
 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA INDICAÇÃO DE MARCA COMO PARÂMETRO 
DE QUALIDADE 

  

A presente justificativa visa instruir o processo licitatório de Aquisição de 

Equipamentos de Informática e equipamentos para Áudio e Vídeo, para atender as 

demandas dos diversos departamentos deste Poder Legislativo, conforme especificações 

e condições técnicas constantes neste edital e em seus anexos.  

No presente processo licitatório se faz necessária a indicação de 

“marca/modelo” de referência em alguns itens, tendo em vista que muitas vezes a 

Administração adquire produtos, de muita baixa qualidade, e por isso, a marca é 

apontada por uma questão de necessidade, sem prejudicar a competitividade nem a 

isonomia. Na verdade, há a necessidade Administração optar por um objeto que atenda 

de modo perfeito às suas necessidades. 

Deste modo, conforme tabela a seguir, poderá ser verificada a justificativa de 

cada item em que é necessária a indicação da marca/modelo.  

 

Item Produto Unid. Qtd. JUSTIFICATIVA 

1 

MICROCOMPUTADOR 
com processador 4.3ghz com 
12mb de cache 6 núcleos e 12 
threads ou superior, placa mãe 

socket lga1151, 2x ddr4 
2666/2400/2133 mhz, 
processador gráfico integrado 
1gb com no mínimo 1x porta 
hdmi e 1x porta vga, chip lan 
realtek ® gbe (10/100/1000 
mbit), 4 x conectores sata de 6 
gb / s, 4x portas usb 3.1 gen 1 
(2 portas no painel traseiro, 2 
portas disponíveis através do 
conector usb interno), 6x 
portas usb 2.0 / 1.1 (4 portas 
no painel traseiro, 2 portas 
disponíveis através do 
conector usb 
interno),memória ram: 8gb ou 

UN 30 

Os computadores a serem 
adquiridos se destinam para uso 
administrativo das atividades 
legislativas e parlamentares. Como 
forma de modernizar e visando 
maior agilidade e facilidades de 
integração e gerenciamento dos 
equipamentos, solicita-se que a 
qualidade das máquinas a serem 
adquiridas sejam iguais ou 
superiores às seguintes: Core i5 - 
12ª geração e gigabyte h310m-s2. 
 



 

 

superior, armazenamento ssd: 
256gb ou superior, monitor: 
21 polegadas ou superior, 
gabinete atx com fonte de 

450w ou superior. 
componentes adicionais: com 
teclado usb, mouse usb e 
caixas de som usb (marca e 
modelo de referência do 
processador e placa mãe: core 
i5 12ª geração e gigabyte 
h310m-s2h ou superior) 

 

 

 

2 

IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 
ECOTANK - tecnologia de 
impressão: jato de tinta heat-
free micropiezo resolução 
máxima de impressão: 5.760 x 
1.440 dpi velocidade de 
impressão iso: 10 ppm em 
preto e 5 ppm em cores 
(a4/carta) velocidade de 
impressão: até 33 ppm em 
preto e 15 ppm em cores 
(rascunho, a4/carta) 
velocidade de cópia iso: 7,7 
cpm em preto e 3,8 cpm em 
cores (a4/carta) tamanho 
máximo da cópia: a4/carta - 
1.200 dpi x 2.400 dpi 
conectividade padrão: usb de 
alta velocidade (compatível 
com usb 2.0), wi-fi, wi-fi 
direct3 protocolos de 
impressão em rede: tcp/ipv4, 
tcp/ipv6 protocolos de 
gerenciamento de redes: 
snmp, http, dhcp, apipa, ping, 
ddns, mdns, slp, wsd, lltd 
segurança wlan: w suporte de 
papel: padrão: a4, carta, ofício 

UN 15 

A aquisição das referidas 
impressoras se destinam a atender 
as demandas do setor 
administrativo e gabinetes 
parlamentares.  
Atualmente, os setores nos quais 
as impressoras serão instaladas, 
são departamentos com alta 
demanda de impressão.  
Deste  modo, as impressoras jato 
de tinta, com baixo custo de 
impressão, conseguem imprimir 
até 4.500 folhas em preto/branco e 
7.500 páginas coloridas, sendo a 
opção mais vantajosa para a 
Administração.  

