
 
 
Ao 
 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 
Diretoria de Material e Patrimônio 
 
Ref.: Processo de Licitação - Audiência Pública / Carteira de Identidade 
 
Prezados Senhores: 
 
Registramos e agradecemos o recebimento de sua convocação, em correspondência por meio 
eletrônico, recebida nesta 2ª feira, dia 3 de novembro do corrente, e confirmamos nossa 
participação. 
 
Aproveitando a oportunidade aberta nesta convocação e, dado a complexidade, vulto e 
responsabilidades envolvidas e decorrentes do objeto do processo licitatório em foco, julgamos por 
bem, respeitosamente, apresentar, por escrito, nossas dúvidas, comentários, observações e 
sugestões sobre os textos recebidos, a saber a Minuta do Edital e o Projeto Básico. 
 
Nossos objetivos estão orientados no sentido de trazer nossa experiência na prestação de serviços 
similares, consideradas as condições já mencionadas, tanto na Espanha, país sede de nossa 
organização, bem como em diversos outros países, assim como no tratamento de diversos 
documentos oficiais de identificação tais como passaportes, carteiras de identidade ou cartões de 
saúde.  
 
Estamos instalados no País, através de diversas subsidiárias, há quase uma década, subsidiárias ora 
consolidadas na Indra Brasil Ltda. e foi uma decisão estratégica, em 2007, instalarmos em Belo 
Horizonte nossa Diretoria de Administração Pública e Saúde, agregando às competências 
internacionais um importante conhecimento do mercado local e da legislação do país. 
 
Esperamos estar oferecendo nossa sincera contribuição para o sucesso do certame permanecendo 
ao seu dispor para o que mais se apresente. 

 

 

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marcello Freire Palha 
Indra Brasil Ltda 
Diretor - Administração Pública e Saúde 

José Augusto de Almeida Filho 
Indra Brasil Ltda 
Gerente - Administração Pública e Saúde 
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*** 
 
Este documento é propriedade de Indra Brasil Ltda. e se destina a fornecer 
contribuições à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, nos termos da Audiência 
Pública por ela convocada, para o processo de licitação cujo objeto é a contratação de 
empresa para a execução dos serviços concernentes à confecção de Carteira de 
Identidade. 
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1 Objetivos 

Esta contratação trata de objeto complexo, multidisciplinar, de grande vulto. As questões, 
considerações e sugestões, ora apresentadas, certamente não são exaustivas, mas merecem 
reflexão e, à sua luz, eventual alteração nos termos Editalícios e do projeto básico que 
regem o processo licitatório em debate.  
 
O objetivo deste documento é trazer questões, ponderações e propostas no sentido de 
contribuir para o sucesso do o processo licitatório, incluindo aumento de sua robustez com 
relação a demandas administrativas ou judiciais, a completeza, clareza, consistência e 
viabilidade do objeto licitado e a necessidade e coerência de introduzir um sistema de 
avaliação técnica compatível com os aspectos pertinentes do objeto. 
 

2 Edital 

2.1 Do Objeto 

A seguir reproduz-se o objeto do Edital de forma estruturada, o que expõe e comprova 
nossa primeira consideração: 
 
“ 

OBJETO: 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, de acordo com a Lei Federal nº 7.116, de 29 

de agosto de 1983 e Decreto Federal nº 89.250, de 27 de dezembro de 

1983,  

compreendendo a  

� produção do espelho da Cédula de Identidade,  

� a coleta de dados,  

� o serviço de emissão de documento em local seguro,  

� a integração do sistema de identificação com a base de dados do 

Instituto de Identificação de Minas Gerais,  

� a administração de banco de dados,  

� o sistema automatizado de identificação por impressões digitais (AFIS),  

� a mão-de-obra especializada de gerenciamento e suporte nos locais e 

postos estipulados,  

� o serviço de captura, processamento, digitalização e transmissão de 

dados e imagens,  

� armazenamento em base de dados e  

� a gestão, controle e entrega da carteira de identidade confeccionada,  

com  

� os sistemas, equipamentos, infra-estrutura e pessoal inclusos,  

com vistas na modernização dos procedimentos relativos à identificação civil e 

criminal do Instituto de Identificação do Estado de Minas Gerais, no âmbito da 
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Superintendência de Polícia Técnico-Científica, ora denominada solicitante, 

conforme especificações técnicas constantes no ANEXO I e da minuta do contrato 

constante do ANEXO IV deste Edital, com vistas na modernização dos 

procedimentos relativos à identificação civil e criminal do Instituto de 

Identificação do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Superintendência de 

Polícia Técnico-Científica. 

