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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

 OBJETO – Aquisição de equipamento eletrônico para utilização na melhoria da operação da aeronave 
remotamente pilotada do 10º Grupamento de Bombeiros
 
FORNECEDOR: SUPER IMPORTADORA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS UNIPESSOAL 
LTDA. 
CNPJ: 27.275.324/0001-99 

ITEM 
 
CÓDIGO 

DESCRIÇÃO 

01 83557 Controle Inteligente DJI SmartController
OCUSYNC 2.0: Alcance dafrequência de funcionamento2.400
GHz* 
Distância máx. de transmissão
(sem obstruções, livre deinterferências) 2.400
km(SRRC), 4 km (MIC) 5.725
Potência do transmissor (EIRP)2.400
dBm(SRRC), 18.5 dBm (MIC) 5.725
dBm (SRRC)Wi-Fi Direct, Wireless Display,8
suportado. 
Alcance da frequência defuncionamento 2.400
5.850GHz¹ 
BLUETOOTH 
Alcance da frequência defuncionamento 2.400
(EIRP) 4dBm (FCC), 4 dBm (CE), 4 dBm
GERAL: Bateria 18650 Li
Tipo de carga Suportaadaptadores de carregamentoUSB com voltagem de 12 V/2 A
Potência nominal 15 WCapacidade de armazenamentoROM 16 GB + possibilidade de
expansão (microSD)Tempo de carregame
decarregamento USB com voltagemde 12 V/2 A)Tempo de funcionamento 2,5horas
Saída de vídeo HDMI
Corrente da fonte de alimentação/
Voltagem (entrada USB
Alcance da temperatura defuncionamento 
ITENS INCLUSOS 
1 x Rádio Controle DJI SmartController;
1 x Carregador AC Bivolt + Cabode força (padrão BR);
1 x Adaptador USB;
2 x Sticks extras para o rádiocontrole;
1 x Manual do Usuário.

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc.
Como é de conhecimento, o 10º Grupamento de Bombeiros apresentouprojeto e foi contemplado no 

ano de 2021 com verba da Vara Federal de Fozdo Iguaçu para aquisição de uma Aeronave Remotamente 
Pilotada,popularmente conhecida por drone,
acessórios (câmera termal, holofotes, alto
terrestre e apoio às demaisocorrências atendidas pela corporação. A aeronave encontra
regularizadaperante os órgãos competentes, bem como seus operadores.

Com a utilização prática, especificamente em uma ocorrência de buscade pessoas desaparecida em 
área rural, notou-se a necessidade decomplementar esta importante ferramenta com a aquisição de um 
controlededicado. Este controle (DJI SmartController) possui tela integrada, quedispensa o uso de celulares 
e saída específica para utilização em monitores, oque facilita a visualização das imagens em tempo real por 
todos os membrosda equipe envolvida. Esta
que serão aplicadas e pode fazer a diferença no socorro dasvítimas envolvidas.

A câmera termal da aeronave possui medidor de temperatura, exibindoa temperatura média de um 
objeto, auxiliando as equipes de buscas alocalizar pessoas em grandes áreas, diferenciando a temperatura 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2022  
PROCESSO Nº 760/2022 

PROCESSO 1 DOC Nº 21.340/2022 
 

Aquisição de equipamento eletrônico para utilização na melhoria da operação da aeronave 
remotamente pilotada do 10º Grupamento de Bombeiros,de acordo com as especificações abaixo: 

SUPER IMPORTADORA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS UNIPESSOAL 

Controle Inteligente DJI SmartController 
OCUSYNC 2.0: Alcance dafrequência de funcionamento2.400-2.4835 GHz, 5.725-

Distância máx. de transmissão 
(sem obstruções, livre deinterferências) 2.400-2.4835 GHz:8 km (FCC), 4 km (CE), 4 

(MIC) 5.725-5.850GHz: 8 km (FCC), 2 km (CE), 5 km(SRRC) 
Potência do transmissor (EIRP)2.400-2.4835 GHz: 25.5 dBm(FCC), 18.5 dBm (CE), 19 
dBm(SRRC), 18.5 dBm (MIC) 5.725-5.850 GHz:25.5 dBm (FCC), 12.5dBm (CE), 18.5 

