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DATA POWER 

 

Referente ao lote 1: 

Este Lote 1, destina-se à compra de formulários, alegando-se que são documentos que 

exigem segurança, cuidado no uso, controle, etc. Atualmente apenas 3 empresas no Brasil 

conseguem fornecer esse tipo de insumo. É de se admirar que após esperar tanto tempo 

para modernizar seu processo de emissão de documentos, o Governo de Minas concederá 

um contrato de 5 anos para fornecimento de papel. Os documentos (papel), por mais que 

exijam segurança, podem ser comprados como simples insumos para o processo, não 

necessitando de um LOTE exclusivo na licitação para tanto, principalmente, considerando que 

em 5 anos, provavelmente não haverá mais documentos em papel e sua impressão 

totalmente dispensável. 

O Lote 1 pode direcionar o objeto para as gráficas, que hoje poderiam ser meros 

fornecedores de insumo a um consórcio vencedor. 

Quanto à operação da emissão dos RG´s, faz menos sentido ainda licitar esse serviço, uma 

vez que a esmagadora maioria dos documentos é emitida nas Unidades de Atendimento 

Integrado – UAI´s, nas quais já existe pessoal treinado para o processo vigente. Não há 

motivação para o Governo gastar com nova contratação, observando-se que basta que o 

fornecedor da solução treinar os funcionários que já executam este serviço. 

A inclusão do papel neste lote tende a favorecer poucos fabricantes, podendo direcionar o 

certame, amarrando-se serviços de emissão, controle e distribuição com o fornecimento de 

insumos. Ressalta-se que o diferencial estará no serviço, sua qualidade e confiabilidade na 

entrega, cumprindo-se prazos. Além de que tal expediente já é atualmente realizado nas 

Unidades de Atendimento Integrado – UAI´s, nas quais se dispõe de pessoal preparado para 

o atendimento e seria totalmente dispensável a contratação destes serviços de emissão por 

outra empresa. Gasta-se mais, num governo em crise fiscal. 

 

RESPOSTA 

Existem hoje no território nacional e com total condições de participar da aludida licitação, no 

mínimo 5 (cinco) empresas gráficas, número mais que suficiente para garantir a ampla 

concorrência do objeto em pauta, não havendo possibilidade de direcionamento do certame 

uma vez que os critérios constantes no Termo de Referência são totalmente objetivos. 

Referente ao lote 2: 

Considerando o trecho “Os serviços referentes a Solução de Comparação Biométrica 

deverão ser executados na área disponibilizada pelo IIMG, localizada na cidade de Belo 

Horizonte, devendo todos servidores (aplicação, banco de dados entre outros da solução) 

hospedados nos Data Centers indicados pela contratante” e ainda a existência de 2 (dois) 
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Datacenters, sendo um deles redundante e de backup, temos os seguintes pontos a 

considerar: 

 A necessidade da contingência em criação de dois sítios de Datacenters; 

 O investimento em equipamentos, adequação e manutenção das instalações físicas; 

 A constituição e disponibilização de equipe técnica especializada em suporte a todo o 

aparato tecnológico, especialistas em Gerenciamento de Banco de Dados em plataforma 

ABIS; 

 A contratação de suporte a todos os SW e HW existentes, muitos deles especialistas e 

de fornecedores nem sempre estabelecidos no Brasil; 

 A diversidade de ferramentas tecnológicas que em conjunto encapsulam uma solução e 

que são detentoras de diversas empresas; 

 As constantes evoluções dos Hardwares, mais velozes e eficientes a cada dia e que ao 

longo dos anos vão se tornando obsoletos e com custos de manutenção elevados e de 

difícil realização; 

Os pontos acima serão de considerável complexidade de elaboração e de dispêndio 

financeiro de difícil previsão. Acrescenta-se, a dependência que o Governo passará a ter de 

uma equipe que após os 60 meses de contrato terá grande dificuldade de licitar e manter o 

mesmo nível de serviço visto a diversidade de fornecedores e especialidades que gerarão 

diversos processos licitatórios, contemplados durante o período licitado através de consórcio, 

mas que após o seu término serão extintos proporcionando a geração de interesses difusos 

e não complacentes com a necessidade do Governo tornando complexo os processos de 

manutenção da Infraestrutura. Ressaltando-se que SW diferentes exigem HW diferentes, 

com tendência a permanecerem sempre os mesmos. 

RESPOSTA 

Todos SW e HW estão dimensionados dentro dos padrões internacionais de operabilidade, 

permitindo assim a manutenção ou continuidade da prestação do serviço por qualquer 

Empresa do referido mercado.. 

 

Outro ponto a considerar, são os equipamentos de execução das atividades do Lote 1 

(scanners, máquinas fotográficas, impressoras, etc.) que após o final do contrato será 

repassado ao Governo de Minas Gerais e a responsabilidade pela sua manutenção após 

este repasse. Considerando sua utilização durante a vigência e o desgaste natural destes 

equipamentos, além do fator obsolescência dos mesmos, reforçamos: serão equipamentos 

obsoletos, sem peças de reposição, com tecnologias ultrapassadas e por conseguinte, 

elevados custos de manutenção, quando estas forem possíveis. Incluem-se nesta análise os 

Servidores de Informações onomásticas e biométricas e os servidores de pesquisa 

biométricas que passarão a ter administração da Contratante e com necessidades de 

suporte e manutenção. 
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Sabe-se que projetos de Biometria necessitam de equipamentos de grande poder de 

processamento e grande capacidade de armazenamento devido à quantidade de 

informações que são obtidas em atividades de capturas biométricas para posterior utilização 

em pesquisas de identificação nas modalidades 1:1 e 1:N, sendo este segundo podendo ser 

através apenas de fragmentos de latentes decadactilar e que ao longo do tempo com o 

crescimento vegetativo da base de dados, se não for aditivado, irá caminhar para um 

gradativo processo de lentidão nos seus tempos de resposta. 

Outro fator de apontamento são as cessões das licenças de uso de todos os softwares, que 

acarretarão em congelamento de novas versões e atualizações nos mesmos, em especial, 

aos mecanismos de “motor biométrico”, sempre em evolução devido às constantes 

disponibilizações de novos algoritmos e tecnologias que nascem para suportar a estas e vice 

e versa. O processo evolutivo é constante entre hardwares e softwares e o congelamento de 

ambos impede evoluções ao longo do tempo. 

Sabendo que a Plataforma Biométrica estará em constante integração com demais sistemas 

do Governo de Minas Gerais e também ao Sistema DNI quando este estiver operacional, 

intervenções técnicas serão necessárias para a convivência e possíveis evoluções se farão 

necessárias, resultando que um cenário de congelamento é inviável. 

Considerando-se que todas estas situações de fato que irão ocorrer, a transferência de 

tecnologia prevista para ocorrer de 3 (três) a 4 (quatro) meses para uma operação de 5 anos 

será insuficiente, deixando o time da Contratada sem a capacidade de sustentar a operação. 

RESPOSTA 

A obsolescência já está sendo considerada pela Comissão, mas é necessária a incorporação 

para assegurar a continuidade do serviço de forma direta, num eventual período descoberto de 

contrato. 

 

Sobre o tipo de licença contratada, a PCMG está licitando a licença perpétua com atualização 

constante durante a vigência do contrato, de modo que na data final de vigência contratual, a 

versão deve ser a mais atualizada. 
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GEMALTO 

 

Questionamento 1: estabelece o Termo de Referência, em seu item 2 OBJETIVOS 

DECORRENTES E GERAIS (página 34) o (grifos nossos) “fornecimento de 12 (doze) milhões 

de licenças AFIS com registro na base para uso em documentos a serem digitalizados e 

recortados no padrão ANSI/NIST” e “mais o fornecimento de 12 (doze) milhões de licenças 

de biometria da face para uso em documentos a serem digitalizados e recortados no padrão 

ICAO”.  

 Estabelece ainda o Termo de Referência, em seu item 25 PLANILHA DE PREÇOS 

(página 65) que “toda a operação da solução biométrica descrita no LOTE 2 deste Projeto 

Básico, será remunerada por emissão de CI, independentemente da quantidade de pesquisas 

de registros na base, que respeitarão os limites de volumes descritos neste projeto” e a 

quantidade de transações biométricas para emissão da carteira de identidade e serviços 

correlatos deverá ser calculado com base na quantidade estimada de 1.600.000 carteiras 

emitidas em 12 meses e, em seu item 11 DO CONTRATO, subitem 11.2 (página 23) que (grifos 

nossos) “o contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da 

data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser 

prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante 

celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93”. Considerando-

se a emissão de 1.600.000 de carteiras de identidade por ano, chegamos a um volume de 08 

milhões de carteiras de identidade emitidas em 60 meses.  

 Estabelece ainda o Termo de Referência, em seu item 20 DOS VOLUMES (página 55), 

subitem 1 PESQUISA BIOMÉTRICA a estimativa média para volume diário de pesquisa 

biométrica 1:N em 15.000. Considerando-se o pior caso (sete dias por semana, 52 semanas 

por ano, cinco anos), chegamos a um volume de 15.000 × 7 × 52 × 5 = 27.300.000 de 

consultas 1:N em 60 meses.  

 É de nosso entendimento que estes volumes são conflitantes para efeito de 

dimensionamento do sistema proposto e que, portanto, deve-se considerar o volume 

estabelecido no item 2 (página 34) para dimensionamento da solução (doze milhões de 

licenças AFIS + 12 milhões de licenças de biometria para face). Está correto o nosso 

entendimento? 

