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POlÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Ref.: Audiência Pública realizada no dia 7 de novembro de 2008, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, para apresentação e discussão sobre a contratação
de empresa, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada e por preço
unitário, para prestação de serviços consistente na execução da confecção,
personalização, acabamento de CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL.

Questionamentos:

Dicção do edital:
"3. 1. 1 - Emissão da Carteira de Identidade - CI
a) Estimativa de emissão de Carteira de Identidade: 100.000 (cem mil) documentos por
mês. "

Pergunta:
Quais são as percentagens de solicitação de carteira para primeiras e segundas vias?
Esta informação é vital para o dimensionamento e a capacidade de processamento do
comparador AFIS.

Dicção do edital:
"3. 1. 1 - Emissão da Carteira de Identidade - CI
c) Digitalização de Prontuário de Identificação Criminal- PIC: 5.000 (cinco mil)
documentos por mês. "

Pergunta:
Não fica claro se são decorrentes da identificação civil via solicitação de carteira que
foram "positivados" contra criminosos ou latentes? Por que este item encontra.;se na
parte 3.1.1 da emissão de CI?

Dicção do edital:
"3.1. 1 - Emissão da Carteira de Identidade - CI
f) Digitalização 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de Fichas de Identificação Civil- Foto-
FICF, provenientes do acervo existente, no período de 36 (trinta e seis) meses, ou seja,
694.445 (seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentas e quarenta e cinco) fichas por
mês. "

Pergunta:
As FICF encontram-se na mesma ficha material que a das FIDC? Se for o caso, p
ser aproveitada a digitalização prévia da FIDC? No caso em que se trate de docu
diferentes, poderá ser usado o RG para vinculação de dedos e fotos para inserç-
AFIS? O RG é sempre presente, único e correspondente entre os itens?



Dicção do edital:
"3. 1.9 - Segurança do local CEDI
h) Sistema de geração de energia e contingência compatível com o objeto ofertado e
equipamentos instalados. "

Pergunta:
O fornecimento de energia é destinado somente ao equipamento relativo à proposta ou a
todos os equipamentos eletrônicos relacionados direta elou indiretamente ao Sistema
(como equipamentos de rede, de dados do Instituto de Identificação, dentre outros, que
possam paralisar parcial ou totalmente a produção?)

Dicção do edital:
"3.2.3 - Qualidade de captura
... pesquisas biométricas e eventuais intercomunicações com sistemas implantados em
outros Estados, bem como com o Sistema Criminal Nacional da Polícia Federal. "

Pergunta:
A implementação de todas as regras de negócio, processos e fluxos de trabalho com os
outros Sistemas, e em particular com o Sistema da Polícia Federal, formam parte desde
projeto básico? Será necessária a integração com o Sistema de Identificação Nacional
RIC, do DPF? Quais serão os procedimentos a implementar (por exemplo: pesquisa de
latentes, pesquisa de identidade, solicitação de inclusão no DPF, etc.)?

Dicção do edital:
"3.2.5 - Tempos de resposta Latentes
... exceto nos casos prioritários, cujo tempo de resposta deverá ser menor ou igual a 2
(dois) minutos.

Pergunta:
Qual é o volume de pesquisas prioritárias por dia? O Sistema deve permitir comparações
simultâneas de um tipo de pesquisa particular através de unidades de comparação em
paralelo que permitam garantir os tempos de resposta? Se sim, quantas para cada tipo de
pesquisa?

Dicção do edital:
"3.2.6 -Inspeção e verificação de identidade e placar
Nos casos em que configurarem potencial tentativa de fraude ou "score" baixo, os
registros em questão deverão ser submetidos ao Instituto de Identificação/SPTC para
inspeção e análise pelos servidores. A CONTRATADA deverá fornecer 5 (cinco) estações
de trabalho para a realização dessa atividade de supervisão dos confrontos biométricos,
instalando-as no prédio-sede do Instituto de Identificação/SPTC, em BH.