Fi Direct, Wireless Display,802.11a/g/n/ac, Wi-Fi com 2×2MIMO 

Alcance da frequência defuncionamento 2.400-2.4835 GHz,5.150-5.250 GHz¹ 5.725

Alcance da frequência defuncionamento 2.400-2.4835 GHzPotência do transmissor 
(EIRP) 4dBm (FCC), 4 dBm (CE), 4 dBm(SRRC), 4 dBm (MIC) 
GERAL: Bateria 18650 Li-ion (5000mAh @ 7,2 V) 
Tipo de carga Suportaadaptadores de carregamentoUSB com voltagem de 12 V/2 A
Potência nominal 15 WCapacidade de armazenamentoROM 16 GB + possibilidade de
expansão (microSD)Tempo de carregamento 2 horas(Usando um adaptador 
decarregamento USB com voltagemde 12 V/2 A)Tempo de funcionamento 2,5horas
Saída de vídeo HDMI 
Corrente da fonte de alimentação/ 
Voltagem (entrada USB-A)5 V/ 900mA 
Alcance da temperatura defuncionamento -20° a 40 °C 

 
1 x Rádio Controle DJI SmartController; 
1 x Carregador AC Bivolt + Cabode força (padrão BR); 
1 x Adaptador USB; 
2 x Sticks extras para o rádiocontrole; 
1 x Manual do Usuário. 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc.
Como é de conhecimento, o 10º Grupamento de Bombeiros apresentouprojeto e foi contemplado no 

ano de 2021 com verba da Vara Federal de Fozdo Iguaçu para aquisição de uma Aeronave Remotamente 
Pilotada,popularmente conhecida por drone, modelo DJI Mavic Enterprise Dual,equipada com diversos 
acessórios (câmera termal, holofotes, alto-falante esinalizador) para utilização em situações de busca 
terrestre e apoio às demaisocorrências atendidas pela corporação. A aeronave encontra

zadaperante os órgãos competentes, bem como seus operadores. 
Com a utilização prática, especificamente em uma ocorrência de buscade pessoas desaparecida em 

se a necessidade decomplementar esta importante ferramenta com a aquisição de um 
ontrolededicado. Este controle (DJI SmartController) possui tela integrada, quedispensa o uso de celulares 

e saída específica para utilização em monitores, oque facilita a visualização das imagens em tempo real por 
todos os membrosda equipe envolvida. Esta visualização rápida é fundamental para a definiçãodas táticas 
que serão aplicadas e pode fazer a diferença no socorro dasvítimas envolvidas. 

A câmera termal da aeronave possui medidor de temperatura, exibindoa temperatura média de um 
equipes de buscas alocalizar pessoas em grandes áreas, diferenciando a temperatura 
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Aquisição de equipamento eletrônico para utilização na melhoria da operação da aeronave 
com as especificações abaixo:  

SUPER IMPORTADORA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS UNIPESSOAL 

VALOR TOTAL R$ 

-5.850 

2.4835 GHz:8 km (FCC), 4 km (CE), 4 

2.4835 GHz: 25.5 dBm(FCC), 18.5 dBm (CE), 19 
5.850 GHz:25.5 dBm (FCC), 12.5dBm (CE), 18.5 

Fi com 2×2MIMO 

5.250 GHz¹ 5.725-

2.4835 GHzPotência do transmissor 

Tipo de carga Suportaadaptadores de carregamentoUSB com voltagem de 12 V/2 A 
Potência nominal 15 WCapacidade de armazenamentoROM 16 GB + possibilidade de 

nto 2 horas(Usando um adaptador 
decarregamento USB com voltagemde 12 V/2 A)Tempo de funcionamento 2,5horas 

8.572,00 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93 
Como é de conhecimento, o 10º Grupamento de Bombeiros apresentouprojeto e foi contemplado no 

ano de 2021 com verba da Vara Federal de Fozdo Iguaçu para aquisição de uma Aeronave Remotamente 
modelo DJI Mavic Enterprise Dual,equipada com diversos 

falante esinalizador) para utilização em situações de busca 
terrestre e apoio às demaisocorrências atendidas pela corporação. A aeronave encontra-se 

