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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

QUESTIONAMENTO Nº 01 

 
 
1 - Para o item 14 é solicitado “LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E 

GRAVAÇÃO PACK COM 24 LICENÇAS PLATAFORMA DIGIFORT, VERSAO 

COMPATÍVEL 6.7.1.1”, em nenhum momento é informado qual o modelo do DIGIFORT se 

ENTERPRISE ou PROFESSIONAL.....Qual será o DIGIFORT que deverá ser ofertado? No 

caso das 24 licenças seria 24 packs adicionais já que vocês possuem o software base instalado 

em um servidor? Ou seria uma licença base + licenças pack que deem 24 licenças de 

câmeras? 

RESPOSTA: A versão solicitada deve ser ENTERPRISE, deverão ser fornecidas 

Licença Base + Pack Licenças, totalizando 24 licenças do referido software, conforme 

item 14 do edital. 
 

2  - Para o item 13 “GRAVADOR 24 CANAIS IP, HÍBRIDO , COM CAPACIDADE DE 

GRAVAÇÃO DE 6TB, COMPATÍVEL COM PROTOCOLO ONVIF” , na especificação do 

mesmo consta no subitem 1.26 que o DVR deve possuir software de gerenciamento, a ser 

fornecido em conjunto com o equipamento, capaz de gerenciar , no mínimo , 200 (duzentos) 

DVRS/NVRS. Esse software é diferente do solicitado no item 14....ou houve uma duplicidade 

de software e basta cotar o software DIGIFORT do item 14 para a cotação do item 13? 

RESPOSTA: Este software é diferente do item 14. Ele será utilizado em outro site, sendo 

o software do item 14 destinado exclusivamente para o COP-BH. O mesmo deverá ser 

fornecido conforme requisitos técnicos do edital. 
 

3 - Para os itens em que a unidade é ML , seria quantidade em metros que deve ser cotado? 

RESPOSTA: A sigla ML é utilizada para representar o termo "Metro Linear". 
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