 



 

 

(215,9 x 355,6 mm), ofício-
méxico (215,9 x 340,4 mm), 
ofício 9 (214,9 x 315 mm), 
folio (215,9 x 330,2 mm), 
executivo, meia carta, a6 foto: 
4 x 6" (10 x 15 cm), 5 x 7" 
(13 x 18 cm), 8 x 10" (20 cm 
x 25 cm) envelopes: nº10 
definido pelo usuário: 54 mm 
x 86 mm - 215,9 mm x 1.200 
mmep (64-bit/128-bit), wpa-
psk (tkip), wpa2-psk (aes), 
wpa3-sae (aes) – (marca e 
modelo de referência epson 
l3250 ou superior) 

3 

NOTEBOOK PARA 
EDIÇÃO DE IMAGEM E 
VÍDEO – descrição: memória 
ram: 16 gb ou superior, 
tamanho da tela: 15.6 ou 
superior resolução da tela 
1920 px x 1080, duração da 
bateria: 9.6h, resolução: full 
hd com tela tátil., teclado alfa 
numérico, capacidade do ssd 
512 gb ou superior, 
processador placa gráfica 
dedicada de 4gb ou superior, 
processador 10750h, 
quantidade de núcleos 6 ou 
superior, velocidade mínima 
do processador 2.6 ghz, 
velocidade máxima do 
processador 5 ghz, 
conectividade: portas de vídeo 
hdmi, portas usb 3.0 e 2.0, 
quantidade de ranhuras para a 
memória ram 2, quantidade 
total de portas usb 3, wi-fi, 
hdmi, bluetooth, saída para 
fones de ouvido, porta 
ethernet, (marca e modelo de 
referência lenovo gaming 3i 
i7 ou superior) 
 
 

UN 2 

O Poder Legislativo conta 
atualmente com um setor de 
Comunicação no qual são 
realizados trabalhos altamente 
qualificados de edicação de 
imagens e vídeos para a 
publicidade dos atos desta Casa de 
Leis.  
A demanda somente será atendida 
por um notebook que tenha placa 
dedicada, assim como uma placa 
gráfica de alta performance, além 
de uma tela com conforto visual 
antirreflexo.   
Para lograr um desempenho 
adequado, a máquina a ser 
adquirida deverá ser igual ou 
superior ao Notebook Lenovo 
Gaming 3i i7. 

 

14 NOTEBOOK – descrição: UN 13 Os notebooks a serem adquiridos 



 

 

processador (4-core, cache de 
8mb, até 4.2ghz), 
armazenamento ssd de 256gb 
ou superior pcie nvme m.2, 
tamanho da tela: 15.6" ou 
superior, placa de vídeo com 
memória gráfica 
compartilhada, teclado padrão 
abnt2, portas: 2 portas usb 3.2 
de 1a ger., 1 porta usb 2.0, 1 
porta hdmi 1.4, 1 conector de 
áudio | 1 leitor de cartão sd 
3.0, conectividade: dell 
wireless 802.11 ac 1x1 + 
bluetooth, (marca e modelo de 
referência dell inspiron i15-
i1100-u40p ou superior) 
 
 

com estas especificações irão 
atender as demandas internas dos 
departamentos do Poder 
Legislativo.  
Deste modo, sugere-se a marca e 
modelo de referência “dell 
inspiron i15-i1100-u40p” ou 
superior,  por ser um equipamento 
moderno, para um desempenho 
acima da média, com um notebook 
duradouro e que tenha um bom 
suporte. 

É necessário que os notebooks 
tenham qualidade e  segurança, a 
fim de garantir as melhores 
soluções tecnológicas para a rotina 
do Poder Legislativo.  

 

15 

CÂMERA FOTOGRÁFICA 
COM PROCESSADOR DE 
IMAGEM DIGIC X; sensor 
de 45 megapixels de 
resolução ou superior; até 20 
fotos por segundo ou superior; 
vídeo raw em 8k interno full-
frame; vídeo raw de 12 bits de 
24/25/30p; vídeo em 4k/120p 
full-frame; estabilizador de 
imagem até 8 pontos; iso 100-
51200; conexões bluetooth e 
wi-fi; entrada para cartão sd e 
cfexpress. (marca e modelo de 
referência: canon r5 ou 
superior) 

UN 1 

Para suprir as demandas atuais da 
Comunicação, que envolvem a 
cobertura fotográfica de eventos 
internos e externos – muitas vezes 
simultâneos,  faz-se necessária a 
aquisição de mais uma Câmera. 
Somada ao equipamento já 
utilizado, será possível atender a 
todas as coberturas, podendo  
gravar de ângulos alternados, 
visando não perder conteúdo dos 
eventos. 
Por fim, o modelo solicitado 
(Canon r5) é totalmente 
compatível com os acessórios 
(lentes e flashs) constantes neste 
mesmo processo, que também 
possuem compatibilidade com o 
equipamento já utilizado pela 
Câmara Municipal de Rio Verde, o 
que garante maior aproveitamento 
deles. 