Com a utilização prática, especificamente em uma ocorrência de buscade pessoas desaparecida em 
se a necessidade decomplementar esta importante ferramenta com a aquisição de um 

ontrolededicado. Este controle (DJI SmartController) possui tela integrada, quedispensa o uso de celulares 
e saída específica para utilização em monitores, oque facilita a visualização das imagens em tempo real por 

visualização rápida é fundamental para a definiçãodas táticas 

A câmera termal da aeronave possui medidor de temperatura, exibindoa temperatura média de um 
equipes de buscas alocalizar pessoas em grandes áreas, diferenciando a temperatura 
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corporal deoutros objetos, além de exibir a temperatura média, mínima e máxima. Esterecurso inclui perfis 
personalizáveis para auxiliar o piloto de buscas e resgatea identi
identificação de áreas maisquentes, o que pode ser particularmente útil também em ocorrências deincêndio. 
Todas as imagens também possuem as localizações geográficas(GPS) correspondentes, o que possibilita às 
equipes em terra chegar ao localexato. Com o controle dedicado, todas essas informações serão 
facilmenteacessíveis.O 10°GB, sediado em Francisco Beltrão, presta atendimento aos 27municípios de sua 
área de atuação na mesorregião do sudoeste paranaense esempre busca
visando o cumprimento de suamissão constitucional, encaminhamos este Termo para apreciação 
conformedescrição e quantidade especificadas nos orçamentos em anexo.

 
 Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática

8530 11.003 
 
 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 
licitação são oriundos da receita do 

 
 A Comissão Permanente de Licitações
Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo
parecer favorável a contratação da empres
- SUPER IMPORTADORA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS UNIPESSOAL LTDA
27.275.324/0001-99, estabelecida na 
Colinas, na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo.
 
 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 

Presidente

De acordo com a 
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corporal deoutros objetos, além de exibir a temperatura média, mínima e máxima. Esterecurso inclui perfis 
personalizáveis para auxiliar o piloto de buscas e resgatea identificar pessoas e auxiliar as equipes na 
identificação de áreas maisquentes, o que pode ser particularmente útil também em ocorrências deincêndio. 
Todas as imagens também possuem as localizações geográficas(GPS) correspondentes, o que possibilita às 

em terra chegar ao localexato. Com o controle dedicado, todas essas informações serão 
facilmenteacessíveis.O 10°GB, sediado em Francisco Beltrão, presta atendimento aos 27municípios de sua 
área de atuação na mesorregião do sudoeste paranaense esempre buscando equipamentos de alto nível, 
visando o cumprimento de suamissão constitucional, encaminhamos este Termo para apreciação 
conformedescrição e quantidade especificadas nos orçamentos em anexo. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Funcional programática Elemento de despesa

06.182.1503.2.070 4.4.90.52.35.00

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

A Comissão Permanente de Licitações, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de 
Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo

a empresa: 
SUPER IMPORTADORA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS UNIPESSOAL LTDA

, estabelecida na Avenida São João, 2375, CEP 12.242-000, sala 2105, Bairro Jardim das 
Colinas, na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo. 

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

Francisco Beltrão/PR, 22 de agosto de 2022. 
 
 

Daniela Raitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº110/2022, em    de agosto
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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corporal deoutros objetos, além de exibir a temperatura média, mínima e máxima. Esterecurso inclui perfis 
ficar pessoas e auxiliar as equipes na 

identificação de áreas maisquentes, o que pode ser particularmente útil também em ocorrências deincêndio. 
Todas as imagens também possuem as localizações geográficas(GPS) correspondentes, o que possibilita às 

em terra chegar ao localexato. Com o controle dedicado, todas essas informações serão 
facilmenteacessíveis.O 10°GB, sediado em Francisco Beltrão, presta atendimento aos 27municípios de sua 

ndo equipamentos de alto nível, 
visando o cumprimento de suamissão constitucional, encaminhamos este Termo para apreciação 

Elemento de despesa Fonte 

4.4.90.52.35.00 515 

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

considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de 
Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo, é de 

SUPER IMPORTADORA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 
000, sala 2105, Bairro Jardim das 

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

agosto de 2022 