 Em caso positivo, solicitamos esclarecimento sobre as divergências entre os volumes 

identificados acima, identificando a proporção correta de consultas 1:N que efetivamente 

gerarão um registro no banco de dados; em caso negativo, solicitamos esclarecimento sobre 

qual o volume correto para dimensionamento da solução. 
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RESPOSTA 

Os volumes não são conflitantes, a média de emissão de carteiras é menor do que a pretensão 

de licenças uma vez que, nessas estão contempladas quaisquer variações no crescimento 

vegetativo, bem como possibilidade de no futuro serem inseridos registros oriundos do legado.  

Quanto às pesquisas 1:N, salientamos que essas referem-se às pesquisas de decadactilares, 

latentes e reconhecimento facial.  

A contratação prevê 36 (trinta e seis meses) renovada por mais 12 (doze) meses, atingido o 

máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

Questionamento 2: estabelece o Termo de Referência, em seu item 1 INSPEÇÃO HUMANA – 

IH (página 60) que “a operação do sistema de IH é de responsabilidade da CONTRATANTE, 

e será realizada mediante identificação, utilizando tecnologia de Certificação Digital, 

regulamentada de acordo com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24.08.2001 (fornecida pela 

CONTRATADA) ”.  

 É de nosso entendimento que a solução ofertada precisa estar integrada a alguma 

forma de sistema de certificação digital fornecida pela CONTRATADA. Está correto o nosso 

entendimento?  

 Em caso positivo, solicitamos esclarecimento sobre qual contratada fornecerá esta 

solução (LOTE 1 ou LOTE 2), e qual será a forma de integração. 

 

RESPOSTA 

Por se tratar de ação realizada especificamente em sistemas do Lote 2, as Certificações 

Digitais deverão ser fornecidas pela Empresa vencedora do certame. 

 

Questionamento 3: observamos que o documento não cita conversão a partir de papel ou 

conversão eletrônica. Considerando a discrepância entre os volumes observados no 

Questionamento 1 acima, solicitamos esclarecimento sobre a necessidade destas conversões 

ou não, e volumes correspondentes caso aplicável. 

RESPOSTA 

A conversão a partir do papel é ínfima, não podendo ser quantificada. Resume-se aos casos 

em que no momento da coleta biométrica de forma informatizada, essa não seja possível, 

devendo então ser feita pelo método tradicional de entintamento, sendo o formulário 

digitalizado posteriormente. 

 

Questionamento 4: observamos que o documento não oferece parâmetros suficientes para 

dimensionamento correto da solução criminal a ser ofertada, a saber volume diário de buscas 

de latentes e tempo de resposta esperado. 

 

RESPOSTA 
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Latentes Deca: Volume estimado em 50 (cinquenta) pesquisas diárias. 

Reconhecimento Facial: Volume estimado de pesquisas do tipo 1:N é de aproximadamente 

30.000/mês. 

Identificação Criminal: O volume estimado de identificação criminal é de 1.000 (mil) 

identificações/dia. 

Identificação/Legitimação de Suspeito: Volume estimado de identificação de suspeito é de 

aproximadamente 30.000/mês. 

 

Questionamento 5: estabelece o Termo de Referência, em seu item 13 IDENTIFICAÇÃO 

CRIMINAL, que as estações de captura devem possuir (grifos nossos) “scanner para coleta de 

impressões digitais roladas e palmar em concordância com as disposições correntes do FBI 

em ter termos de acessórios, dispositivos e equipamentos homologados para tal fim”. 

 É de nosso entendimento que a solução ofertada não deverá oferecer identificação 

biométrica palmar. Está correto o nosso entendimento? Em caso positivo, solicitamos 

esclarecimento sobre a necessidade de scanners para coleta de impressões palmares para 

esta oferta; em caso negativo, solicitamos esclarecimento sobre volumes para esta solução. 

RESPOSTA 

 Entendimento correto, o texto foi alterado como segue: “Scanner para coleta de impressões 

digitais roladas e pausada em concordância com as disposições correntes do FBI em termos de 

acessórios, dispositivos e equipamentos homologados para tal fim, conforme o site 

https://www.fbibiospecs.cjis.gov/Certifications;”. 

 

 

  

https://www.fbibiospecs.cjis.gov/Certifications
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MONTREAL 

 

1) Sobre a divisão do escopo do edital em dois lotes distintos, questionamos se não seria 

mais vantajoso para o Estado de Minas Gerais a consolidação do objeto em um único 

lote, com todos os requisitos e obrigações previstos no edital, necessários para a 

execução dos serviços, considerando a alta interação entre as atividades dos dois lotes, 

objetivando assim uma maior facilidade de gestão integrada das atividades a serem 

executadas, prevenção de potencial descontinuidade na prestação dos serviços - 

estando em lotes distintos - e principalmente o ganho financeiro para o Estado, 

considerando que os fornecedores poderão ofertar valores mais competitivos para um 

único lote de serviços, decorrente do compartilhamento e amortização dos custos 

envolvidos no processo, num escopo mais amplo. 

 

RESPOSTA 

No entendimento na elaboração do Projeto Básico e Termo de Referência, adotou-se o modelo 

de dois Lotes, por se considerar a possibilidade de ampliar a concorrência e oferta dos 

serviços. 

 

2 Compartilhamos do entendimento previsto nessa minuta de edital, de que a 

participação de empresas em “Consórcio” é a alternativa mais adequada para essa 

contratação, considerando o objeto em questão, complexo e extenso, proporcionando 

assim uma ampla concorrência, o que resultará em ganhos para o Estado de Minas 

Gerais, tanto financeiros quando em qualidade. 

 

RESPOSTA 

A empresa apresentou o seu entendimento, estando em consonância com o previsto no 

Termo de Referência, item 6. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS. 

 

3 Em relação a Qualificação Técnica, no item 7.2.5 da minuta do Termo de Referência, 

referente ao Lote 02, observamos que foram solicitados “Atestados de Capacidade 

Técnica” para todos os itens de fornecimento previstos no edital, exceto nesse item, 

7.2.5, que solicita “Declaração da empresa de que já implantou pelo menos um sistema 

AFIS civil e criminal, com pesquisa de fragmento de latente decadactilar”. Entendemos 

que, da mesma forma que os demais itens, deve ser solicitado um “Atestado de 

Capacidade Técnica” para comprovação dos serviços citados nesse item. 

 

RESPOSTA 

Observação acatada, item 7.2.5 alterado. 

 

4 Em relação a “Prova de Conceito”, prevista no edital – item 30 do Projeto 
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Básico - solicitamos um maior detalhamento do que deverá sem apresentado 

nessa oportunidade, e principalmente um esclarecimento quanto aos 

“Critérios de Aceitação” dessa atividade, a exemplo de outros editais de 

contratação de escopo semelhante, como por exemplo, o edital do Distrito 

Federal. 

 

RESPOSTA 

O item 30 do Projeto Básico foi alterado incluindo os detalhes da Prova de Conceito 

5 Em relação aos 341 Postos de Identificação previstos nessa minuta de edital, 

pedimos esclarecer se para todos esses postos será responsabilidade da empresa 

CONTRATADA a instalação dos equipamentos da Solução Biométrica, incluindo postos 

operados por empresas terceiras, concessionárias de unidades dos Postos “UAI”. 

RESPOSTA 

Será de responsabilidade da vencedora do Lote 1, a implantação de todas os SW e HW 

necessários às atividades de captura e tratamento dos dados nos Postos de Identificação. 
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VALID  

 

QUESTIONAMENTOS 1. Item “18 - SISTEMA DE APOIO A INVESTIGAÇÃO” do Sumário, 

página 28 

Apontamento: Entendemos que o Sistema de Apoio a Investigação corresponde ao 

Gerenciamento de Laudos da pág. 51. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 

Entendimento CORRETO. 

 

2 Item 4, página 36, “Dos Prazos de Execução” 

Apontamento: Entendemos que o Projeto IIMG terá duração de 180 dias, sendo 30 dias para 

o Projeto Executivo + 90 dias da FASE 1 + 60 dias da FASE 2. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA 

Entendimento CORRETO. 

 

3. Item 7, página 39, “CENTRAL DE EMISSÃO DE DOCUMENTO E LABORATÓRIO 

BIOMÉTRICO” 

Apontamento: Não encontramos na documentação o detalhamento da composição do 

Laboratório Biométrico conforme descrito no título do item 4. Para elaboração de custo esta 

informação é de suma importância. Para melhor dimensão da solução, solicitamos que seja 

incorporado no Termo de Referência qual a composição detalhada do laboratório biométrico a 

ser fornecido pela CONTRATADA? 

RESPOSTA 

Não há previsão de Laboratório Biométric, a redação foi alterada, passando a ser: “7. CENTRAL 

DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS 

 

4. Item 9, página 40, “POSTO DESCENTRALIZADO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS” 

Apontamento: Não encontramos na documentação a volumetria de carteiras a serem emitidas 

nas PEDIs e na CEDI. Para termos uma melhor dimensão de distribuição de produção, 

solicitamos que a informação conste no Termo de Referência. 

RESPOSTA 

Emissão (baseada nos últimos 12 meses) 

CEDI 433.124 

PEDI 1 86.152 

PEDI 2 141.470 

PEDI 3 106.582 

PEDI 4 56.092 
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PEDI 5 64.069 

PEDI 6 84.675 

PEDI 7 70.179 

PEDI 8 60.296 

PEDI 9 19.376 

PEDI 10 99.216 
 

5 Item 9, página 40, “POSTO DESCENTRALIZADO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS” no 

texto “Para a implantação dos PEDIs, a CONTRATADA deverá realizar as adequações físicas 

necessárias nas áreas disponibilizadas, para adaptá-las às necessidades da solução ofertada, 

bem como implantar infraestrutura completa de rede, no-breaks e condicionamento ambiental, 

além de efetuar eventuais adequações na infraestrutura elétrica.”. 

