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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

07 DE NOVEMBRO DE 2008

PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ESBOÇO DE EDITAL E DO
PROJETO BÁSICO CONCERNENTES AO DESENVOLVIMENTO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, POR MEIO DE EDITAL, SOB A
MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA, TIPO MENOR PREÇO, TENDO
COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, COM

• A TECNOLOGIA AFIS.

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e oito, às nove horas, instalou-se a
Audiência Pública convocada para divulgação, conhecimento e discussão do
desenvolvimento do procedimento licitatório, por meio de edital, sob a modalidade de
concorrência, tipo menor preço, tendo como objeto a contratação de empresa para a
execução dos serviços concernentes à confecção de Carteira de Identidade,
observado o disposto na Lei Federal nO7.116, de 29/08/1983 e no Decreto n° 89.250,
de 27/12/1983, compreendendo a produção do espelho da cédula, da coleta de dados,
na integração do sistema de identificação adotado pelo Instituto de Identificação, na
administração de banco de dados, no sistema automatizado de identificação por
impressões digitais (AFIS), na mão de obra especializada de gerenciamento, no
suporte nos locais e pontos estipulados, nos serviços de captura, processamento,
digitalização, transmissão de dados e imagens, armazenamento em base de dados e
gestão, controle e entrega da carteira confeccionada, com sistemas, equipamentos,e infra-estrutura e pessoal, destinados à Superintendência de Polícia Técnico-
Científica, Unidade solicitante, conforme especificações técnicas, minuta do edital e
do contrato. Preliminarmente, a mesa foi composta pelas seguintes autoridades: O
Chefe-Adjunto da Polícia Civil, Dr. Jairo Lellis Filho, a sra. Débora Ferreira
Alvarenga, neste ato representando a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão,
Dfl Renata Vilhena, a Dfl Elayne Lúcia Nogueira Cruz Oliveira, Superintendente de~
Polícia Técnico-Científica, a Dfl Nilma Geralda dos Reis Santos, Diretora do
Insti~uto de Identi~caJão, o ~r. Joaq~i~ ~rancisco Neto, Delegado de ~olícia e .
PreSIdente da ComIssao EspeCIal de LIcItaçao. Com a palavra o Chefe-Adjunto da
Polícia Civil, Dr. Jairo Lellis Filho, que cumprimentou a todos e relatou o objetivo !\y\
principal do evento que se destina a coletar as sugestões e mentários de todos os ~
interessados, sobre o edital e projeto básico par a n ção do objeto acima
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Depois, o Presidente da Comissão fez breve relato do objetivo do evento e consignou
para os presentes que serão concedidos cinco minutos aos participantes que se
credenciaram para que façam o uso da palavra, oportunidade em que serão anotadas
as sugestões e críticas, para posterior análise. A seguir, passou a palavra ao Sr.
Evando Ferreira de Assis, da Equipe de Apoio da Comissão para proceder a
apresentação do projeto básico por meio de projeção, tendo sido detalhado o objeto
item a item. Participaram do ato as empresas DATAFILME SISTEMAS DE
IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA, NEC BRASIL S.A, AMERICAN
BANKNOTE S.A., INDRA BRASIL LTDA, TCI BPO S.A, IAFIS SYSTEMS DO
BRASIL LTDA, GRUPO TCI, PRODEMGE, TELVENT BRASIL S.A.,
MONTREAL INFORMATICA LTDA, .TELEMAR, WOODROW, ADMAQ
LTDA., CASA DA MOEDA DO BRASIL, SUN. Novamente com a palavra o
Presidente da Comissão que fez alguns agradecimentos e passou a ouvir os presentes,
informando do tempo disponível a cada um. O representante da empresa INDRA, não
desejando fazer o uso da palavra procedeu à entrega de um envelope contendo
sugestões e questionamentos, tendo o presidente recomendado constar em ata e
anexar o conteúdo ao processo para o exame da comissão. Passada a palavra ao Sr.
Antônio Carlos de Souza, representante da empresa Datafilme se pronunciou
apresentando dúvida quanto ao item 3.6 do edital, sobre a execução indireta, sendo
respondido pelo Presidente da Comissão que na data de ontem foi divulgada uma
errata para conhecimento dos interessados que esclareceu referido aspecto, tendo
havido equívoco no uso da expressão, sendo que será mesmo admitida
subcontratação nos limites e termos do esboço do Edital. Passada a palavra ao Sr.
Flávio este apresentou por escrito os seus questionamentos. Depois, a S~ Ângela de
Alvarenga Batista, representante da empresa Montreal, se manifestou quanto à errata
encaminhada na data de ontem e falou do atestado de capacidade constante no item
9.5.1, sugerindo que ao invés de "produção gráfica e confecção de estoque", deveria
constar "emissão de carteira de identidade em papel de segurança". Depois, com a
palavra ao Sr. Luiz Antônio Santos, representante da empresa Montreal Informática,
manifestou sobre a ausência dos Anexos IV, V, VI, esclarecendo da necessidade da
divulgação dos mesmos quando daP.ublicação do Edital, principalmente do Anexo VI ~
que trata da planilha de preços. Também abordou o item 11.1.3., que menciona o
limite máximo para o preço ofertado que consta do anexo VI, além do item 2.1. do .,
Projeto Básico, letra "e", que condiciona a feitura do espelho numa única planta .
fabril, isto porque como o processo de produção tem que ter uma garantia de ~
qualidade, que se troque por uma única fabricante, tendo t bém sugerido a alteração I