Pergunta:
A digitalização em massa de documentos pode gerar uma grande quantidade d '
inspeções e verificações. Deverão ser disponibilizadas maior quantidade de est
fase de digitalização em massa de documentos para evitar "congestionamento"



Dicção do edital: .
"3.2.7- Casos a serem inspecionados

Pergunta:
Quais são os volumes previstos para os casos citados?

Dicção do edital:
"3.3.1 - Fornecimento do Sistema de Reco Facial
... base de dados criminais do Estado de Minas Gerais, com aproximadamente 1.000.000
(um milhão) de indivíduos"

Pergunta:
A digitalização do acervo Criminal fala de 2.000.000 de fichas criminais com foto (item
3.1.2 a), mas o Sistema de reconhecimento facial prevê 1.000.000 de indivíduos.
Solicitamos esclarecimento da origem do "um milhão" de fotografias elou do critério de
seleção de fotografias para constituição do banco de dados (algoritmo informático,
seleção, manual, etc.).

Dicção do edital:
"3.3.3 - Funcionalidades do Reconhecimento Facial
a) ... capacidade de busca (pesquisa e confronto) e inclusão de imagens ... "

Pergunta:
Quais são os volumes diários de pesquisas e o requisito de qualidade do resultado?

Dicção do edital:
"3.3.3 - Funcionalidades de Reconhecimento Facial
b) ... cruzamento com a base de imagens formada e as base de imagens de outros
órgãos ... "

Pergunta:
Serão realizadas pesquisas contra outros bancos de dados ou ao contrário? Quais as
normas e protocolos que deverão ser implementados para interoperabilidade dos
Sistemas?

Dicção do edital:
"3.3.3 - Funcionalidades de Reconhecimento Facial
c) '" As minúcias devem ter no máximo 3KB de índice por imagem e que tenha no
máximo 8KB de índice para índice formado com 4 fotos de diferentes intensidades;"

"

Pergunta:
Esses requisitos possuem fundamento em alguma necessidade técnica ou padrão
reconhecido de interoperabilidade? Pedimos esclarecimentos.

Dicção do edital:
"3.3.3 - Funcionalidades de Reconhecimento Facial
d) ... padrão de busca e inclusão de indivíduos requerida



Pergunta:
Haverá algum tipo de interação e interoperabilidade entre o sistema de reconhecimento
facial e o AFIS? Se sim, de que forma? Por exemplo, uma fusão de registros
decadactilares gerará fusão de registros fotográficos no sistema de reconhecimento facial
e vice-versa?

Dicção do edital:
"3.4. 1 - Digitalização dos acervos
... a digitalização do acervo de FIDC, FICF e PIC existentes no Instituto de
Identificação/SPTC ... "

Pergunta:
Para fins de digitalização, poderão ser alteradas as fichas; por exemplo, tirando grampos
e itens metálicos, padronização de tamanhos, etc?

Dicção do edital:
"3.4.2 -Implantação da Infra-estrutura
,.. sem a necessidade de montagem de ambiente seguro .,,"

Pergunta:
Quem terá a responsabilidade do lote de acervos, entrega, organização, armazenamento
temporário e devolução das fichas?

Dicção do edital:
"3.4.3 - Qualidade da digitalização de decadatilares
... impressões digitais deverão ser digitalizadas em 256 tons de cinza , .. "

Pergunta:
As impressões digitais deverão ser individualizadas no momento da digitalização? Deverá
haver ação manual de orientação e "cropping" das imagens? Deverá ser gerado um
pacote biométrico padrão (exemplo: arquivo nist)?

Dicção do edital:
"3.4.3 - Qualidade de digitalização de decadatilares
,.. indexados pelo número de registro civil (RG) ou criminal, sexo e ano de nascimento."

Pergunta:
Deverá ser desenvolvido e disponibilizado software para seguimento e consulta de
andamento da digitalização? No caso positivo, que tipo de software?

r

Dicção do edital:
"3.4.6 - Processamento de fichas criminais
'" comparação biométrica do tipo 1:N ..,"

Pergunta:
Quais serão os tipos de pesqu' r Iizados para os registros do acervo Crimina
consultas do tipo "lnter-AFIS".