Apontamento: Não encontramos no documento o tamanho da área física que será 

disponibilizada para as PEDIs. Para termos uma melhor dimensão de custo, solicitamos que 

seja incluído no Termo de Referência o tamanho da área física que será disponibilizado para 

cada um dos PEDIs. 

RESPOSTA 

A área disponibilizada será de 30m
2
, sendo a redação do texto: 

“Para a implantação dos PEDIs, a CONTRATADA deverá realizar as adequações físicas 

necessárias nas áreas disponibilizadas que serão de 30m2, para adaptá-las às necessidades da 

solução ofertada, bem como implantar infraestrutura completa de rede, no-breaks e 

condicionamento ambiental, além de efetuar eventuais adequações na infraestrutura elétrica. 

Estas adaptações deverão obedecer ao cronograma de implantação descrito no LOTE 1 deste 

Projeto Básico.” 

 

6. Item 10, página 41, “IDENTIFICAÇÃO CIVIL EM PRONTUÁRIO” 

Apontamento: Não encontramos no documento a quantidade de prontuários que deverão ser 

digitalizados. Para termos uma melhor definição dos custos do projeto, solicitamos que seja 

incluído no Termo de Referência a quantidade estimada de identificação off-line que deverá ser 

atendida no projeto. 

RESPOSTA 

Apenas os oriundos da impossibilidade de cadastro por biometria eletrônica. 

A conversão a partir do papel, pela quantidade histórica, é ínfima, não podendo ser mensurada. 

 

7. Item 10, página 42, no texto “A aquisição/gerenciamento dos Certificados Digitais 

utilizados nos sistemas será de responsabilidade da CONTRATADA.”. 

Apontamento: Para dimensionar o custo do projeto, solicitamos que seja incluído no Termo de 

Referência a quantidade de certificados digitais a serem fornecidos. 
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RESPOSTA 

Considerando 70 estações de identificação mais 25 de inspeção humana/determinação de 

identidade, com mais 05 flutuantes, deverão ser fornecidos ao menos 1 certificados digital por 

estação, totalizando 100 certificados digitais. 

 

8. Item 11, página 43, “CAPTURA AO VIVO DE IMAGENS”, no texto “A CONTRATADA será 

responsável pela implantação, operação e suporte (quanto à utilização) do sistema de 

captura ao vivo.”. 

Pergunta: Entendemos que a operação das estações de captura é da CONTRATANTE 

conforme descrito no texto “que compõe os processos para obtenção da Carteira de 

Identidade, que deverá ser executado nas localidades estabelecidas pelo !IMG, conforme 

ADENDO |V, e operado pelos funcionários da CONTRATANTE”, do parágrafo anterior. Está 

correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 

A operação das estações de captura caberá à CONTRATANTE, o texto foi alterado para: 

“A CONTRATADA será a responsável pela implantação e suporte (quanto à utilização) do 

sistema de captura ao vivo.” 

 

9 Item 11, página 44, no texto “Scanner de mesa resolução 1.200 dpi, para disponibilização 

dos prontuários quando não for possível a coleta das impressões digitais pelo sistema 

eletrônico.”. 

Apontamento: Conforme descritos nos itens 7 e 8 (CEDI e PEDIs), as digitalizações de 

prontuários serão executadas nos centros de impressão, desta forma sugerimos o ajuste no 

Termo de Referência, retirando esse item da especificação da estação de captura. 

RESPOSTA 

Observação acatada, sendo retirada a menção aos scanners de mesa no item 11. 

Deverá ter ao menos 1 (um) scanner de mesa na CEDI, e 1 (um) scanner de mesa em cada 

PEDI. 

 

10. Item 14, página 46, “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES”, no texto “em 14 — “A 

adaptação elétrica e lógica nos postos de atendimento do !IMG é de responsabilidade do 

CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA apenas a instalação das estações de 

atendimento para a captura ao vivo das imagens. Também será de responsabilidade da 

CONTRATADA o fornecimento de todo o mobiliário necessário para a instalação das 

estações de captura ao vivo.”. 

Apontamento: Entendemos que será de responsabilidade da CONTRATANTE, todas as 

adequações lógicas e elétricas das estações de captura a vivo de imagem para atendimento 

civil ou criminal contempladas no Termo de Referência. Está correto nosso entendimento? 
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RESPOSTA 

O texto do item 14 foi alterado com a seguinte redação: 

“A adaptação elétrica e lógica nos postos de atendimento do IIMG é de responsabilidade da 

CONTRATADA, assim como a instalação das estações de atendimento para a captura ao vivo 

das imagens. Também será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o 

mobiliário necessário para a instalação das estações de captura ao vivo.” 

 

11. Item 14, página 46, no texto “Após a captura ao vivo das imagens e a abertura do 

processo de solicitação da Carteira de Identidade, o sistema de captura ao vivo deverá 

gerar uma FIC eletrônica com assinatura digital, de sorte que, caso seja necessário a sua 

impressão em qualidade forense, não sofra qualquer alteração ou modificação, 

mantendo-se sempre as características exordiais e garantindo sua validade jurídica.”. 

Apontamento: Entendemos que a responsabilidade pela impressão das FICs em qualidade 

forense, será da CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento? Caso a responsabilidade 

da impressão seja da CONTRATADA solicitamos que seja incluído no Termo de Referência em 

quais situações deverá ser feita a impressão da FIC em qualidade forense e qual a volumetria 

e locais a serem feitas estas impressões. 

RESPOSTA 

Correto o entendimento. 

 

12. Item 16, página 49, no texto “Ainda em relação a solução de consulta da situação da 

Carteira de Identidade o CONTRATANTE poderá solicitar durante a vigência do contrato 

que a CONTRATADA forneça uma solução de consulta a situação da Carteira de 

Identidade através de dispositivos fixos ou móveis nos sistemas operacionais ANDROID e 

IOS, permitindo consultas por nome, nome dos pais, CPF, RG, com possibilidade de 

gerar relatórios.”. 

Apontamento: Entendemos que a CONTRATADA irá fornecer apenas a solução de software, 

cabendo a CONTRATANTE a aquisição dos dispositivos que serão utilizados para a consulta. 

Está correto nosso entendimento? Solicitamos que seja incluído no Termo de Referência de 

quem é a responsabilidade de aquisição dos equipamentos. 

RESPOSTA 

Correto o entendimento, a contratada cria o aplicativo, os equipamentos são da contratante.  

Acrescentar que pode ser aplicativo ou uma funcionalidade dentro de aplicativo já existente na 

PCMG. 

 

13. Item 16, página 50, “Servidor de Banco de Dados”, no texto “Este servidor deverá ser 

responsável pelo armazenamento dos registros completos da base de dados, compostos 

por um conjunto de dados biográficos, foto e 14 (quatorze) impressões digitais roladas.”. 
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Apontamento: Entendemos que deverão ser armazenadas 14 (quatorze) imagens, sendo 10 

(dez) impressões roladas, 4 (quatro) batidas (4 dedos da mão direita, 4 dedos da mão 

esquerda, polegar direito e polegar esquerdo). Solicitamos que seja ajustado o Termo de 

Referência. 

RESPOSTA 

Observação acatada. 

O texto do item 16 foi alterado com a seguinte redação: 

“Este servidor deverá ser responsável pelo armazenamento dos registros completos da base de 

dados, compostos por um conjunto de dados biográficos, foto e 14 (quatorze) imagens, sendo 

10 (dez) impressões roladas, 4 (quatro) batidas (4 dedos da mão direita, 4 dedos da mão 

esquerda, polegar direito e polegar esquerdo).” 

 

14. Item 19, página 52, “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL”, no texto “A 

CONTRATADA deverá manter todos os postos de trabalho em funcionamento durante 

toda a execução do contrato.”. 

Apontamento: Solicitamos que seja incluído no Termo de Referência o horário de 

funcionamento dos postos de atendimento, do CEDI e dos PEDIs. 

RESPOSTA 

O funcionamento será de 07h às 19h, porém a jornada dos profissionais limitada a 08 horas 

diárias. 

 

15. Item 19, página 55, “PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ISOLADA POR CARTEIRA EMITIDA” 

Apontamento: Entendemos que o item “3-Coletor Móvel RFID” não faz parte do objeto de 

fornecimento do Termo de Referência. Solicitamos que o Termo de Referência seja ajustado. 

RESPOSTA 

Observação acatada. 

A informação “3-Coletor Móvel RFID”, foi retirada, por não fazer parte do objeto do Projeto 

Básico. 

 

16. Item 31, página 71, “DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS”, no texto “Toda a manutenção e 

assistência técnica da solução proposta, incluindo equipamentos, aplicativos e 

infraestrutura lógica, ofertados e abrangidos pelo escopo do contrato, deverão ser de 

inteira responsabilidade das CONTRATADAS, que deverão assegurar o menor tempo de 

paralisação possível do sistema. As CONTRATADAS deverão implantar Central de 

Atendimento Telefônico para recepção de chamados técnicos da CEDI e dos PEDIS. Esta 

Central deverá operar em horário compativel com o funcionamento das entidades 

abrangidas.”. 
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Apontamento 1: Solicitamos que seja incluído no Termo de Referência o horário para o 

atendimento telefônico. 

Apontamento 2: Solicitamos que seja incluído no Termo de Referência o SLA para a solução 

de atendimento do suporte. 

Apontamento 3: Entendemos que para o atendimento telefônico a central não precisa estar 

alocada no Estado de MG. Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA – Apontamentos 1 e 3 

16 O texto do item foi alterado como segue: 

“Toda a manutenção e assistência técnica da solução proposta, incluindo equipamentos, 

aplicativos e infraestrutura lógica, ofertados e abrangidos pelo escopo do contrato, 

deverão ser de inteira responsabilidade das CONTRATADAS, que deverão assegurar o 

menor tempo de paralisação possível do sistema. 