 

16 

ANEL ADAPTADOR PARA 
LENTES EF-EOS. 
Especificação: adaptador para 
câmera fotográfica mirrorless. 

UN 2 

O equipamento ofertado deverá ser 
da marca/modelo CÂNON 
considerando que todos os 

equipamentos fotográficos do setor 



 

 

Permite conectar lentes ef e 
ef-s em câmeras da linha r 
mirrorless. (compatível com 
cânon) 
 
 

de Comunicação é desta marca, 
visando maior compatibilidade e 

facilidades de integração e 
gerenciamento dos equipamentos. 

17 

LENTE 24-105MM. 
especificação: lente para 
câmera fotográfica 24-
105mm, tipo série l (normal), 
com peso de 795g, com 
dimensões 3,5 x 118 mm, 
tamanho do filtro de 77mm, 
distância mínima de focagem 
0.45m, montagem ef, 
distância focal da lente de 24- 
105mm (compatível com 
cânon) 
 

 

UN 1 

O equipamento ofertado deverá ser 
da marca/modelo CÂNON 
considerando que todos os 
equipamentos fotográficos do setor 
de Comunicação é desta marca, 
visando maior compatibilidade e 
facilidades de integração e 
gerenciamentodos equipamentos. 

 

18 

LENTE 16-35MM 
especificação: lente para 
câmera fotográfica 16-35mm, 
tipo série l (angulares), com 
peso de 790g, dimensões de 
127,5 x 88,5 mm, montagem 
tipo ef, motor de foco usm, 
sendo a distância focal da 
lente de 16-35mm 
(compatível com canon) 

UN 1 

O equipamento ofertado deverá ser 
da marca/modelo CÂNON 
considerando que todos os 
equipamentos fotográficos do setor 
de Comunicação é desta marca, 
visando maior compatibilidade e 
facilidades de integração e 
gerenciamentodos equipamentos. 

 

19 

LENTE 70-200MM 
especificação: item lente para 
câmera fotográfica 70-
200mm, tipo série l (telefoto), 
com peso de 1440g, 
dimensões: 8,88 cm x 19,90 
cm, tamanho do filtro de 
77mm, distância mínima de 
focagem de 1.2m / 3.94 ft. l-
lente, sendo a construção da 
lente de 23 elementos em 18 
grupos (1 elemento de fluorita 
e 5 ud). montagem tipo ef, 
com sistema is, motor de foco 
ultrassônico (usm), distância 
da lente 70-200mm, fator f-
stop: f/2.8l (compatível com 

UN 1 

O equipamento ofertado deverá ser 
da marca/modelo CÂNON 
considerando que todos os 
equipamentos fotográficos do setor 
de Comunicação é desta marca, 
visando maior compatibilidade e 
facilidades de integração e 
gerenciamentodos equipamentos. 

 



 

 

canon) 

20 

FLASH PARA CÂMERA 
FOTOGRÁFICA com 
dimensões de 78,7 x 143,2 x 
122,7mm, com peso de 435g, 
com 15 funções: funções 
pessoais (personal functions): 
6 funções, o nº de guia 
máximo é de 
aproximadamente 60m a iso 
100; varia de 
aproximadamente 26m a 60m 
de acordo com a cobertura do 
flash (20 a 200 mm). quando 
o painel largo extensível é 
puxado para fora, a cobertura 
de flash é de 14 mm e o nº de 
guia é de aproximadamente 
49,2m. fonte de alimentação: 
4 pilhas aa/alcalinas lr6 ou 
pilhas recarregáveis aa/hr6 
nimh/cp-e4n.  
compatibilidade: e-ttl ii/e-ttl 
autoflash eos dslr. número de 
pontos de foco: luz auxiliar de 
af sistema: método de 
projeção padrão de luz 
infravermelha pontos af: 
suporta 1-65-ponto de af de 
alta densidade reticular 
distâncias focais suportadas: - 
lente ef: 28mm ou maior 
alcance efetivo (aprox.): no 
centro: 0,6 - 10 m periférico: 
0,6-5 m características: 
número de flashes: aprox. 
100-700 flashes (com pilhas 
aa / ou pilhas alcalinas lr6), 
tempo de recarga: flash 
normal: aprox. 0,1-5,5 seg. 
flash rápido: aprox. 0,1-3,3 
seg. - com pilhas alcalinas 
tamanho aa/lr6 - status do 
flash indicado pelo sinal 
sonoro, alcance do flash: em 
iso 100, com ef 50mm f/1.4 
flash normal: aprox. 0,5 - 27.8 