“ 
 
Destacamos algumas das competências e capacidades complexas e multidisciplinares 
necessárias tais como: produção de papéis de segurança para documentos oficiais, soluções 
de identificação e reconhecimento biométricos, desenvolvimento, integração, manutenção, 
suporte e operação de sistemas de informação e comunicação complexos, desenho, 
execução e gerenciamento de processos de negócios, armazenamento, envio e recebimento 
de documentos oficiais por método seguro em cerca de 400 municípios com alta dispersão 
geográfica. 

2.2 Do Tipo de Concorrência 

Defendemos fortemente o tipo técnica e preço para esta concorrência conforme abaixo se 
procura justificar, tanto do ponto de vista jurídico como técnico. 
 
O amparo legal para esta defesa está contido, principalmente, na própria legislação que 
rege o certame, qual seja Lei Federal 8666/1993 e alterações, e SEÇÃO IV Do 
Procedimento e Julgamento, artigos abaixo: 
 

“ Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de 

licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de 

licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo 

com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua 

aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

 § 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na 

modalidade concurso: 

 I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração deter-minar que será vencedor o licitante que 

apresentar a proposta de acordo com as especificações do Edital ou convite e 

ofertar o menor preço; 

 II - a de melhor técnica; 

 III - a de técnica e preço; 

 IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou 

concessão de direito real de uso. 

... 

 § 4º Para contratação de bens e serviços de informática, a Administração 

observará o disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando 

em conta os fatores especificados em seu § 2º e adotando obrigatoriamente o tipo 
de licitação "técnica e preço", ... 

... 

 Art. 46. Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão 

utilizados exclusivamente para ser-viços de natureza predominantemente 

intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 

supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, 
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para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, 

ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior. 

... 

 § 3º Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão 

ser adotados, por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada 

da maior autoridade da Administração promotora constante do ato convocatório, 

para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de 

grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada 

e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida 

qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas 

e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, 

produtividade, rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas 

puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na con-formidade dos 
critérios objetivamente fixados no ato convocatório.“ 
 

Acrescente-se ao amparo legal a análise de competências, capacidades e tipos de serviços 
necessários à execução do objeto Editalício, sumarizada na tabela apresentada a seguir: 
 

Tipo de Serviços Serviço 

Serviços Gráficos Especializados Produção do espelho da Cédula de Identidade 

Serviços de Informática Especializados 

Desenvolvimento, instalação, operação, 
manutenção e suporte do sistema de Coleta de 
Dados Biográficos e Captura Eletrônica de 
Imagens Biométricas 

Serviços de Informática Especializados 
Desenvolvimento, instalação, operação, 
manutenção e suporte ao sistema de Emissão 
Eletrônica de Documento Oficial 

Serviços de Informática Sofisticados 
Integração do sistema central de identificação com 
a base de dados do Instituto de Identificação de 
Minas Gerais 

Serviços de Informática Administração de Banco de Dados  

Serviços de Informática Sofisticados e 
Restritos 

Fornecimento, instalação, operação, manutenção 
e suporte ao sistema automatizado de 
identificação por impressões digitais (AFIS) 

Fornecimento de Recursos Humanos 
Fornecimento da mão-de-obra especializada de 
gerenciamento e suporte técnico nos locais e 
postos estipulados.  

Serviços de Informática Sofisticados 

Desenvolvimento, instalação, operação, 
manutenção e suporte do sistema para o serviço 
de captura, processamento, digitalização e 
transmissão de dados e imagens,  

Serviços de Informática Armazenamento em base de dados 

Serviços Logísticos Especializados 
Gestão, controle e entrega da carteira de 
identidade confeccionada 

Fornecimento de Bens de Informática 
e Comunicação 

Sistemas e equipamentos 

Fornecimento de Bens e Serviços de 
Engenharia  

Infra-estrutura Civil, Elétrica, Telecomunicações e 
de Segurança 

Fornecimento de Recursos Humanos 
Pessoal para operacionalização plena dos Postos 
de Atendimento e Coleta de Dados, bem como de 
emissão eletrônica de Documento Oficial 

Prestação de Serviços Técnicos 
Especializados  

Documentação, Instalação, Treinamento, 
Testes de Aceitação, Gerenciamento de 
Projeto, Manutenção e Assistência Técnica 
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É importante frisar que cada competência e capacidade para a prestação dos serviços acima 
destacados já são por si só de natureza complexa e/ou diferenciada, mas é exatamente a 
exigência da combinação/composição de tão diferentes qualificações empresariais que 
evidenciam as condições que recomendam a concorrência por técnica e preço. 
 
De outro lado a existência no País e no exterior de fornecedores qualificados para 
participar de tal empreendimento, ao contrário de caracterizá-lo como trivial, de 
conhecimento público ou notório ou de bens e serviços comuns, reafirma fortemente as 
características destacadas no parágrafo 3 do artigo 46 da Lei 8666/93, acima registrado.  
 