As CONTRATADAS deverão implantar Central de Atendimento Telefônico para 

recepção de chamados técnicos. Esta Central deverá operar em horário compatível com 

o funcionamento das entidades abrangidas, de 7h às 19h. 

 

 

RESPOSTA – Apontamento 2 

Observação acatada. 

O item 31. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS, foi alterado com a seguinte Tabela: 

SEVERIDADE ALTA: aplicado quando há indisponibilidade; 

SEVERIDADE MÉDIA: aplicado quando há falha, estando ainda disponíveis, porém 

apresentando problemas ou instabilidade; 

SEVERIDADE BAIXA: aplicado para instalação, configuração, manutenções 

preventivas, aplicações de firmwares e esclarecimento técnico. 

 

SEVERIDADE DO ATENDIMENTO SOLUÇÃO DEFINITIVA 

Alta 1 (uma) 2 (duas) 

Média 4 (quatro) 12 (doze) 

Baixa 12 (doze) 24 (vinte e quatro) 

 

 

 

17. ADENDO Ill— MALOTE, página 78 

Apontamento: Entendemos que são 68 postos na tabela de malote, pois o item 67 está com 

numeração repetida na 12 coluna da tabela. Solicitamos o ajuste no Termo de Referência. 

 

RESPOSTA 

Observação acatada. 

A Tabela do ADENDO III – MALOTE, foi renumerada. 

Sendo para distribuição de malotes: 87 postos mais 32 UAIs, num total de 119. 
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18. ADENDO IV — POSTOS DE IDENTIFICAÇÃO, página 78 

Apontamento: Entendemos que para estes postos, deverão ser fornecidos 1 (uma) estação de 

captura conforme especificado no item 11 da página 43. Solicitamos que seja incluído na 

coluna “GUICHÊS” da tabela de Postos de Identificação, a quantidade de estações de captura. 

RESPOSTA 

Observação acatada. 

A Tabela do ADENDO IV — POSTOS DE IDENTIFICAÇÃO, foi devidamente preenchida com o 

número de Guichês por Posto de Identificação, totalizando 354. 

 

19. ADENDO IV — POSTOS DE IDENTIFICAÇÃO, página 96 possui uma tabela com 

“Tabela” com a coluna “Guichês” preenchidas. 

Apontamento: Não entendemos a que se refere a tabela em questão. Solicitamos que seja 

alterado o Termo de Referência para deixar mais explicito cada um dos tipos de tabelas 

apresentadas. 

RESPOSTA 

A segunda Tabela do ADENDO IV — POSTOS DE IDENTIFICAÇÃO, refere-se às UAI’s e a 

respectiva quantidade de Guichês, totalizando 130. 
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IDEMIA 

1 Questionamentos referentes ao LOTE 2 

 1.1 Com relação ao item 1.  COMPARAÇÃO  BIOMÉTRICA,  especificamente, com 

relação ao seguinte requisito: “Será de responsabilidade da CONTRATADA 

fornecimento do link de comunicação entre o DATA CENTER Primário e o DATA 

CENTER Backup”. Solicitamos o endereço dos locais de instalação dos dois data 

centers? 

RESPOSTA 
Data Center Principal: Prodemge (Rua da Bahia, 2277, Lourdes, BH) 
Data Center Back-up: Diretoria de Informática – Dinfo (Rua dos Guajajaras, 2136, 
Barro Preto, BH). 

 

 1.2 Com relação ao item 20. DETERMINAÇÃO DE IDENTIDADE, transcrito abaixo, 

entendemos que a contratada deverá fornecer 30 estações com esta solução DI 

e que a critério do IIMG tais estações deverão ser hibridas possuindo as 

funcionalidades de DI e IH. Com isso, teremos 20 estações de IH na CEDI e 30 

estações hibridas com IH e DI na Sede do IIMG, perfazendo um total de 50 

estações com o módulo IH. Está correto este entendimento? Caso positivo, 

poderiam esclarecer melhor o seguinte requisito? 

 Continuando no item 20, transcrito abaixo, no trecho “O controle de acesso 

será restrito e gerenciado pelo próprio IIMG, através de solução ofertada 

pela CONTRATADA.” Entendemos que esta restrição refere-se do controle 

físico de acesso ao local. Está correto nosso entendimento? 

 Continuando no item 20, transcrito abaixo, no trecho “Não deverá ter 

restrição ou limite de acesso a solução de determinação de identidade.” 

Entendemos que este controle refere-se ao acesso à funcionalidade de 

Determinação de Identidade. Está correto nosso entendimento? 

“20. DETERMINAÇÃO DE IDENTIDADE 

 

Como parte integrante do escopo do projeto, deverá ser 

disponibilizada infraestrutura completa de hardware e software para 

a operacionalização de 30 (trinta) postos de cadastramento e 

pesquisa eletrônica para a determinação de identidade, constituída 

dos acessórios, dispositivos, equipamentos, sistemas eletrônicos e 

computacionais. Os 30 (trinta) postos de cadastramento e 

determinação de identidade fornecidos pela CONTRATADA deverão 

ser instalados na Sede do IIMG. 
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A critério do IIMG estas estações também poderão ser utilizadas 

como estações de IH e dessa forma ser hibrida em relação a sua 

funcionalidade. 

A solução de determinação de identidade deverá ser executada 

através do sistema central a ser fornecido pela CONTRATADA. O 

controle de acesso será restrito e gerenciado pelo próprio IIMG, 

através de solução ofertada pela CONTRATADA. 

A solução deverá ter no mínimo as seguintes funcionalidades: 

 

 Possibilitar fazer o recorte das impressões digitais de um 

prontuário digitalizado; verificar se a imagem do prontuário 

foi digitalizada na resolução correta; 

 Enviar as impressões digitais para pesquisa 1:N. esta 

pesquisa não dever ser inserida na base AFIS; 

 

 Exibir o resultado da pesquisa possibilitando a edição de um 

documento de identificação/legitimação incluindo as 

imagens enviadas com a do prontuário encontrado; 

 Não deverá ter restrição ou limite de acesso a solução de 

determinação de identidade; 

 

 As definições de layout do documento de identificação e os 

detalhes das informações que serão anexadas serão 

discutidas na elaboração do projeto executivo entre as 

equipes da CONTRATADA e CONTRATANTE; 

 O sistema deverá contemplar uma interoperabilidade com 

demais sistemas do IIMG.” 

RESPOSTA 

O item 20,foi alterado quanto à quantidade de estações: Estações para Identificação Humana: 

10  

Estações para Deteminação de Identidade: 15 

Em relação ao controle de acesso e funcionalidades, tais referem-se aos sistemas a serem 

utilizados. 

 

 1.3 Com relação ao item 1. INSPEÇÃO HUMANA – IH, mais especificamente com 

relação ao requisito “A aquisição / gerenciamento dos Certificados Digitais 

utilizados pelos responsáveis pela IH, será de responsabilidade da 

CONTRATADA.”, em qual momento o IIMG pretende que sejam utilizados os 
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Certificados Digitais nestas estações, no login nas estações, ou a cada decisão 

do operador, ou na emissão de relatórios? 

 REPOSTA 

 Os Certificados Digitais serão utilizados para assinatura no momento de emissão de 

relatórios. 

 

 1.4 Com relação ao item 21. RECONHECIMENTO FACIAL, mais especificamente com 

relação ao requisito transcrito abaixo, que tipo de interoperabilidade com outros 

sistemas deverá ser disponibilizada? 

“O sistema de reconhecimento facial deverá ser aplicado como 

ferramenta complementar nas operações de Inspeção Humana – IH, 

e análise de fragmentos de latente DECA, devendo ter previsão de 

interoperabilidade com outros sistemas ou APP corporativos atuais 

ou futuros da contratante.” 

RESPOSTA 

Espera-se que o sistema de reconhecimento facial possa no mínimo importar e exportar 

imagens e dados de outros sistemas, utilizando quando possível para realizar os confrontos 

necessários. 

 

 1.4 O documento Edital de Licitação descreve na página 34: 

“Utilização de sistema biométrico para análise das impressões 

digitais e confrontos decorrentes (civis e criminais), inclusive com 

interoperabilidade e total integração e compatibilidade com outros 

órgãos nacionais e internacionais”. 

 

 Podem, por favor, confirmar com quais órgãos nacionais e internacionais a 

interoperabilidade, integração e compatibilidade do sistema biométrico devem 

ser estabelecidas? 

 

RESPOSTA 

Considera-se interoperabilidade a importação e exportação de dados e imagens, bem como 

solicitações de consultas por sistemas nacionais ou internacionais, compatíveis com a 

aplicação adotada pela contratante. Não sendo possível no momento declinar quais são os 

órgãos nacionais ou internacionais com os quais haverá interoperabilidade, uma vez que para 

tanto, tem-se necessidade de convênios específicos. 

 

 1.6 O documento Edital de Licitação descreve na página 41: 

“Todos os PEDIs deverão ser equipados com os seguintes 

dispositivos mínimos de segurança: 



20  

Sistema de monitoramento por CFTV DIGITAL (Circuito Fechado de 

TV); 

Cofre padrão ABNT para armazenamento dos espelhos dos 

Documentos Oficiais de Identificação; 

Controle de acesso físico, por meio de catracas, crachás e 

acesso por biometria. Detectores de presença; 

Detectores de fumaça; 

 

Sistema de iluminação de 

emergência; Extintores.” 

  Entendemos que os dispositivos mínimos de segurança serão 

fornecidos pela contratante? Está correto nosso entendimento? 