UN 2 

O equipamento ofertado deverá ser 
da marca/modelo CÂNON 
considerando que todos os 
equipamentos fotográficos do setor 
de Comunicação é desta marca, 
visando maior compatibilidade e 
facilidades de integração e 
gerenciamentodos equipamentos. 

 



 

 

m flash rápido: mín.: aprox. 
0,5 - 14,8 m sincronização de 
alta velocidade: aprox. 0,5 - 
14,8 m (a 1/250 segundo)  
(compatível com canon) 

22 

BATERIA PARA CÂMERA 
FOTOGRÁFICA 
especificação: bateria 
recarregável de íons de lítio 
(1040 mah) para câmeras 
canon eos compatíveis. tipo: 
bateria de íons de lítio 
recarregável, tensão nominal: 
7,2 v cc, capacidade nominal: 
1040 mah, temperatura de 
operação: 0-40°c, dimensões: 
33,0 x 14,0 x 49,4 mm e peso: 
aprox. 45 g. compatibilidade: 
eos rebel t6i, eos rebel t6s, eos 
rebel t8i, eos m3, eos m6 mk 
ii, eos sl2, eos sl3, eos r10 e 
eos rp. Marca referência: 
Canon Lp-e17 ou superior 

UN 2 

Com a aquisição de mais uma 
câmera para o setor de 
Comunicação, é necessária a 
aquisição de mais uma bateria 
fotográfica. O modelo de 
referência é totalmente compatível 
com as máquinas/lentes constantes 
neste mesmo processo, que 
também possuem compatibilidade 
com o equipamento já utilizado 
pela Câmara Municipal de Rio 
Verde, o que garante maior 
aproveitamento dos mesmos. 

 

24 

CONJUNTOS DE PILHAS 
AA 2400mha. especificação: 
cartela de pilha recarregável 
plus aa c/2un 2400mha - 
recarregáveis plus - tamanho 
aa - descrição: tempo de carga 
total , em média 8 horas. - 
voltagem: 1.2v. Marca de 
referência: Rayovac ou 
superior 

UN 8 

No setor de Comunicação há 
necessidade da utilização de pilhas 
recarregáveis para os 
equipamentos fotográficos, sendo 
que a marca de referência indicada 
possui uma qualidade superior às 
recarregáveis econômicas e 
alcalinas, sendo capazes de manter 
60% da carga por até 12 meses 
quando não utilizadas, atendendo 
as demandas do setor.  
Atualmente, em cada evento são 
utilizadas quatro pilhas, em média. 
Deste modo, é necessária a 
aquisição de pilhas recarregáveis e 
duráveis para maior economia.  

 

30 

SMARTPHONE  
Especificação: capacidade 
mínima 512 gb, largura 
mínima 78,1mm, altura 
mínima 160,8mm, peso 
máximo 238 gramas, tela 
super retina xdr com 

UN 2 

Considerando que a Câmara 
Municipal de Rio Verde vem 
passando por uma série de 
reformulações em sua dinâmica de 
atuação, surgiu a necessidade de 
optar por um dispositivo que 
utilizem a plataforma digital IOS, 



 

 