Basta comparar o número de empresas atuando na produção e fornecimento de sistemas de 
pesquisa e identificação biométrica com, por exemplo, empresas fornecendo soluções de 
ERP (Enterprise Resource Planning ou Sistemas de Gestão Empresarial Integrada) ora em 
ampla utilização no País. 
 
Diversos processos públicos para aquisição e implantação (BNDES, CEMIG, COPASA, EMAE, 

FURNAS, ETC) ou atualização (ELETROBRAS) de ERPs estão em andamento ou já se 
finalizaram no país. Todos os processos são ou foram regidos por Concorrências do Tipo 
Técnica e Preço.  
 
São centenas de empresas fornecedoras de ERP no Brasil e no mundo, ao passo que 
soluções de biometria são pouquíssimas. A isso se chama domínio restrito.  
 
O mesmo raciocínio se aplica a empresas de consultoria especializadas na integração de 
uma e outra solução. Com milhares de empresas conhecendo implantação de ERPs e 
poucas com credenciais para integração e operação de solução global de identificação civil 
e criminal nos termos e escopo do Edital da PCMG. O conhecimento de desenvolvimento e 
integração de sistemas comerciais genéricos nem de longe se compara, em sofisticação, ao 
da integração alvo do escopo do projeto da PCMG, até porque os potenciais clientes são 
em muito menor número sendo, portanto de disseminação restrita. 
 
Ainda e da mesma forma cabe citar as empresas de produção de papéis de segurança, 
quando comparadas com gráficas de propósitos gerais, apresentam a mesma característica 
de domínio restrito. 
 
O próprio número de Estados no Brasil que já adotaram esta solução, de forma parcial 
quando comparado ao escopo da PCMG, ratifica mais uma vez seu caráter tecnológico, 
operacional e logístico como sofisticado, especializado e de domínio restrito. 
 

2.3 Da Denominação para fins de Publicação e Divulgação 

Entendemos que a começar pela denominação da licitação, para fins de publicação e 
divulgação, inclusive nos sítios oficiais na Internet, esta deve orientar os licitantes e evitar 
demandas administrativas e judiciais por suposta tentativa da Administração em confundi-
los. Uma redação que tem sido aceita é: Modernização da Identificação Civil e Criminal do 
Instituto de Identificação do Estado. 
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2.4 Das Condições de Participação 

 
Empresa Estrangeira 
Para um projeto desta envergadura e complexidade é altamente recomendável que 
empresas estabelecidas no Brasil, e em particular em Minas Gerais, com controle de capital 
e tecnológico estrangeiro, com notória e comprovada experiência no objeto da licitação em 
outros países, possam explicitamente utilizar e, portanto, ter efetivas condições de 
competir, como referências válidas, estas experiências obtidas no exterior, no que tange à 
Qualificação Técnica, item 9.5 da minuta do edital. 
 
Estas referências seriam comprovadas através de atestados obtidos no estrangeiro, 
cumpridas as formalidades pertinentes com relação à sua tradução e autenticação e, nestes 
casos, dispensados seus registros em entidades profissionais brasileiras. 

 
As referências devem valer tanto para suas matrizes quanto pelas demais subsidiárias 
internacionais, com a devida relação de controle explicitada documentalmente, através de 
documentos próprios e atestados, devidamente traduzidos e autenticados na forma da 
legislação aplicável. Analogamente, neste caso, dado a adequada comprovação de controle 
da matriz, dispensar-se-ia a questão de comprovação de mesmos CNPJs, dado aplicável 
apenas às empresas brasileiras, ou estabelecidas no Brasil, exceto para a subsidiária local. 
 
É notório que este tipo de aplicação de tecnologia da informação é de domínio restrito, 
contando com poucos fornecedores das soluções de biometria e de poucas consultorias de 
desenvolvimento e integração de sistemas que tenham efetiva experiência prévia na 
solução integrada, com características similares às definidas no objeto deste Edital, em 
todo o mundo. 
 
Subcontratação 
Seja pelo vulto da licitação seja, em particular, pelas especialidades em áreas de 
conhecimento envolvidas, caracterizando a multidisciplinariedade do objeto, seja pelo 
porte de capacidade logística de atendimento ao Estado de Minas Gerais com extensa 
geografia e alto número de municípios envolvidos, é fortemente recomendada a aceitação 
da subcontratação, notadamente pelos fornecedores das principais competências, assim 
como já admitia a versão anterior deste Edital, a saber: 
 

� Tecnologia Biométrica,Afis e Reconhecimento Facial;  

� Produção gráfica, em volume importante, de papéis de segurança para            

documentos oficiais.  

 
Neste caso e para estas duas competências, novamente como na versão anterior do Edital, 
deve se permitir o uso de atestados de capacidade técnica destes subcontratados e, 
especificamente no caso das tecnologias Afis e de Reconhecimento Facial, o revendedor 
no País deverá poder utilizar os atestados do fabricante original da tecnologia, cumpridas 
as exigências usuais de atestados estrangeiros. 
 