 

 

RESPOSTA 

Entendimento INCORRETO. Todos dispositivos mínimos de segurança serão fornecidos pela 

CONTRATADA. 

 

 1.7 O documento Edital de Licitação descreve na página 56: 

“20. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL 

 

O volume estimado de identificação criminal é de 1.000 (mil) 

identificações/dia. 

 

20. IDENTIFICAÇÃO/LEGITIMAÇÃO DE SUSPEITO 

 

O volume estimado de identificação de suspeito é de 

aproximadamente 30.000/mês.” 

 

 Para PCMG, qual é o entendimento ou diferenças das ações 

IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL e IDENTIFICAÇÃO/ LEGITIMAÇÃO DE 

SUSPEITO? 

RESPOSTA 

IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL : cadastro de conduzidos/processados quando não 

identificados civilmente, conforme a Lei 12.307 de 1º de outubro de 2009. 

IDENTIFICAÇÃO/LEGITIMAÇÃO DE SUSPEITO: análise das impressões digitais e/ou 

fragmentos, ou reconhecimento facial, para identificar autorias delitivas ou identificação 

civil. 
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 1.8 O documento Edital de Licitação descreve na página 58: 

“Viabilizar o intercâmbio futuro de informações relativas a impressões 

digitais com instituições policiais de outras Unidades da Federação, 

Federais ou do exterior.” 

 

 Podem, por favor, esclarecer com quais instituições policiais de outras 

Unidades da Federação, federais ou no Exterior a futura troca de informações 

relativas a impressões digitais deve ser viabilizadas? 

RESPOSTA 

A troca de informações relativas às impressões digitais com outras instituições policiais 

de outras Unidades da Federação, federais ou no Exterior depende do interesse da 

Administração Pública e dos respectivos convênios, não sendo possível no momento 

especificar com quais instituições serão estabelecidos esses acordos. 

 

 

 1.9 O documento Edital de Licitação descreve na página 58: 

“No DATA CENTER Primário a CONTRATADA deverá instalar toda 

a solução de Hardware e Software conforme descrito no LOTE 2 

deste Projeto Básico. A infraestrutura e manutenção do DATA 

CENTER Primário é de responsabilidade da contratante. 

 

 Entendemos que a contratante será responsável pelo fornecimento da 

infraestrutura e manutenção do DATA CENTER primário, ou seja, rede elétrica, 

ar condicionado, nobreak, cabeamento, etc. Sendo de responsabilidade da 

contratada apenas a manutenção do hardware e software por ela instalado, ou 

seja, servidores, storage, etc. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 

O texto foi alterado, passando a ter a seguinte redação: “No DATA CENTER Primário a 

CONTRATADA deverá instalar toda a solução de Hardware e Software conforme descrito no 

LOTE 2 deste Projeto Básico. A infraestrutura e manutenção do DATA CENTER Primário é de 

responsabilidade da CONTRATADA.” 

 

 1.10  O documento Edital de Licitação descreve na página 58: 

“Para o DATA CENTER Backup a CONTRATADA deverá realizar as 

adequações físicas necessárias na área a ser disponibilizada, para 

adaptá-la às necessidades da solução ofertada, bem como 

implantar infraestrutura completa de rede lógica, rede elétrica, no-
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breaks e condicionamento ambiental.” 

 

 Entendemos que a parte contratada (fornecedor) será responsável por fazer 

as adaptações físicas necessárias incluindo: rede logica, rede elétrica e 

condicionamento ambiental. Podem por favor confirmar nosso entendimento? 

RESPOSTA 

Entendimento incompleto, faltou mencionar os nobreaks. 

“A CONTRATADA deverá realizar as adequações físicas necessárias na área a ser 

disponibilizada, para adaptá-la às necessidades da solução ofertada, bem como 

implantar infraestrutura completa de rede lógica, rede elétrica, no-breaks e 

condicionamento ambiental.” 

 

 

 1.11 O documento Edital de Licitação descreve na página 59: 

“Será de responsabilidade da CONTRATADA fornecimento do link 

de comunicação entre o DATA CENTER Primário e o DATA 

CENTER Backup.” 

 

  Podem, por favor, esclarecer que tipo de disponibilidade se requer 

entre o DATA CENTER primário e o DATA CENTER Backup? Clúster ativo-

ativo ou ativo- passivo? 

 Podem, por favor, confirmar a taxa (porcentagem) de disponibilidade 

solicitada pela parte contratante? 

RESPOSTA 

Por ser serviço de prestação contínua, consideramos a melhor opção o uso de um cluster de 

alta disponibilidade (“high-availability clusters” ou “failover clusters”), onde são usados dois 

servidores completos, tendo o segundo servidor a função de assumir a posição do primeiro 

em caso de falhas, sendo o modo ativo/passivo, com taxa de 99,99%. 

 

 1.12  O documento Edital de Licitação descreve na página 67: 

“Toda manutenção e assistência técnica da solução proposta neste 

Projeto Básico, durante o prazo de vigência do contrato, como os 

aplicativos e infraestrutura (física e lógica), ofertados e abrangidos 

pelo escopo do contrato, deverão ser de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA.” 
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  Solicitamos esclarecimentos em detalhes sobre os acordos de 

nível de serviço (SLA) solicitados pela contratante? 

  Solicitamos esclarecimento em detalhes sobre os tempos de 

atenção e tempos de solução a incidentes solicitados pela contratante? 

 

RESPOSTA 
 
Os prazos máximos para o atendimento dos chamados obedecerão ao disposto a seguir, 
contados a partir da data e hora de abertura do chamado: 
 
SEVERIDADE ALTA: aplicado quando há indisponibilidade; 
SEVERIDADE MÉDIA: aplicado quando há falha, estando ainda disponíveis, porém 
apresentando problemas ou instabilidade; 
SEVERIDADE BAIXA: aplicado para instalação, configuração, manutenções preventivas, 
aplicações de firmwares e esclarecimento técnico. 
 

SEVERIDADE DO ATENDIMENTO SOLUÇÃO DEFINITIVA 

Alta 1 (uma) 2 (duas) 

Média 4 (quatro) 12 (doze) 

Baixa 12 (doze) 24 (vinte e quatro) 

  Podem, por favor, esclarecer quantas manutenções 

preventivas ao ano são solicitadas por parte da contratante? 

RESPOSTA 

No mínimo duas manutenções preventivas durante o ano. 

 Podem, por favor, confirmar se o suporte em sitio é solicitado pela contratante? 

RESPOSTA 

Como não há sítio específico determinado no Projeto Básico, não existe esse tipo 

de suporte. 

 Podem, por favor, esclarecer qual a modalidade de suporte técnico solicitado 

pela contratante? 7x24? 8x5? Outro? 

RESPOSTA 

24X7, para suporte de sistemas. 

 Favor, esclarecer se foi previsto pela contratada um serviço de 

assistência ao usuário final?.” 

RESPOSTA 

Sim, entendendo como usuário final o operador. 

 

 1.13  O documento Edital de Licitação descreve na página 98: 

“A CONTRATADA deverá efetuar toda a adequação da 

infraestrutura civil necessárias para a implantação do DATA 
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CENTER Backup. A adequação deverá prever a inclusão de 

serviços de isolamento do ambiente com solução antichama em 

Drywall com placa Cimentícia ou em Bloco Celular. O isolamento do 

DATA CENTER visa, além da segurança física do ambiente, a 

obtenção de um alto grau de estanqueidade, requisito para uma alta 

performance do sistema de supressão de incêndio. 

A manutenção de toda a infraestrutura civil do DATACENTER 

Backup implantada pela CONTRATADA durante a execução do 

contrato e seus aditivos é de responsabilidade da CONTRATADA.” 

 

 Entendemos que os ajustes necessários de infraestrutura civil para a 

implementação do DATA CENTER Backup, incluindo inclusive os serviços de 

isolamento ambiental com solução à prova de fogo, são de responsabilidade da 

contratada (fornecedor). Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 

Entendimento CORRETO. 

 

 1.14  O documento Edital de Licitação descreve na página 99: 

“O DATA CENTER Backup deverá ser equipado, no mínimo, com os seguintes 

dispositivos segurança:  

Sistema de monitoramento por CFTV DIGITAL (Circuito Fechado de TV);  

Controle de acesso físico com acesso por biometria; 

Detectores de presença;  

Detectores de fumaça; 

Sistema de iluminação de emergência;  

Extintores.” 

 

 Entendemos que o fornecedor dos dispositivos de segurança para o DATA 

CENTER Backup estão sob a responsabilidade da contratante? Está correto 

nosso entendimento? 

RESPOSTA 

Entendimento INCORRETO. 

O fornecedor dos dispositivos de segurança para o DATA CENTER Backup será a 

CONTRATADA. 

 

 1.15   O documento Edital de Licitação descreve na página 99: 

“A CONTRATADA deverá instalar no DATA CENTER Backup piso 

elevado.” 

 

 Entendemos que fornecimento do piso elevado para o DATA CENTER backup 
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está sob a responsabilidade da contratada (fornecedor). Está correto nosso 

entendimento? 

 

RESPOSTA 

Entendimento CORRETO. Será da CONTRATADA. 

 

 1.16  O documento Edital de Licitação descreve na página 99: 

“O DATA CENTER Backup deverá ter um projeto do Sistema 

Elétrico e de Aterramento, elaborado em função das necessidades 

do fornecimento de energia elétrica de forma limpa, contínua e 

ininterrupta. No encaminhamento dos cabos, deverá levar em 

consideração a distribuição do sistema elétrico e dados no mesmo 

ambiente, observando também a passagem para o fluxo do ar, 

quando existir climatização do tipo down flow.” 

 

 Entendemos que o fornecimento do sistema elétrico e de aterramento para o 

DATA CENTER backup estão sob responsabilidade da contratante. Está 

correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 

Entendimento INCORRETO. 