promotion oled sem bordas de 
6,7 polegadas (na diagonal), 
resolução mínima de 2778 x 
1284 pixels a 458 ppp, hdr, 
true tone, resistência a 
respingos, água e poeira, cpu 
de 6 núcleos (2 de 
desempenho e 4 de 
eficiência), gpu de 5 núcleos, 
neural engine de 16 núcleos, 
sistema de câmera pro de 12 
mp: teleobjetiva, grande-
angular e ultra-angular, 
teleobjetiva: abertura ƒ/2.8 
grande-angular: abertura 
ƒ/1.5,ultra-angular: abertura 
ƒ/1.8 e ângulo de visão de 
120°, zoom in óptico de 3x, 
zoom out óptico de 2x; 
alcance de zoom óptico de 6x, 
zoom digital até 15x, dupla 
estabilização óptica de 
imagem (teleobjetiva e 
grande-angular), estabilização 
óptica de imagem por 
deslocamento de sensor 
(grande-angular), lente de seis 
elementos (teleobjetiva e 
ultra-angular); lente de sete 
elementos (grande-angular), 
modo noite, deep fusion, hdr 
inteligente 4, captura de 
ampla tonalidade de cores 
para fotos e live photos, 
correção de lente (ultra-
angular), correção avançada 
de olhos vermelhos, fotos com 
localização geográfica, 
estabilização automática de 
imagem, formatos de imagem 
capturados: heif e jpeg, 
gravação de vídeo, modo 
cinema para gravação de 
vídeos com profundidade de 
campo (1080p a 30 qps), 
gravação de vídeo hdr com 
dolby vision até 4k a 60 qps, 

tendo em vista que o Setor de 
Comunicação utiliza diversos 
aplicativos pagos que somente 
estão disponíveis neste sistema 
operacional, além da garantia de 
entrega de serviços já 
familiarizados pelo setor e com 
níveis de segurança e 
funcionalidade satisfatórios.  
 O objetivo dessa aquisição é o uso 
do aparelho para fins de utilização 

na captura e edição de fotos e 
vídeos pelo setor competente. 

 



 

 

gravação de vídeo 4k a 24 
qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps, 
gravação de vídeo hd de 
1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 
qps, gravação de vídeo hd de 
720p a 30 qps, gravação de 
vídeo prores até 4k a 30 qps 
(1080p a 30 qps para o 
modelo de 128 gb), gravação 
de vídeo macro, inclusive em 
câmera lenta e time-lapse, 
estabilização óptica de 
imagem por deslocamento de 
sensor para vídeo (grande-
angular), dupla estabilização 
óptica de imagem para vídeo 
(teleobjetiva e grande-
angular), zoom in óptico de 
3x, zoom out óptico de 2x; 
alcance de zoom óptico de 6x, 
zoom digital até 9x, zoom de 
áudio, flash true tone, 
quicktake de vídeo, vídeo em 
câmera lenta de 1080p a 120 
qps ou 240 qps, vídeo em 
time-lapse com estabilização, 
time-lapse com modo noite, 
zoom durante a reprodução 
formatos de gravação de 
vídeo: hevc, h.264 e prores, 
câmera truedepth, câmera de 
12 mp, abertura ƒ/2.2, face id, 
reconhecimento facial pela 
câmera truedepth, 5g nr 
(bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, 
n12, n20, n25, n28, n30, n38, 
n40, n41, n48, n66, n77, n78, 
n79), umts/hspa+/dc-hsdpa 
(850, 900, 1700/2100, 1900, 
2100 mhz), gsm/edge (850, 
900, 1800, 1900 mhz) 
(marca e modelo de 
referência: iphone 13 pro max 
ou superior) 

38 
DRONE COM 
CAPACIDADE DE VÍDEO 
EM 4K – 3840x2160, fhd 

UN 1 
 

O Setor de Comunicação do Poder 
Legislativo realiza a cobertura de 



 

 

1920x1080, distância mínima 
12km, bateria li-po 3500mah, 
altitude 5000m, sistema de 
localização glonass, gps, 
velocidade max em subida 
21,6km/h, velocidade max 
68,4 km/h, dimensões 
183x253x77 mm, câmera com 
zoom (marca e modelo de 
referência: Dji air Mavic 2 
zoom more combo ou 
superior) 

inúmeros eventos no município e 
distritos. O Sistema de fotografia e 
filmagem aérea através de drone 
confere às produções audiovisuais 
uma perspectiva diferente da 
terrestre, conseguindo enquadrar 
grandes estruturas. Ademais, pode 
ser utilizada para fins de 
levantamentos fotográficos e em 
vídeo em grandes alturas e locais 
de difícil acesso com maior 
segurança.  
seja  
A indicação da marca/modelo DJI 
Mavic Air fly more combo ou 
superior,  indica um equipamento 
com alta qualidade da câmera, 
durabilidade  de bateria em voos, 
assim como maior estabilidade, 
sendo assim a melhor opção em 
comparação a custo benefício do 
mercado. 

         
 
 
 

______________________________________ 
Jackson Júnio Faria de Souza 

Assessor Técnico de CPD 
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Diretora Administrativa 

 