Adicionalmente recomenda-se fortemente que sejam permitidas subcontratações de tarefas 
específicas, como já preconizava a Minuta de Contrato anterior. Isto se aplica tanto em fase 
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de projeto quanto de operação, mantendo-se, entretanto a responsabilização da contratada 
pelo conjunto da empreitada. Ou que sejam consideradas execução indireta. 
 
Caso sintam necessidade, para maior controle pelo contratante, pode-se requerer aprovação 
prévia destas outras subcontratações. O que realmente faz a diferença são o conhecimento 
prévio do tipo de tecnologia e sua operação e a capacidade de gestão que este viabiliza. 
 
Esta flexibilidade agrega valor, tanto em credibilidade como financeiro, em diversas 
situações. Um exemplo que ilustra bem esta oportunidade é a subcontratação do Correio 
Brasileiro (ECT) para execução do transporte seguro de malotes, única instituição que 
chega regularmente a todos os municípios envolvidos, com a freqüência requerida e, 
portanto, oferecendo obvia atratividade financeira. 
 
Oportunidades adicionais são, entre outras, o atendimento a demandas de assistência 
técnica volante a localidades remotas, ou o uso de empresas especializadas para a 
implantação do sistema de atendimento 0800. 
. 

2.5 Do Preâmbulo  

Deve ser reformado, considerando a nova modalidade e tipo de licitação, concorrência por 
técnica e preço, caso esta sugestão venha ser acatada, destacando-se para o procedimento 
licitatório a questão dos envelopes de documentação e propostas. 
 

2.6 Da Habilitação 

Comenta-se e sugere-se o que segue: 
 

� Estão definidas as exigências em termos de qualificação técnica, que cobrem os 
principais serviços a serem fornecidos, indicando a necessidade de composição 
de experiências de empresas tipicamente distintas reforçando a necessidade de 
se permitir a subcontratação e considerar como validas suas respectivas 
qualificações de capacidade técnica. 

� No item 9.5.2, sugere-se a seguinte redação:... experiência na implantação de 
sistema de captura ELETRÔNICA ao vivo de imagens de fotografia...... 

� No item 9.5.4, sugere-se a seguinte redação:... experiência na implantação de 
sistema automatizado de pesquisa biométrica (AFIS) civil, criminal e de latentes 
de, no mínimo, 3.306.000 (...) registros decadactilares E DE XXXX (.....) 
LATENTES, correspondenteS a 10% (dez por cento) .......... 

� O item 9.5.5 determina que o fabricante do sistema AFIS autorize o licitante a 
fornecer suas soluções mediante condições. Cabe neste item deixar claro que 
Afis não é Reconhecimento Facial e deve-se estender a este caso as mesmas 
flexibilidades. O uso da palavra Biometria em lugar de Afis é uma solução para 
este problema e deve ser aplicada nos demais itens do Edital sobre o mesmo 
assunto, como é o caso do item 9.5.11. Outra alternativa é sempre explicitar Afis 

e Reconhecimento Fácial em cada um destes pontos. 

� No item 9.5.6 sugere-se a seguinte redação: ... serviços de digitalização de 
documentos, com geração de arquivos eletrônicos, CONTENDO INCLUSIVE 
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IMAGENS DE IMPRESSÕES DIGITAIS INDIVIDUAIS PARA USO EM 
SISTEMA AFIS, COMPRIMIDAS DE ACORDO COM WSQ, compatível 
em .......  

� Registramos que se encontra em falta o subitem 9.5.8 ou se esqueceu de 
atualizar a numeração de itens. 

� O disposto no item 9.5.9 deveria fazer parte de roteiro obrigatório de 
apresentação da proposta técnica e não de qualificação técnica caso seja aceita a 
proposta de mudança de tipo da concorrência para técnica e preço. 

� O disposto no item 9.5.13 deve ser relativo apenas a indicação dos perfis 
profissionais e respectivos quantitativos e não à relação nominal da equipe 
técnica. Além disso, essa informação deveria fazer parte integrante da proposta 
técnica e não de qualificação técnica, considerando que seja aceita a sugestão de 
mudança do tipo de concorrência para técnica e preço. 

 

2.7 Da Proposta Técnica 

No item 10.4, considerando que seja aceita a sugestão de mudança do tipo de concorrência 
para técnica e preço, a forma de apresentação da proposta técnica deverá ser corrigida, pois 
a mesma deverá ser apresentada em envelope separado.  
 
Neste caso sugere-se que seja incluído no Edital um roteiro obrigatório de apresentação da 
proposta técnica e, também, uma planilha detalhada de pontuação técnica vinculada às 
especificações e ao roteiro, simultaneamente, de modo a implementar um processo de 
análise, avaliação e julgamento da proposta técnica, totalmente objetivo e, desta forma, 
minimizar eventuais demandas administrativas e judiciais contra esse julgamento. 
 