O fornecimento do sistema elétrico e de aterramento para o DATA CENTER backup será de  

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

 1.17 O documento Edital de Licitação descreve na página 99: 

“A CONTRATADA deverá instalar um sistema de refrigeração 

adequado para manter o ambiente da DATA CENTER climatizado, 

de maneira a suportar a dissipação de calor originadas pelos 

equipamentos instalados.” 

 

 Entendemos que o fornecimento do sistema de resfriamento para o DATA 

CENTER Backup está sob a responsabilidade da contratada (fornecedor). Está 

correto entendimento? 

RESPOSTA 

Entendimento CORRETO. 

 

 1.18  O documento Edital de Licitação descreve na página 99: 

“O cabeamento do ambiente deverá ser estruturado e encaminhado 



26  

sob o piso elevado utilizando se eletrocalhas afastadas do piso para 

proteção do cabeamento  em caso de alagamento.” 

 

 Entendemos que o fornecimento do cabeamento para o DATA CENTER 

backup está sob a responsabilidade da contratante. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA 

Entendimento INCORRETO. 

O fornecimento do cabeamento para o DATA CENTER backup será de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

 1.19 Podem, por favor, confirmar se o ADENDO VII ESPECIFICAÇÃO DATA CENTER 

BACKUP corresponde ao lote 1 ou ao lote 2? 

RESPOSTA 

Corresponde ao LOTE 2. 

 

 

 1.20 Solicitamos confirmação sobre a aplicação das novas regras do decreto  nº 

10.024/2019, se aplicará a este certame? 

RESPOSTA 

O novel decreto aplica-se à Administração Pública Federal Direta, às Autarquias, às 
Fundações e aos Fundos Especiais. Também será obrigatório para os entes 
federativos que utilizem recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, 
tais como convênios e contratos de repasse, ressalvada à possibilidade de edição de lei 
ou regulamentação específica disciplinando a realização da licitação de modo diverso 
do estabelecido pelo decreto. Destaca-se, contudo, que a utilização das regras do 
Decreto pelos entes federativos que utilizem recursos da União depende de ato da 
Secretaria de Gestão, que estabelecerá os prazos para implementação. 

  

 

 1.21 Estabelece o edital, ANEXO I – MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA. Item 6, 

a participação de consórcios: 

“6.1 A permissão de consórcios é a alternativa mais lógica pois não 

impacta em nada no serviço a ser contratado. Não permitir seria 

restringir competição sem fundamentação para tal. Pelo contrário, a 

junção de empresas com expertises de negócios distintas pode 

qualificar a prestação de serviços e ser mais vantajosa para a 

Administração.” 

 

Entendemos que para fins de qualificação técnica do consórcio, é possível a 
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apresentação dos atestados em nome de apenas uma das empresas 

consorciadas. Está correto nosso entendimento? 

Entendemos que será permitido a participação de empresas estrangerias, na 

modalidade consorcio, desta maneira, solicitamos esclarecimento a respeito de 

quais documentos deverão ser apresentados pela empresa estrangeira, para 

fins de comprovação de qualificação econômico-financeira. 

RESPOSTA 

 

Ambas as indagações são esclarecidas pelo Decreto Estadual nº 44.786/2008, in verbis: 

"Art. 15. Quando permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, serão 
observadas as seguintes normas: 

I - deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança 
estipuladas no edital e será a representante das consorciadas perante o Estado de Minas 
Gerais; 

II - cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no ato 
convocatório; 

III - a qualificação técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica 
das empresas consorciadas; 

IV - para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá atender 
aos índices contábeis definidos no edital; 

V - as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um 
consórcio ou em forma isolada; 

VI - as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do 
consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; e 

VII - no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, 
à empresa brasileira, observado o disposto no inciso I. 

§ 1º Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o registro do 
consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I. 

§ 2º A participação de pequenas empresas em consórcio na forma prevista no art. 56 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não depende de previsão no edital, 
aplicando-se-lhe o disposto nos incisos V e VI." 

  

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=123&ano=2006&tipo=LCP
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=123&ano=2006&tipo=LCP
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NEC 

Sobre a Participação de fornecimento do Lote 1 - Emissão Eletrônica da Carteira de Identidade 

Descentralizada e Serviços Correlatos e Lote 2 - Solução Biométrica – AFIS/FACIAL: 

1 - Para a  participação das empresas para a prestação dos serviços referente ao  Lote 1 - 

Emissão Eletrônica da Carteira de Identidade Descentralizada e Serviços Correlatos e Lote 2 - 

Solução Biométrica – AFIS/FACIAL, entendemos que a Licitante deve participar de ambos os 

lotes, seja utilizado empresas subcontratas ou até mesmo a criação de Consórcio de empresas 

com a qualificação exigida e comprovada para determinados serviços exigidos em ambos os 

lotes está certo o nosso entendimento? 

RESPOSTA 

Entendimento INCORRETO, a empresa pode participar do LOTE 1 e ou LOTE 2, não havendo 

obrigatoriedade de participar dos dois lotes,esses são independentes. 

 

2 - Neste caso, a avaliação do vencedor será declarado a empresa/consórcio que 

apresentar lance de menor do Valor Global, ou seja, o somatório do Lote 1 + Lote 2, está 

correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA 

Entendimento INCORRETO. 

 

3. Para o item 7. Qualificação técnica exigido para  ambos os Lotes 1 e 2 segue as 

nossas dúvidas:  

a. Na condição de participação de Consórcio de empresas ou Subcontratada, como será 

avaliado os documentos exigidos?  Entendemos que deverá ser apresentado o 

atestado de cada empresa que compõe o Consórcio que possui a capacitação de 

determinado item (7.1.1 à 7.2.5) exigido separadamente, está certo o nosso 

entendimento? Senão, favor esclarecer. 

RESPOSTA 

 

Indagação esclarecida pelo Decreto Estadual nº 44.786/2008, in verbis: 

"Art. 15. Quando permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, serão 
observadas as seguintes normas: 

I - deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às 
condições de liderança estipuladas no edital e será a representante das consorciadas 
perante o Estado de Minas Gerais; 
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II - cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação 
exigida no ato convocatório; 

III - a qualificação técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade 
técnica das empresas consorciadas; 

IV - para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá 
atender aos índices contábeis definidos no edital; 

V - as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de 
um consórcio ou em forma isolada; 

VI - as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do 
consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; e 

VII - no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 
obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso I. 

§ 1º Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o registro 
do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I. 

 2º A participação de pequenas empresas em consórcio na forma prevista no art. 56 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não depende de previsão 
no edital, aplicando-se-lhe o disposto nos incisos V e VI." 

b. Para os serviços no  Lote 2 descrito no Projeto Básico  item 20  - 1. Compatibilidade 

(Pag. 59)  Solução AFIS, são exigidas vários padrões nacionais e internacionais a 

serem cumpridos e homologados Ex: ANSI/NIST-ITL 1-2011 ou superior e no 

documento IAFIS-DOC-01078-7.1 de 02.05.2005, e entre outros, entendemos que tais 

exigências são para manter confiabilidade da acuracidade dos dados a serem 

coletados, a fim de garantir a melhor tecnologia atestada no mercado, porém para o 

item 21. Reconhecimento Facial  (Pag.63)  não há nenhuma exigência de padrões 

nacionais ou internacionais, entendemos que tal tecnologia exige uma maior 

confiabilidade na acuracidade da captura da imagem para validação e verificação de 

identidade, sugerimos que seja exigida alguma autenticidade e comprovação, sendo 

assim poderia ser acrescido o seguinte texto:  

“ a tecnologia de Reconhecimento Facial ofertada deve estar listada no Racking dos 10 

primeiros colocados nos  testes realizados em 2017, ou 2018 ou 2019  no Instituto Nacional de 

Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST) 2018, onde é feita avaliação da precisão do 

sistema.” 

Esses testes são os parâmetros de referência mais implementados mundialmente para 

verificação de identidade e infraestrutura nacional, acordos de transações, estabelecimento de 

contas bancárias e verificação de passaporte, por isso tal importância desta exigência. 

Isto irá garantir que não sejam ofertadas soluções open source de mercado, algumas até free 

na Internet, que não há nenhuma comprovação da sua Acuracidade na precisão das imagens, 

o que poderá acarretar em prejuízos gigantescos e incalculáveis para esta renomada 

Instituição do Estado de Minas Gerais. 

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=123&ano=2006&tipo=LCP
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RESPOSTA 

Observação não acatada. 

A participação nos testes do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos 

(NIST), não é obrigatório para que as empresas se habilitem a serem fornecedoras de 

tecnologia biométrica. 

 

 

Pag Item Descrição  

21 7.2.5 

7.2.5. Declaração 

da empresa que já 

implantou pelo 

menos 1 (um) 

sistema AFIS civil 

e criminal com 

pesquisa de 

fragmentos de 

latente 

decadactilar. 

Sugestão:  

- Sugerimos a substituição de Declaração por Atestado de 

Capacidade Técnica de forma a comprovar que a empresa 

implantou e suportou sistema civil e criminal. 

RESPOSTA 

Sugestão acatada. O Texto foi alterado com a seguinte 

redação: 7.2.5. Atestado fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que a licitante já 

implantou pelo menos 1 (um) sistema AFIS civil e criminal 

com pesquisa de fragmentos de latente decadactilar. 

22 
8.1.2

. 

"Reconhecimento 

Facial:  

População do 

banco de dados 

com o sistema de 

captura ao vivo de 

imagens;" 

Questionamento: 

-  Qual o sistema de captura ao vivo mencionado? 

RESPOSTA 

Sistema utilizado da empresa licitante. 