quando se trata de calcografia, sugerindo que se' como na legislação, r[.
utilizando-se essão "ta ,0 doce". Adiante, o . Jo' usto de Almeida Filho, P •
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da INDRA BRASIL LTDA, desejou acrescentar ao documento escrito e já entregue,
considerando a manifestação da Dra. Ângela da Montreal, solicitando a revisão
integral do item 9.5.1, compatibilizando-o com todos os demais subitens do item 9.5,
os quais não mencionam que a empresa emissora do atestado seja constituída em
território nacional, notadamente o subitem 9.5.11, que, expressamente permite
atestado em nome do fabricante original da tecnologia ou de suas subsidiarias, o que,
em caso de necessidade de diligência, já implicará que a mesma possa ser efetuada
fora do território nacional, adicionalmente o item 9.5.12, que já prevê e regula a
emissão dos atestados estrangeiros. Finalmente, em razão do item 3.3, disse entender
que a índole do certame não visa a impedir a participação de empresas estrangeiras,
não cabendo, portanto, exigências que na prática podem prejudicá-las, malgrado a
competitividade do certame e o principio da isonomia. Com a palavra o Sr. Luiz
Cláudio, representante da empresa Montreal Informática, sugeriu que o volume
requerido para a habilitação, de produção de espelhos, fosse equalizado com os
volumes solicitados para os atestados relativos as tecnologias AFIS e facial, ou seja,
dezpor cento do volume do edital. Sugeriu ainda que a palavra calcografia cilíndrica
mencionada no atestado requerido para a produção dos espelhos fosse retirada para
atender unicamente o que requer o Decreto nO89.250/83, que regulamenta a carteira
de identidade, o que foi corretamente contemplado no Processo nO 001/2008, da
Polícia Civil do Estado de Minas, de compra de espelhos de carteira de identidade.
Sugeriu também que a produção e emissão das carteiras de identidade fosse
contratada em outro processo com o intuito de facilitar a adesão ao Projeto RIC, que
deve estar implantado antes do prazo contratual dos cinco anos. Dada a palavra ao Sr.
Paulo Roberto Franco Gonzaga, representante da empresa Casa da Moeda do Brasil,
solicitou esclarecimento dos seguintes pontos: Como será feita a apresentação da
subcontratação da gráfica, fornecedora dos espelhos, se por meio de declaração do
fabricante autorizando a licitante a reportar que será a fornecedora dos espelhos e se a
gráfica deverá apresentar atestado do fornecimento dos espelhos. O edital também
deverá assegurar que a gráfica que apresentou a declaração na licitação seja a mesma
que será a subcontratada para o fornecimento dos espelhos. Sugeriu ainda que seja
melhor detalhado o item 2.1.1 do Projeto Básico, no que se refere a mecanismo de
segurança e controle, salientando também que o edital deva garantir que a empresa
que apresentou declaração para a subcontratação, seja a mesma que será a
fornecedora do espelho, ou seja, não permitindo que seja substituído o mesmo no
momento da contratação da licitante vencedora, para que o Estado tenha a garantia da
qualidade do serviço a ser prestado pela gráfica q apresentou a declaração e foi
avaliada no momento da licitação. Passada a vra ao Sr. Franco Bubani,
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das visitas técnicas necessárias em várias e diferentes cidades do Estado. Sugeriu,
ainda, para melhor contratação em resguardo para a administração, a permissão da
participação de subcontratados internacionais em função do pequeno e restrito uso
dessa tecnologia no pais, ao contrario do cenário internacional. O Presidente da
Comissão esclareceu que as contribuições expostas no transcorrer da audiência serão
avaliadas pela Polícia Civil e na medida do possível incluídas no edital e projeto
básico. Finalmente, o Presidente da Comissão Especial de licitação solicitou a todos
um orçamento sobre o projeto básico, até o dia 14/11/2008, a ser enviado por e-mail
jfn.gab@pc.mg.gov.br ou entregue pessoalmente ao Presidente da Comissão, para
aferição atual do preço corrente no mercado, informando que será respeitado o sigilo
e que tal medida faz-se necessária para o bom desenvolvimento dos trabalhos. Nada
mais havendo p cedeu ao encerramento da Audiência Pública assinalando que as
considerações ~ sentadas serão com acuidade examinadas e divulgadas no sitios
eletrôn' ia Civil de Minas Gerais e de compras do Estado.
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