Mesmo em caso de concorrência de tipo menor preço é altamente recomendável a inclusão 
de roteiro obrigatório de apresentação da proposta técnica e, também, de uma planilha de 
avaliação da proposta técnica para fins de determinação da pontuação mínima exigida 
(nota de corte). 

2.8 Da Proposta Comercial 

Deverá compor os documentos Editalícios, um roteiro obrigatório de apresentação da 
proposta comercial, com as planilhas pré-definidas, nas quais os licitantes deverão 
apresentar seus preços unitários e globais, baseados em memórias de cálculo pré-definidas 
nesse roteiro. 
 
A atual planilha de preços apresentadas não guarda uma lógica clara com o processo de 
custeio tornando-se um trabalho adicional de valor agregado duvidoso.  
 
A decomposição de custos globais em unitários faz sentido quando podemos contratar 
partes dos serviços por demanda, nos limites definidos pela legislação e pelo Edital, ou 
para facilitar o controle do cumprimento de obrigações fiscais ou trabalhistas pelos 
contratados. 
 
A definição de preços unitários na proposta comercial é de fundamental importância para a 
Administração, pois será a base para futuros ajustes contratuais com a contratada, tanto 
para aumento como diminuição de escopo de fornecimento. 
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2.9 Do Julgamento das Propostas e Da Adjudicação 

Diante da possibilidade de mudança do tipo da concorrência para técnica e preço 
recomenda-se rever os elementos abaixo: 

� O disposto nos itens 11.1.3 e 11.1.4 deixam de ter sentido se incluído o roteiro 
obrigatório de apresentação da proposta comercial. Normalmente, esse tipo de 
exigência no corpo do Edital, além de poder confundir os licitantes e a comissão 
de licitação, pode provocar algum perda de tempo relevante no processo. 

� O disposto no item 11.2 não se aplicará caso se mude o tipo de concorrência 
para técnica e preço.  

� Passa a existir em caso de mudança de tipo da concorrência a necessidade de 
definir o critério matemático de julgamento das propostas, com a atribuição dos 
pesos correspondentes à proposta técnica e à proposta comercial. Sugere-se a 
atribuição do peso 60 para a proposta técnica e 40 para a comercial. 

� O disposto no item 12.1 não se aplicará caso se mude o tipo de concorrência 
para técnica e preço.  

 
Além disso, sugere-se que sejam definidos critérios técnicos de homologação de soluções 
e/ou de testes de campo das soluções apresentadas nos correspondentes atestados de 
capacidade técnica, às expensas do licitante, de forma a garantir à Polícia Civil que a 
proposta apresentada realmente está embasada em solução existente e que funciona. 

2.10 Das Disposições Gerais 

Sugere-se incluir no item 19.6 a seguinte redação: ..... sujeita às sanções previstas na forma 
da lei. A PROPRIEDADE DOS DADOS E IMAGENS CONSTANTES DOS 
BANCOS DE DADOS DA POLÍCIA CIVIL SERÃO DE PROPRIEDADE 
EXCLUSIVA DA POLÍCIA CIVIL. 
 

3 Projeto Básico 

3.1 Considerações Gerais 

Reconhecemos o desafio na elaboração do Projeto Básico com um objeto complexo, 
entretanto, na nossa visão e entendimento, o projeto básico, em geral, está com 
detalhamento insuficiente para embasar uma proposta igualmente complexa. 
 
Na sua leitura, dado a ocorrência de remissão redundante a vários tópicos e itens, é 
necessário se voltar atrás e reler trechos que podem suscitar entendimentos conflitantes.  
 
Encontramos inconsistências entre quantitativos de volumes totais e volumes parciais, por 
localidade, de documentos de identidade emitidos o que afeta o dimensionamento da infra-
estrutura e o entendimento de qual seja a realidade efetiva e prospectiva. 
 
Sentimos necessidade de uma organização do texto qualificando o que é serviço, o que é 
solução de sistemas de informação e comunicação, o que é solução ou requerimento de 
infra-estrutura. Estes tópicos merecem um detalhamento maior seja das especificações 
técnicas, funcionais e operacionais, de forma que se maximize a potencialidade do 
proponente responder com segurança ao que se demanda e, portanto, desenvolver uma 
proposta comercial coerente, consistente e competitiva.  
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Indicamos como sugestão e referência, o texto do Termo de Referência de licitação 
semelhante e recente no Distrito Federal, guardadas as devidas diferenças de escopo, vulto 
e abordagem. É mais uma fonte isenta de contribuições para melhorias de organização e 
conteúdos do Projeto Básico. 
 