 

22 
8.1.2

. 

"Para a execução 

dos testes o IIMG 

fornecerá um 

conjunto de 300 

(trezentos) 

prontuários 

decadactilares, 20 

(vinte) imagens de  

fragmentos de 

latentes para 

serem 

convertidos, 

visando abastecer 

a base biométrica 

Questionamento: 

- O sistema AFIS que será implantado pela licitante do 

LOTE 2, será submetido a testes, com base na utilização de 

prontuários decadactilares, e de latentes fornecidos pelo 

IIMG, com o objetivo de constatar as suas funcionalidades e 

operacionalidades, bem como a sua adequação às 

especificações ora definidas. 

[NEC] Sugerimos informar quando e em qual formato serão 

disponibilizados os prontuários 

RESPOSTA 

Os prontuários serão disponibilizados no momento da prova 

de conceito, sendo todos em papel. 
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para os testes de 

aceitação da 

solução." 

23 10.1 

10.1. O 

pagamento 

ocorrerá por 

emissão de 

carteira de 

identidade 

(quantidade 

aferida 

mensalmente) e 

será efetuado 

através do 

Sistema Integrado 

de Administração 

Financeira - 

SIAFI/MG, por 

meio de ordem 

bancária emitida 

por 

processamento 

eletrônico, a 

crédito do 

beneficiário em 

um dos bancos 

que o fornecedor 

indicar, no prazo 

de 30 (dias) dias 

corridos da data 

do recebimento 

definitivo, com 

base nos 

documentos 

fiscais 

devidamente 

conferidos e 

aprovados pela 

Questionamento:  

-  O pagamento será realizado baseado em emissão de 

carteira. A NEC tem acesso a informação de quantas 

carteiras foram emitidas? 

RESPOSTA 

A empresa vencedora do Lote 2, terá total acesso aos 

quantitativos de Carteiras emitidas. 

 

-  E no caso de atraso na emissão de carteiras por culpa 

exclusiva do contratado responsável pela emissão das 

carteiras? Não conseguiremos faturar o valor devido?  

RESPOSTA 

 Carteiras emitidas com atraso, caso houver, serão 

remuneradas normalmente. 

Sugestão: Considerando a quantidade estimada de 

1.600.0000/ano para emissão de carteiras, sugerimos o 

pagamento mínimo mensal de 134mil carteiras, a fim de 

manter o equilibrio econômico financeiro do contrato. 

 

RESPOSTA 

Tal cálculo não é possível devido à flutuação mensal do 

quantitativo da emissão da Carteira de Identidade. 
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CONTRATANTE. 

23 11 

11.2. O contrato a 

ser firmado entre 

as partes terá 

vigência de 12 

(doze) meses, a 

partir da data da 

publicação de seu 

extrato no Diário 

Oficial do Estado 

de Minas Gerais, 

podendo ser 

prorrogado por 

idêntico período 

até o limite 

máximo de 60 

(sessenta) meses, 

mediante 

celebração de 

termos aditivos, 

conforme dispõe o 

art. 57, II da lei n.º 

8.666/93 

Sugestão: Sugerimos a contratação por mínimo de 36 

meses, e renovável por mais 24 meses. Tal sugestão 

beneficia ao IIMG quanto à continuidade da operação e à 

formação de preços, pois irá diminuir drasticamente o risco 

aos fornecedores de concentrar o investimento de hardware 

nos últimos 8 meses de contrato e respectivo faturamento 

(assumindo que 4 meses serão Projeto Executivo + 

Implantação). 

RESPOSTA 

O Item 11.2 foi alterado, passando a ter a seguinte redação: 

“11.2. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência 

de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data da publicação de 

seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 

podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses até o 

limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração 

de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 

8.666/93.” 

26 
17.2.

6 

17.2.6. Conceder 

prazo de 72 

(setenta e duas) 

horas, após a 

notificação, para a 

CONTRATADA 

regularizar as 

falhas observadas. 

Sugestão:  

- Sugerimos a colocação ao final do texto "seja por solução 

paliativa (workaround) ou definitiva" 

RESPOSTA 

Sugestão não acatada,toda solução tem que ser definitiva. 

34 2 

"Utilização de 

sistema biométrico 

para análise das 

impressões 

digitais e 

confrontos 

Questionamento:  

- Por favor clarificar quais orgãos nacionais e internacionais 

o sistema deverá ser compatível. 

RESPOSTA 
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decorrentes (civis 

e criminais), 

inclusive com 

interoperabilidade 

e total integração 

e compatibilidade 

com outros órgãos 

nacionais e 

internacionais;" 

Não é possível no momento declinar quais são os órgãos 

nacionais ou internacionais com os quais haverá 

interoperabilidade, uma vez que para tanto, tem-se 

necessidade de convênios específicos. 

 

34 2 

"Fornecimento de 

12 (doze) milhões 

de licenças AFIS 

com registro na 

base para uso em 

documentos a 

serem 

digitalizados e 

recortados no 

padrão 

ANSI/NIST." 

Questionamento: 

- Entendemos que o volume de 12 Milhões de registros se 

refere ao volume total do sistema. Nosso entendimento está 

correto? 

RESPOSTA 

Correto o entendimento. 

- Qual o volume de fichas existentes a serem digitalizadas? 

Este volume está incluso no quantitativo acima? 

RESPOSTA 

O legado não está no escopo desse projeto. 

34 2 

2. OBJETIVOS 

DECORRENTES 

E GERAIS 

- A PCMG solicita um sistema para tratamento de 12 

milhões de fichas. Entendemos que a população do estado 

está em 21 milhões. Solicitamos o esclarecimento sobre 

essa discrepância de fichas versus população, e/ou se já 

existem dados em formato digital passíveis de migração. 

Neste último, caso positivo, solicitamos o detalhamento da 

atual situação desses registros, tal como quantidade, 

formato, tipo de repositório, tamanho, critério de indexação, 

etc. 

RESPOSTA 

O projeto terá um marco inicial de cadastro, não 

contemplando no momento o passivo. 

34 2 

"Utilização de 

sistema biométrico 

para análise das 

impressões 

digitais e 

Sugestão:  

Sugerimos a indicação e detalhamento de quais órgãos 

pretende-se interoperar, com quais interfaces (WSDL, 

REST, etc.) e respectiva volumetria de entrada e saída 
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confrontos 

decorrentes (civis 

e criminais), 

inclusive com 

interoperabilidade 

e total integração 

e compatibilidade 

com outros órgãos 

nacionais e 

internacionais" 

RESPOSTA 

Considera-se interoperabilidade a importação e exportação 

de dados e imagens, bem como solicitações de consultas 

por sistemas nacionais ou internacionais, compatíveis com a 

aplicação adotada pela contratante. Não sendo possível no 

momento declinar quais são os órgãos nacionais ou 

internacionais com os quais haverá interoperabilidade, uma 

vez que para tanto, tem-se necessidade de convênios 

específicos de acordo com o interesse da Administração 

Pública. 

 

34 3 3. DOS LOTES 

Questionamento:  

-Entendemos que o Fornecedor pode optar em quais lotes 

deseja realizar a oferta, não sendo obrigatória a participação 

nos dois lotes. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 

Entendimento CORRETO. 

35 3 
3. DESCRIÇÃO 

DOS LOTES 

Questionamento:  

-Entendemos que a integração entre o Workflow de negócio 

x Sistema ABIS será de responsabilidade do Fornecedor do 

Lote 1, sendo o Fornecedor do Lote 2 apenas responsável 

pelo suporte a integração. Nosso entendimento está 

correto? 

RESPOSTA 

Entendimento CORRETO.. 

35 1 

A CONTRATADA 

deverá considerar 

um crescimento 

anual de 3% (três 

por cento) sobre 

os volumes 

expostos neste 

Projeto Básico. 

Questionamento:  

- Entendemos que o volume indicado já está incluso no 

volume total de 12Milhões de registros, sendo o mesmo 

apenas aplicado ao volume de consultas a serem realizadas 

anualmente. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 

Entendimento INCORRETO. O crescimento anual de 3%, 

refere-se à emissão de Carteiras de Identidade. 
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43 11 

11. CAPTURA AO 

VIVO DE 

IMAGENS 

Sugerimos a inclusão de parágrafos 

a) obedecendo ao padrão ICAO 

b) Exibir tela ao operador informando obstruções, inclinação 

inadequada, expressões diferentes de neutra, fundo branco 

uniforme, exposição ou iluminação inadequada, etc, visando 

assim garantir qualidade na coleta facial 

RESPOSTA 

No item 2 Objetivos decorrentes e gerais está previsto que a 

biometria de face será digitalizada e recortada no padrão 

ICAO. 

43 11 

"Coletar as 14 

(quatorze) 

imagens – 10 

(dez) dedos 

rolados, 4 (quatro) 

dedos “flat” 

simultâneos da 

mão esquerda 

(imagens planas 

de 4 dedos), 4 

(quatro) dedos 

“flat” simultâneos 

da mão direita 

(imagens planas 

de 4 dedos), 2 

polegares “flat” – 

com controle de 

qualidade local da 

imagem capturada 

e da sequência de 

dedos;" 

Sugestão: 

- Sugerimos incluir ao texto o controle de repetição 

 

RESPOSTA 

 Observação acatada, o item 11 foi alterado com a seguinte 

redação: “O sistema deverá possuir uma interface gráfica 

amigável (GUI), de fácil uso pelo operador e permitir a 

captura das imagens de foto, assinatura e 14 (quatorze) 

imagens de impressões digitais, sendo 10 (dez) impressões 

roladas, 4 (quatro) batidas (4 dedos da mão direita, 4 dedos 

da mão esquerda, polegar direito e polegar esquerdo), e 

possuir os recursos de avaliação da qualidade da imagem 

capturada e controle do sequenciamento de dedos através 

de software ou por hardware.” 

