
  

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  

 

ERRATA AO ESBOÇO DE EDITAL 
1) Onde se Lê:  

3.6. É vedada a subcontratação de qualquer parte da execução ou dos serviços objeto da presente licitação, 

admitida a execução indireta, nos termos do Edital. 

Leia-se: 

3.6. É vedada a subcontratação de parte da execução dos serviços objeto da presente licitação, o que poderá 

ser admitido para a confecção dos espelhos (estoque-base) dos documentos de identificação e para a 

tecnologia AFIS (Automated Fingerprint Identification System), nos termos do Edital. 

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2008. 

 

Davi Rezende Pereira 

Diretor de Material e Patrimônio 
 

Joaquim Francisco Neto 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 

 

ERRATA AO PROJETO BÁSICO 
1) Onde se Lê:  

Item 2.1.1. e) O serviço de confecção dos espelhos (estoque-base) dos documentos, elencado no item “a” 

deste item 2.1.1, deverá ser executado, obrigatoriamente, nas dependências de uma única unidade fabril da 

CONTRATADA ou de seu subcontratado, nos termos do Edital e Contrato, localizada em território nacional, 

devidamente dotada de mecanismos de segurança e controle, relativos à produção, armazenagem, transporte 

e destruição de sobras e rejeitos; 

Leia-se: 

Item 2.1.1. e) O serviço de confecção dos espelhos (estoque-base) dos documentos, elencado no item “a” 

deste item 2.1.1, deverá ser executado, obrigatoriamente, nas dependências de uma única unidade fabril da 

CONTRATADA ou de seu subcontratado, sob responsabilidade da primeira, nos termos, limites e formas 

admitidos no Edital e Contrato, localizada em território nacional, devidamente dotada de mecanismos de 

segurança e controle, relativos à produção, armazenagem, transporte e destruição de sobras e rejeitos; 

 

2) Onde se Lê: 

3.1.2. e) Digitalização de 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de Fichas de Identificação Decadactilar Civil - 

FIDC, provenientes do acervo existente, em frente e verso, que deverão ser digitalizadas em sua totalidade, 

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. 

3.1.2. 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. 

Leia-se: 

3.1.2. e) Digitalização de 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de Fichas de Identificação Decadactilar Civil - 

FIDC, provenientes do acervo existente, em frente e verso, que deverão ser digitalizadas em sua totalidade, 

no período de 18 (dezoito) meses, ou seja, 1.388.889 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e 

oitenta e nove) fichas por mês. 
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3.1.2. f) Digitalização 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de Fichas de Identificação Civil - Foto - FICF, 

provenientes do acervo existente, no período de 18 (dezoito) meses, ou seja, 1.388.889 (um milhão, trezentos 

e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove) fichas por mês. 

 

3) Onde se Lê: 

3.1.8. Para a implantação da CEDI e dos 70 (setenta) PEDI a CONTRATADA deverá realizar adequações de 

infra-estrutura nas áreas cedidas, adaptá-las às necessidades do objeto ofertado, bem como implantar infra-

estrutura completa de rede e condicionamento ambiental, e, ainda, efetuar eventuais adequações na infra-

estrutura. Estas adaptações deverão estar concluídas no prazo máximo de 02 (dois) meses após a assinatura 

do contrato para a CEDI e de até 36 (trinta e seis) meses para os PEDI. 

Leia-se: 

3.1.8. Para a implantação da CEDI e dos 70 (setenta) PEDI a CONTRATADA deverá realizar adequações de 

infra-estrutura nas áreas cedidas, adaptá-las às necessidades do objeto ofertado, bem como implantar infra-

estrutura completa de rede e condicionamento ambiental, e, ainda, efetuar eventuais adequações na infra-

estrutura. Estas adaptações deverão estar concluídas no prazo máximo de 02 (dois) meses após a assinatura 

do contrato para a CEDI e de até 12 (doze) meses para os PEDI. 

 

4) Onde se Lê: 

3.1.12. O prazo máximo para a implantação e início de operação da Central de Emissão de Documentos de 

Identificação, Serviços Biométricos e Digitalização - CEDI será de 02 (dois) meses, contados da data de 

assinatura do contrato. O prazo para implantação do início de operação dos PEDI será de 36 (trinta e seis) 

meses. 

Leia-se: 

3.1.12. O prazo máximo para a implantação e início de operação da Central de Emissão de Documentos de 

Identificação, Serviços Biométricos e Digitalização - CEDI será de 02 (dois) meses, contados da data de 

assinatura do contrato. O prazo para implantação do início de operação dos PEDI será de 12 (doze) meses. 

 

5) Onde se Lê: 

3.5.1.1. j) O prazo máximo para a implantação dos 40 (quarenta) Postos de Atendimento “On-Line” será de 

até 36 (trinta e seis) meses, contados da data de assinatura do contrato. 

Leia-se: 

3.5.1.1. j) O prazo máximo para a implantação dos 40 (quarenta) Postos de Atendimento “On-Line” será de 

até 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato. 

 

6) Onde se Lê: 

5.3. Cronograma físico de implantação e início de operação: 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PRAZO LIMITE 

CEDI - Central de Emissão de Documentos de Identificação 01 2 meses 

PEDI - Posto de Emissão de Documentos de Identificação (On-Line) 40 18 meses 

PEDI - Posto de Emissão de Documentos de Identificação  

(On-Line UAI) 

30 36 meses 

Unidade Móvel 01 4 meses 

Estações de Cadastramento Móveis 20 4 meses 
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Postos de Conversão e Tratamento de Latentes 05 3 meses 

Estações de Consulta 40 6 meses 

Digitalização Acervo Civil (FIDC FICF) 25.000.000 18 meses 

Digitalização Acervo Criminal 2.000.000 6 meses 

Leia-se: 

5.3. Cronograma físico de implantação e início de operação: 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PRAZO LIMITE 

CEDI - Central de Emissão de Documentos de Identificação 01 2 meses 

PEDI - Posto de Emissão de Documentos de Identificação (On-Line) 40 12 meses 

PEDI - Posto de Emissão de Documentos de Identificação  

(On-Line UAI) 

30 36 meses 

Unidade Móvel 01 4 meses 

Estações de Cadastramento Móveis 20 4 meses 

Postos de Conversão e Tratamento de Latentes 05 3 meses 

Estações de Consulta 40 6 meses 

Digitalização Acervo Civil (FIDC FICF) 25.000.000 18 meses 

Digitalização Acervo Criminal 2.000.000 3 meses 

 

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2008. 

 

Cleber Luis Telles 

Diretor de Informática / PCMG 

 

Elayne Lúcia Nogueira Cruz Oliveira 

Superintendente de Polícia Técnico-Cientifica 

 