Cabe enfatizar que o que aqui referimos como detalhamento e melhorias ao Projeto Básico 
se traduzem pelas condições para uma adequada especificação, dimensionamento, 
avaliação de complexidade da solução integrada, sua operação, manutenção e 
gerenciamento, e, por conseguinte, do custeio e prazos e níveis de serviço para sua 
implantação, não se confundindo com o nível de detalhamento requerido para o Projeto 
Executivo.  
 
Este, que está previsto no Edital e deve ser mantido, seguramente deve também ser ainda 
muito mais detalhado, mas que recebe todas as diretrizes do Projeto Básico. 
 
A seguir apresentam-se algumas sugestões e dúvidas já identificadas. 

3.2 Do Detalhamento do Objeto 

Este item deveria incluir todos os elementos da solução integrada, tanto na fase de projeto 
e construção como na fase de operação, que fazem parte do objeto da licitação.  
 
Constam da redação deste item menção a: 

� Emissão da Carteira de Identidade; 

� Digitalização do acervo datiloscópico civil; 

� Digitalização do acervo datiloscópico criminal; 

Não constam da redação os elementos a seguir: 

� Sistema AFIS; 

� Sistema de Reconhecimento Facial (isto não é AFIS); 

� Sistema de Cadastramento Civil; 

� Sistema de Conversão e Tratamento de Latentes; 

� Sistema de Consulta; 

� Sistemas de Auditoria e Controle de Solicitações e Pagamento da Taxa de 
Emissão do Documento de Identidade; 

� Serviços Técnicos Especializados: documentação, treinamento, adequação dos 
locais, instalação, testes de aceitação e gerenciamento do projeto e da operação 
além de manutenção e assistência técnica.. 

3.3 Dos Volumes 

No subitem 3.1.1, com exceção do item para estimativa de emissão de Carteira de 
Identidade (CI), todos os demais não têm qualquer relação com a emissão propriamente 
dita da CI.  
 
Sugerimos que sejam retirados deste subitem e alocados/explicitados em outro subitem do 
projeto básico. Por exemplo: 

3.1.1 Operação Rotineira Mensal (a, b, c, d,  g) 



 

Indra Brasil Ltda  10 

3.1.2 Digitalização do Acervo de Identificação Civil (e, f) 

3.1.3 Digitalização do Acervo de Identificação Criminal (a) 

3.1.3 Prazos e Condições (h, i, b) 
 
Não está claro se os documentos FIDCs são distintos dos FICFs e, portanto qual o volume 
efetivo para digitalização. São 25 milhões de itens de acervo a digitalizar ou são 50 
milhões? A este se adicionam os 2 milhões de PICs? 
 
Necessitamos que os formatos de cada uma das fichas sejam detalhados, idealmente seria 
necessário a anexação digitalizada de alguns exemplos delas, tanto as em boas quanto más 
condições. 
 

3.4 Descrição dos Serviços x Descrição das Soluções 

Propomos uma segregação do que efetivamente é descrição dos serviços, onde o foco é a 
caracterização do local de sua prestação, das rotinas de trabalho, dos insumos e volumes, 
padrões de qualidade requeridos (níveis de serviço tais como volumes e freqüências, tempo 
de resposta ou prazos, índice de defeitos etc) ou seja a descrição das soluções componentes 
da solução integrada, onde estas devem estar focadas nos padrões a atender, nas 
especificações de dimensionamento, configuração, capacidades, escalabilidade etc.  
 
Isto requererá um reforma no capítulo 3, desdobrando-o em, por exemplo: Descrição dos 
Processos/Serviços, Descrição das Soluções de Sistemas e Descrição de Soluções de 
Infraestrutura. 
 
Propomos também que a “itemização” do texto utilize uma estrutura estritamente 
hierárquica de forma a que se evite erros na sua remissão e busca. Acreditamos que isso 
minimizará possíveis redundâncias, ambigüidades e conflitos de entendimento. Um 
exemplo destas dificuldades pode ser constatado pelos itens 3.1.1 e 3.7. 
 
Exemplos de Processos/Serviços: 

� Digitalização de Acervos 

� Cadastramento Civil 

� Emissão de Carteira de Identidade 
 
Exemplos de Soluções de Sistemas: 

� Sistema Central - Integrador de todos os elementos de solução 

� Sistema Afis 

� Sistema de Reconhecimento Facial 

� Sistema de Consultas 

� Sistema de Conversão e Reconhecimento de Latentes 

� Sistema de Controle de Emissão de Carteiras de Identidade 
 
Exemplos de Soluções de Infra estrutura: 

� Provisionamento e habilitação dos CEDIs e PEDIs On Line e Offline, UAI e 
não UAI 
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� Provisionamento e habilitação da Unidade Móvel 

� Provisionamento e habilitação de Soluções de Mobilidade 

3.5 Da Digitalização do Acervo Datiloscópico Civil e Criminal 

� A especificação dos serviços de digitalização do acervo existente, tanto civil 
como criminal, deve abranger, pelo menos: 

� os requisitos de compatibilidade com os sistemas AFIS e de reconhecimento 
facial,  

� os critérios e procedimentos de manuseio dos documentos,  

� o tratamento de imagens obtidas de baixa qualidade,  

� os procedimentos de aprovação dos serviços pelo II/SPTC,  

� bem como a responsabilidade da contratada relativa à guarda dos originais 
das fichas. 

