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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

QUESTIONAMENTO Nº 02 

 
 
1 – Quando ao item 13 - Licença de software de gerenciamento e gravação, pack com 24 

licenças, plataforma Digifort, versão compatível 6.7.1.1: 

  

Qual o modelo do Digifort solicitado, uma vez que o fabricante disponibiliza 4 tipos: 

R: ENTERPRISE com Downgrade para 6.7.1.1, SENDO LICENÇA BASE + PACK, 

totalizando 24 licenças. 
  

2 – Quanto ao item 11 - Caixa de Proteção em Aço Galvanizado, chapa 14, com suporte para 

parede, de alta resistência mecânica e porta cadeado, compatível com as dimensões das 

câmeras fornecidas. CONFORME CHECK-LIST/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA 

PRODABEL EM ANEXO. 

  

Solicito uma foto do produto, uma vez que as especificações encontradas no anexo são 

diferenciadas do que é comercializado no mercado atual. Como exemplo: “Possuir janela em 

policarbonato, resistente a riscos e impactos, ou em material similar”, “Possuir tampa de 

abertura superior”, “Possuir dispositivo interno para fixação de câmeras do tipo Box ou 

Bullet, por parafuso ou abraçadeira metálica.”. 

R: Seguem fotos de caixas utilizadas pela PBH. São em aço galvanizado, possuem 

dispositivo para fixação de câmeras box ou bullet através de parafusos, abertura 

traseira com possibilidade de uso de cadeado, e a janela é vazada para o uso de câmeras 

com IR. A caixa da foto é bastante pesada e rústica, sendo sua chapa 14 e galvanizada a 

fogo. Similar a caixas utilizadas em RADAR em vias públicas, a prova de vandalismo.  

  

 
 

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

Sandra Cristina Ferreira Gomes 

Pregoeira 

  

http://6.7.1.1/
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