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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

11/12/2020
Pregão presencial
101/2020 - PR
242/2020

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

Participante: LODOVICO CARBONE - 28832400944

Item Especificação Qtd. Unidade 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 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);
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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

Total do Participante: 15.700,00

Total Geral: 15.700,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
Manutenção das Atividades do FUMREBOM 03.002.06.182.0004.2007.4.4.90.00.00 R$ 28.041,85

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
Manutenção das Atividades do FUMREBOM 03.002.06.182.0004.2007.4.4.90.00.00 R$ 7.470,63

Assinatura do Responsável

11/12/2020Orleans,

FABIO SALVADOR