Dicção do edital:
"3.4. 7 - Processamento de fichas Civis
... comparação biométrica do tipo 1:N, nas modalidades civil x civil, civil x criminal e civil x
latente."

Pergunta:
A comparação civil:latente será sistemática efetuada ou configurável pelo operador? Isso
porque as latentes não resolvidas, estatisticamente de má qualidade, contras as quais são
efetuadas as pesquisas civil:latente, podem gerar um grande volume de "falsos positivos"
e saturar o fluxo de trabalho dos peritos.

Dicção do edital:
"3.4.8 - Registro das impressoes digitais civis
...As possíveis duplicidades serão analisadas e excluídas periodicamente"

Pergunta:
Não é um processo automático do AFIS o fato de enviar a confronto no caso de Match?

Dicção do edital:
"3.4.9 - Qualidade das fotografias Criminais dos Boletins de IC
a) Imagem colorida, adquirida em formato 640 x 480 pixels; "

Pergunta:
Essa resolução parece estar em contradição com o fato de requisito de digitalização de
fotografia em 500DPI, que precisariam de qualidade de imagem de aproximadamente 2
Megapixels. A qualidade requerida para fotografias e correto funcionamento do Sistema
de Reconhecimento Facial é de 640x480 ou de 500DPI?

Dicção do edital:
"3.4. 13 - Uso off-line da solução de digitalização
... operar de forma off-line do sistema central do AFIS ... "

Pergunta:
Qual seria o prazo máximo no modo off-line ? A contratada tem total liberdade na
tecnologia de comunicação entre a "Digitalização de Acervo" e o AFIS?

Dicção do edital:
"3.5. 1. 1 - Postos de Atendimento On-Line
c) ... integrada com o sistema SIP - Sistema de Informações Policiais ... "

Pergunta:
O aplicativo de consulta SIP deverá ser instalado separado da solução ou será inte .I

completamente no software fornecido pela contratada?

Dicção do edital:
"3.5. 1. 1 - Postos de Atendimento On-Line
h) ... caso de paralisação do sistema ...



Pergunta:
A indisponibilidade de rede de dados é considerada como paralisação do Sistema
imputável à contratada? Quem será o responsável pelo funcionamento e manutenção do
Iink de dados?

Dicção do edital:
"3.5. 1.3 - Postos de Atendimento Off-Line
e) ... paralisação do sistema, decorrente de falha nos aplicativos por ela ofertados ...

Pergunta:
Não fica claro quais são os aplicativos contratados nos postos de atendimento off-line.
Solicitamos esclarecimentos.

Dicção do edital:
"3.5.1.4 - Unidade Móvel de Atendimento e Estações de Cadastramento Móveis
d) 11I)Impressoras monocromaticas (para emissão de FIDC, compatíveis com as
especificações de qualidade de imagem do padrão FBI / Electronic Fingerprint
Transmission Specification (EFTS) - certificação IQS - Image Quality Specifications); "

Pergunta:
Para cada solicitação de identificação nos postos móveis e online será também impressa
uma ficha papel além do envio eletrônico dos dados? Esse papel deverá ter um valor
legal?

Dicção do edital:
"3.5.1.4 - Unidade Móvel de Atendimento e Estações de Cadastramento Móveis
m) A CONTRATADA deverá assegurar o menor tempo possível de paralisação do
sistema, decorrente de falha nos dispositivos e aplicativos por ela ofertados, devendo
substituí-los ou consertá-los em um prazo máximo de 4 (quatro) horas."

Pergunta:
O defeito deverá ser consertado em até 4 horas no local onde se encontre a estação
móvel no momento da solicitação? Solicitamos esclarecimentos pois se tratam de
"Estações Móveis".

Dicção do edital:
"3.5.1.4 - Unidade Móvel de Atendimento e Estações de Cadastramento Móveis
p) ... as fotografias também serão usadas pelo sistema de reconhecimento facial."

Pergunta:
Esse tratamento será sistemático ou sob solicitação? As fotografias serão somente
pesquisadas ou também inseridas? Quais são os volumes previstos?

