
                                        

TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO

Projeto nº 6126
REF.: Seleção Pública 053/2022

Considerando o processo de Seleção Pública Eletrônica 053/2022, para contratação de 
serviços técnicos especializados na área de Aerolevantamento, e Aerofotogrametria, 
para a execução de serviços de levantamentos planialtimétricos com utilização da 
tecnologia “Laser Scanner” com fornecimento de ortofotos e perfilamento a laser, a partir 
de sobrevôo  com densidade mínima de 4 pulsos por m2 e com sobreposição entre 
faixas que garanta a densidade mínima distribuída de maneira homogênea sobre toda a 
área, com ângulo máximo de coleta de 10 graus (referente ao NADIR,ou seja 20 graus 
de abertura) e gsd de 10 cm pares estéreos para capturar, com precisão e eficiência, 
dados tridimensionais em uma ampla variedade de configurações, na área de 
intervenção do projeto Conexão Mata Atlântica e em área onde não houve intervenção 
para fins de controle visando auxiliar na avaliação da efetividade das ações de PSA 
executadas pelo projeto Conexão Mata Atlântica, tendo sido cumpridas todas as etapas 
da Seleção e conforme Parecer Jurídico favorável a contratação, HOMOLOGO e 
ADJUDICO o resultado do processo, conforme quadro abaixo.

ITEM EMPRESA CNPJ VALOR TOTAL 
R$

1 SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS 
ESPECIALIZADOS SAI LTDA 06.006.378/0001-89 538.000,00

TOTAL 538.000,00

Brasília, 26 de outubro de 2022.

Prof. Dr. Augusto César de Mendonça Brasil
Diretor-Presidente
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Pregão/Concorrência Eletrônica

Fundação de Empreendimentos Científicos e Técnicos

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00053/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 15:22 horas do dia 31 de outubro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. GUSTAVO ABRANTES CONDEIXA,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 925428.00053/2022, Pregão nº 00053/2022. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Estudos e Projetos de Meio Ambiente - Avaliação e Elaboraçãodo Relatório de Impacto
Descrição Complementar: Contratação de serviços técnicos especializados na área de Aerolevantamento, e Aerofotogrametria, para a execução de serviços de
levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia “Laser Scanner” com fornecimento de ortofotos e perfilamento a laser, a partir de sobrevôo com densidade
mínima de 4 pulsos por m2 e com sobreposição entre faixas que garanta a densidade mínima distribuída de maneira homogênea sobre toda a área, com ângulo máximo
de coleta de 10 graus (referente ao NADIR,ou seja 20 graus de abertura) e gsd de 10 cm pares estéreos para capturar, com precisão e eficiência, dados tridimensionais
em uma ampla variedade de configurações, na área de intervenção do projeto Conexão Mata Atlântica e em área onde não houve intervenção para fins de controle
visando auxiliar na avaliação da efetividade das ações de PSA executadas pelo projeto Conexão Mata Atlântica.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 2.523.900,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 0,05 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. , pelo melhor lance de R$ 538.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 24/10/2022
16:35:54 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA.,

CNPJ/CPF: 06.006.378/0001-89, Melhor lance: R$ 538.000,0000

Homologado 31/10/2022
15:22:18

GUSTAVO ABRANTES
CONDEIXA
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