano sem obstáculos com o equipamento em voo no
máximo a altura de 30 metros mais alto que o ponto de
decolagem onde deve estar posicionado o controle;
2.7. Deverá vir com case flexível para armazenamento e
transporte da aeronave, controle, baterias, carregadores e
Smartphone;
2.8. A configuração mínima do Smartphone tratado no item
anterior, deverá ser com 4 Gb de memória RAM e 64 Gb de
memória ROM;
2.9. Deverá ser acompanhado de Cabo USB para conexão da
aeronave e do controle com computador para atualizações,
transferência de informações de voo, imagens e vídeos;
3.0. Deverá ter no máximo as seguintes dimensões: quando com
os braços desdobrados de 200x260x90mm e quando dobrado de
200x100x90mm;
3.1. Deverá ter resistência para operar com ventos de no mínimo
25 km/h ou mais;
3.2. Deve possuir barômetro para melhor precisão do controle de
altura/altitude;
3.3.  A aeronave deverá vir com, no mínimo, 3 ( três ) baterias de
voo;
3.4. Deverá vir com, no mínimo, 1 (um) carregador de bateria
para a bateria de voo e do controle de forma conjunta ou
individual bivolt (110Vca/220Vca) para uso em Corrente
Alternada acompanhado de cabo de força no padrão de tomadas
brasileiras;
3.5. Deverá vir com, no mínimo, 1 (uma) trava de proteção do
gimbal;
3.6. Deverá vir com, no mínimo, 3 (três) filtros ND ou lentes
reservas para câmera principal da aeronave;
3.7. Deve vir com no mínimo 1 (um) adaptador para transformar
a bateria de voo em um Powerbank com duas saídas USB com
capacidade para carregador o rádio controle da aeronave;
3.8. Deverá vir com no mínimo 1 (um) hub de carregamento com
sistema de gerenciamento de carga de forma a carregar as 3
(três) baterias de voo por hub

15.700,00Total do Participante:



15.700,00Total Geral:

MEMBRO

ROSANA TEZZA WASSEN BASCHIROTTO

PREGOEIRO

FABIO SALVADOR

MEMBRO

FRANCIELLI CEOLIN BELTRAME

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Orleans, 04/12//2020

LODOVICO CARBONE - 28832400944

CLAUDIA CREMA CARBONE BOEGER