Dicção do edital:
"3.5.1.4 - Unidade Móvel de Atendiment
r) Informacoes complementares ...

stações de Cadastramento Móveis



Pergunta:
Trata-se ainda das estações móveis? Elas deverão ser totalmente autônomas de
fornecimento de energia? No caso positivo, qual deverá ser a autonomia delas?

Dicção do edital:
"3.6. 11 - Principais Características do Sistema
4.2 c) Zoom e rotação da imagem;

Pergunta:
O Sistema deverá permitir pesquisas no banco de dados com rotação de 360 graus da
latente? Haverá possibilidade de uso de filtros onomásticos? Será possível o seriado de
dedos (com latentes de dedos adjacentes, por exemplo?)?

Dicção do edital:
"3.6.11 - Principais Características do Sistema
4.2 d) Limpeza da Imagem

Pergunta:
Quais são os filtros e as ferramentas que deverão compor o kit de limpeza de imagem,
como filtros de artefatos periódicos, filtragem freqüencial, ajuste de contrastes, iluminação
direcional, conexão de linhas, dentre outros?

Dicção do edital:
"3. 7.4 - Códigos de barras impressos
No verso da Carteira de Identidade, a CONTRATADA deverá imprimir 4 (quatro) códigos
de barras bidimensionais (padrão PDF 417), contendo, cada um, as seguintes
informações:
1) Dados pessoais;
2) Fotografia;
3) Assinatura;
4) Impressão digital impressa na frente da CI.

Pergunta:
Quatro códigos de barras bidimensionais contendo essa quantidade de informações
cabem fisicamente no verso da CI? Se precisarem ser reduzidos para caber, será possível
a leitura e imunidade à sujeira? Esta carteira atende aos padrões e requisitos legais?
Será possível o uso de chip eletrônico para armazenamento das informações, ao invés
dos códigos de barras?

Dicção do edital:
"6. 1 - Desenvolvimento de software Web de auditoria e estatística
... intranet segura ... "

Pergunta:
A Intranet já é segura ou a contratada deverá implementar solução decriptografia o
ponto (VPN) ? Os aplicativos deverão dialogar também de forma segura com uso e
criptografia (ssl, etc.)? Esta pergunta reporta-se ao conjunto de comunicações entre t o

os elementos que compõem o Sistema SOliCita~_ 'f I~..



Dicção do edital:
"6.2 - Desenvolvimento de software Web de autenticação
'" tempo de resposta máxima de um minuto, para pesquisa on-line de impressão digital
por meio do sistemaAFIS, em comparação de 1:1... "

Pergunta:
Qual é a carga diária prevista desde aplicativo?

Dicção do edital:
'7.2 - Backups
gravação diária e redundante de cópias de segurança (backup) de toda a base de dados
do Sistema de Arquivamento Eletrônico de Documentos"

Pergunta:

Deverão ser feitos backups completos diários? Isso porque o volume de dados pode não
dar tempo para realização de um backup completo cotidiano. Não será necessário fazer
em vez disso um backup incrementaI ou uma arquitetura por volumes de bancos de dados
passivos e ativos e ativos? Qual será a política de retenção de dados (tempos durante os
quais o backup é mantido)?

Dicção do edital:
"7.5 - Atualizações
... os equipamentos e programas utilizados deverão estar atualizados ... "

Pergunta:

Deverá ser feita atualização constante dos Sistemas Operativos? Isso dado os problemas
de incompatibilidades que podem gerar essas atualizações.

Dicção do edital:
"EDITAL DE LICITAÇÃO Modalidade: CONCORRÊNCIA N° XXl200B Tipo: MENOR
PREÇO Processo nOXXXl200B"

Pergunta:
Considerando a complexidade do Edital, entendemos que o tipo tem de ser TÉCNICA E
PREÇO.

Pergunta:

No edital anterior, estava expresso que era permitida a participação de consorcio. Neste
edital, isso foi suprimido. Solicitamos informações se será permitida a formação de
consorcio para participar da licitação.
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