� O disposto no item 3.4.7 não está relacionado com a digitalização dos acervos, 
mas sim do cadastramento de requerentes. 

� No item 3.4.6 não está claro se a pesquisa no sistema AFIS deverá ser feita em 
paralelo com as pesquisas oriundas do cadastramento civil ou se poderá ser 
utilizado o horário complementar, quando o sistema de cadastramento civil não 
estiver em operação, ou seja, à noite e fora dos dias úteis. 

3.6 Da Solução Afis 

É importante que o projeto básico contenha especificações mais detalhadas do sistema, 
como arquitetura aberta, redundância, modularidade, índices aceitáveis de falsa 
aceitação e falsa rejeição, conectividade, tempos de resposta, dentre outras. 
 
Com as especificações constantes do projeto básico não será possível evitar que 
empresas que detenham sistemas AFIS de baixa qualidade participem e levem grande 
vantagem na licitação, sem, porém, atender às necessidades técnicas e operacionais da 
Polícia Civil, especialmente se considerados os grandes volumes de pesquisas e de 
registros nas bases de dados..  

3.7 Da Solução de Reconhecimento Facial 

A especificação obriga que o sistema de reconhecimento facial, a ser fornecido, seja 
capaz de comparar e identificar indivíduos a partir de outras imagens e também de 
imagens existentes em bancos de dados de outros órgãos da SEDS, porém, sem 
detalhar as especificações dessas outras imagens em termos de qualidade mínima 
aceitável para a realização de pesquisas por esse tipo de sistema. 
 
Adicionalmente, não há definição do número de pesquisas a serem realizadas por 
unidade de tempo e, tampouco, do tempo de resposta e dos índices de falsa aceitação e 
falsa rejeição. 
 
A ausência desses dados deixa incompleta e aberta a especificação desta solução, 
podendo de um lado ser propostas configurações que não atendam plenamente as 
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necessidades da PCMG e de outro gerando um risco para o proponente, que venha a  
ser agraciado pelo contrato, ser considerado inadimplente no futuro. 

3.8 Da Solução para Cadastramento Civil 

 
Postos de Atendimento On Line e UAI 

� No caso de captura de assinaturas não especifica a área mínima do equipamento 
de captura nem a capacidade do software de reprodução manter todas as 
proporções reais quando da emissão do documento de identidade, de acordo 
com as recomendações da ICAO.. 

� Também não estabelece os requisitos mínimos de interfaceamento e integração 
do sistema de cadastramento com os demais sistemas. 

� Adicionalmente, não define os critérios a serem adotados para garantir a 
unicidade de dados e imagens, ou seja, evitar que os dados de um requerente 
sejam utilizados com as imagens biométricas de outro requerente quando da 
emissão da CI. 

� A insuficiência de especificações dificultará ou torna aberta a especificação da 
configuração e dimensionamento do sistema de cadastramento civil podendo 
gerar os mesmos efeitos indesejáveis mencionado em 3.7. 

� No item 3.5.1.2, alínea “a”, há que incluir a mão-de-obra e infra-estrutura 
também para as atividades complementares à impressão, quais sejam:  

� controle de qualidade dos dados e imagens capturados no atendimento,  

� a pesquisa no sistema AFIS e a análise dos resultados correspondentes,  

� a autorização para impressão da CI,  

� o controle de qualidade da impressão,  

� a laminação e a organização e controle de lotes de CI’s para expedição. 

� Não está claro se nesses Postos deverá ou não ser emitida a FIDC e, em caso 
afirmativo, a definição das responsabilidades pela montagem e transporte de 
lotes para a CEDI. 

� O disposto na alínea “q”, página 14, não é suficiente para o dimensionamento 
do esforço a ser despendido na integração dos sistemas. Essa condição definida 
no Termo de Referência apresenta as seguintes inconsistências: 

� Não define os padrões estabelecidos para os postos de atendimento UAI em 
termos de condicionamento ambiental, mobiliários e acessórios; 

� Não define o cronograma de implantação dos Postos de Atendimento On-
line UAI. 

 

� A insuficiência de especificações dificulta ou torna muito aberto o 
dimensionamento da infra-estrutura a ser alocada nesses postos, e também da 
mão-de-obra qualificada, já que o tempo de alocação está diretamente associado 
ao custo dessa mão-de-obra para efeitos de fechamento do preço para a proposta 
podendo gerar os mesmos efeitos indesejáveis mencionado em 3.7. 
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. 
 

Estações Móveis de Cadastramento 

� Há necessidade de complemento de especificação dessas unidades, 
particularmente com relação à “maleta”, pois tendo que incluir uma impressora 
de porte que não é irrelevante, esta pode comprometer um acondicionamento 
global do conjunto sem perder ou prejudicar a mobilidade.  

� Há necessidade de complementar as informações mínimas que deverão ser 
incluídas na base de dados local dessas estações, de modo a cumprir os 
requisitos operacionais da atividade de cadastramento, sempre observando o 
princípio da oportunidade. 

� As alíneas “d” e “l” do item 3.5.1.4 contêm especificações similares sobre o 
mesmo objeto, porém com níveis de detalhes diferentes, gerando potencial 
interpretação ambígua. 

� As informações contidas no subitem r.2 do mesmo item 3.5.1.4 devem ser 
complementadas, relativamente ao nível de detalhe de especificações de 
qualidade das imagens. 

3.9 Da Base de Dados Central 

O projeto básico não especifica o sistema central que a contratada deverá implantar, 
conforme mencionado na alínea “q” do item 3.5.1.4, que pressupõe, inclusive, a migração 
de base de dados existente. 
 
Essas informações devem ser detalhadas para tornar possível o dimensionamento da 
solução a ser proposta. 

3.10 Da Solução para Conversão e Tratamento de Latentes 

As especificações definidas no item 3.6.3 diferem daquelas definidas na alínea 4) do item 
3.6.11 em termos de configuração, o que dificulta o dimensionamento da solução a ser 
proposta podendo gerar os mesmos efeitos indesejáveis mencionado em 3.7. 

3.11 Do Sistema de Consulta 

Especificações como dispõem os itens 3.8.1 e 3.8.11 devem ser completadas sob risco de 
demandas administrativas e judiciais de empresas alegando a insuficiência ou 
inconsistência de informações. 
 
Há incoerências nas especificações entre o disposto no item 3.8.2 e no item 3.8.6. 

3.12 Dos Prazos e Cronograma 

Entendemos que os prazos requeridos, notadamente para início das operações, em 
particular de emissão central de documentos são incompatíveis com a complexidade 
técnica e logística do objeto, com o próprio prazo para elaboração do Projeto Executivo, 
prazo este que também necessita ser revisto (1,5 mês – necessita de pelo menos 3 a 4 
meses) por irrealista que é, bem como com as fragilidades encontradas nas especificações 
do Projeto Básico. 
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Caso sejam atendidas as sugestões para detalhamento e reorganização do Projeto Básico 
saltará aos olhos a necessidade de rever estes prazos. O quadro abaixo sumariza nossa 
experiência em termos de prazos viáveis de ser atendidos e, do ponto de vista de 
consistência do Edital, devem ser revistos em cada posição no texto em que são 
mencionados: 
 
 

DESCRIÇÃO QTD PRAZO LIMITE 

CEDI - Central de Emissão de Documentos de 
Identificação 

01 6 meses 

PEDI – Posto de Emissão de Documentos de Identificação 
(on-line e on-line UAI) 

70 36 meses 

Unidade Móvel 01 6 meses 

Estações de Cadastramento Móveis 20 6 meses 

Postos de Conversão e Tratamento de Latentes 05 5 meses 

Estações de Consulta 40 6 meses 

Digitalização Acervo Civil (FIDC FICF) 25.000.000 36 meses 

Digitalização Acervo Criminal 2.000.000 8 meses 

 
Também se recomenda fortemente, até por consistência, que o item 6. do Projeto 
Básico, Softwares Adicionais, que trata dos sistemas de controle de emissão e 
pagamento de tarifas dos documentos de identidade tenha um prazo de 6 meses para 
sua implantação.  
 
A alternativa de se implantar uma configuração “quebra-galho” (que não se aproveite 
em termos de infra-estrutura e/ou que gere retrabalhos e outras mazelas típicas deste 
tipo de opção) apara atendimento a emissão central de documentos é incompatível com 
a necessária economicidade que tal projeto deve perseguir. 
 
A urgência na emissão de documentos oficiais pode ser atendida, de forma coerente, 
relaxando-se durante os primeiros 6 meses, por exemplo, as exigências de uma solução 
biométrica disponibilizada no instante inicial, até porque sua eficácia é incompatível 
com o cronograma de digitalização de acervo, ou seja, o valor agregado é praticamente 
nulo.  
 
De outro lado o foco nesta etapa é que o cadastramento e a emissão gerem arquivos 
compatíveis com o futuro processo de reconhecimento de facial e decadactilar e que 
estes sejam processados, numa rotina de qualidade semelhante à que necessariamente 
vai decorrer do processo de digitalização dos acervos existentes. 

 
Identificamos a necessidade de incluir/explicitar no cronograma as atividades e prazos 
inerentes aos sistemas AFIS e de reconhecimento facial, além dos postos off-line. 