49 16 
16. SISTEMA 

CENTRAL 

Sugestão: 

- Sugerimos informar os fluxos e características para o 

workflow criminal caso se mantenha no Lote 1 (registro de 

passagens com armazenamento biométrico de cada 

passagem, antecedentes criminais, palmares ( se aplicável) 

, laudos, etc) 

RESPOSTA 
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O texto do item 16 alterado, passando a ter a seguinte 
redação: “A CONTRATADA deverá fornecer todos os 
equipamentos necessários para instalação e manutenção 
do sistema central, como servidores, banco de dados e 
aplicativos necessários que devem atender as seguintes 
funcionalidades: 

 Gerenciar os usuários e acessos aos sistemas; 

 Gerenciar o cadastro de postos de atendimento; 

 Emitir relatórios gerenciais; 

 Controlar o workflow das Carteiras de Identidade; 

 Auditoria completa das ações de gestores e 
usuários; 

 Controlar o workflow da Identificação Criminal.” 

 

50 17 

"A comunicação 

entre os Data 

Centers para a 

replicação deve 

ser por link 

dedicado com 

dupla abordagem 

nas duas pontas" 

Sugestão: 

- Sugerimos informar a distância entre o site principal e o 

backup, para determinação se o link a ser fornecido será 

físico, por exemplo por fibra ótica dedicada, ou se será 

necessária a contratação de provedora de acesso para este 

fim. 

RESPOSTA 

O link será de responsabilidade da contratante, sendo que o 

Data Center principal será na Prodemge (Rua da Bahia, 

2277, Lourdes, BH) e o Data Center Backup na Diretoria de 

Informática – Dinfo (Rua dos Guajajaras, 2136, Barro Preto, 

BH). 

55 1 
PESQUISA 

BIOMÉTRICA 

Questionamento:  

-Está apresentada uma tabela com a expectativa de 40.000 

transações / dia, o que está com um numero um pouco 

distante do volume de emissões de carteiras/dia. 

Solicitamos detalhar quantas serão provenientes do sistema 

central para emissões, quantas provenientes de outros 

sistemas. 

RESPOSTA 

As pesquisas não serão apenas na emissão da Carteira de 

Identidade, também ocorrerão pesquisas com dados 

oriundos de locais de crime, além das biometrias dos 

conduzidos nas Delegacias de Polícia. 
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56 20 
20. DOS PRAZOS 

DE EXECUÇÃO 

Questionamento: 

-  Na tarefa 1, o prazo total do cronograma é de 90 dias, 

porém ao avaliar as demais atividades, entende-se que o 

prazo total de implantação é de 120 dias. Qual o prazo a ser 

considerado? 

-  O prazo em questão se refere a dias corridos ou úteis? 

RESPOSTA 

 O prazo total é de 120 dias corridos, a contar da assinatura 

do contrato. Projeto Executivo + Solução Biométrica. 

57 20 

"Compreende: 

Implantação de 

solução de 

comparação 

biométrica por 

impressão digital e 

facial para a 

identificação civil e 

criminal, composta 

por equipamentos 

e sistemas. Em 

complemento a 

identificação 

criminal por 

impressão digital, 

também deverá 

ser implantado a 

comparação 

biométrica 

utilizando a 

impressão da 

palma da mão." 

Questionamento:  

-  O item em questão solicita o comparador biométrico 

palmar, porém o mesmo não é detalhado no documento. 

Esta biometria será realmente utilizada? 

Sugestão:  

Caso ela seja necessária, é preciso detalhar a volumetria 

desejada, quantidade de estações de consulta/captura, 

pesquisas diárias palmares (LP/PP)  e tempo de resposta. 

-  Sugerimos que para melhorar a manutenção e garantia da 

acuracidade do sistema biométrico, é necessário informar 

no TR que o Motor biométrico a ser fornecido deverá ser de 

um único vendor, ou seja, não irá aceitar o sistema facial ( 

vendor A) e um sistema de fingerprint (vendor B). 

RESPOSTA 

Como o Projeto Básico não contempla a biometria da palma 

da mão, o texto foi alterado: “Compreende: Implantação de 

solução de comparação biométrica por impressão digital e 

facial para a identificação civil e criminal, composta por 

equipamentos e sistemas.” 

58 1 Backup 

 Questionamento:  

Entendemos que o site primário e backup ficarão instalados 

em sites diferentes. Nosso entendimento está correto? Por 

favor clarificar os endereços da instalação para fim de 

dimensionamento do link . 

RESPOSTA 
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Entendimento CORRETO. 

Data Center principal será na Prodemge (Rua da Bahia, 

2277, Lourdes, BH) e o Data Center Backup na Diretoria de 

Informática – Dinfo (Rua dos Guajajaras, 2136, Barro Preto, 

BH)Entendimento CORRETO 

Data Center principal será na Prodemge (Rua da Bahia, 

2277, Lourdes, BH) e o Data Center Backup na Diretoria de 

Informática – Dinfo (Rua dos Guajajaras, 2136, Barro Preto, 

BH) 

58 1 

"No DATA 

CENTER Primário 

a CONTRATADA 

deverá instalar 

toda a solução de 

Hardware e 

Software conforme 

descrito no LOTE 

2 deste Projeto 

Básico. A 

infraestrutura e 

manutenção do 

DATA CENTER 

Primário é de 

responsabilidade 

da contratante. 

Para o DATA 

CENTER Backup 

a CONTRATADA 

deverá realizar as 

adequações 

físicas 

necessárias na 

área a ser 

disponibilizada, 

para adaptá-la às 

necessidades da 

solução ofertada, 

bem como 

implantar 

infraestrutura 

Questionamento:  

- Entendemos que as adequações necessárias para cada 

lote, são de responsabilidade dos mesmos, exemplo as 

adequações do Lote 1 não serão realizadas pela contratante 

do Lote 2. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 

Entendimento CORRETO 
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completa de rede 

lógica, rede 

elétrica, no-breaks 

e 

condicionamento 

ambiental. Estas 

adaptações 

deverão obedecer 

ao cronograma de 

implantação 

descrito no LOTE 

2 deste Projeto 

Básico." 

59 1 

1. 

COMPATIBILIDA

DE  

Sugerimos especificar os padrões e requisitos de forma a 

garantir que a PCMG adquira um sistema de qualidade, a 

seguir: 

 

Normas internacionais 

A solução a ser implantada deverá ser compatível com as 

seguintes normas (responsáveis pelas definições e 

normatizações necessárias para garantir o correto emprego 

da tecnologia que se está contratando): 

                • ANSI/NIST ITL – American Standards National 

Institute/National Institute of Standards and Technology - 

Information Technology Laboratory (em sua versão mais 

atualizada). 

                • ISO/IEC 19794 – International Organization for 

Standardization/International Electrotechnical Commission, 

sendo necessária a estrita concordância com as seguintes 

partes: 

                               o ISO/IEC 19794-1 – Framework (2011, 

ou superior) 

                               o ISO/IEC 19794-2 – Fingerprint (2011, 

ou superior) 

                               o ISO/IEC 19794-4 – Finger image data 

(2011, ou superior) 

                               o ISO/IEC 19794-5 – Face image data 

(2011, ou superior) 

                • IAFIS-IC-0110 (V3), WSQ Gray-scale Fingerprint 

Image Compression Specification 1997. 

                • ICAO 9303 – International Civil Aviation 
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Organization 

 

Avaliações internacionais 

A solução fornecida pela CONTRATADA deverá possuir 

versão idêntica a que foi submetida às avaliações, 

aprovações e certificações descritas abaixo ou ser de 

versão mais nova e atualizada. 

1. Certificado / Atestado do FBI para seu algoritmo WSQ – 

Wavelet Scalar Quantization: Será verificada no site oficial 

das especificações biométricas do FBI, no seguinte 

endereço eletrônico: 

https://www.fbibiospecs.cjis.gov/WSQ/Implementations. 

2. Participação na avaliação mais recente do “FpVTE – 

Fingerprint Vendor Technology Evaluation”, nas classes A, 

B e C, e comprovação de um resultado de FNIR(False 

negative identification rate) < 0.0026 quando FPIR = 0,001 

para a classe C (Ten-Finger Rolled-to-Rolled): Será 

verificada no site oficial do NIST, no seguinte endereço 

eletrônico: https://www.nist.gov/itl/iad/image-group/fpvte-

2012 

3. O módulo criminal do sistema ABIS deve ter, comprovado 

por testes NIST ELFT-EFS (Evaluation of Latent Fingerprint 

Technologies - Extended Feature Sets), uma acurácia de no 

mínimo 60% (uso da imagem da latente Image Only). 

Poderá ser verificado no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/2016/12/1

9/elft-efs2_iai_2012_final.pdf 

4. O Algoritmo de Matching deverá possuir a certificação 

MINEX III (Minutiae Interoperability Exchange III) do NIST, 

para o extrator e para o matcher, comprovada por consulta 

ao site http://www.nist.gov/itl/iad/ig/minexiii.cfm, (MINEX III 

Compliant YES). 

5. O Algoritmo facial deve ter uma acurácia comprovada 

pela FRVT (Face Recognition Vendor Test) de, no mínimo 

90%. Referencia FRVT 2018 1:N de acordo com a Tabela 

10 e 11: “Modo de identificação: efeito de N no FNIR com 

limite alto” para N = 6,0 M com uma única inscrição por 

pessoa (“ENROL MOST RECENT”) do documento NISTIR 

8271, correspondendo aos algoritmos que obteve FNIR 

<0,1260 para FPIR = 0,001. De acordo com o documento: 

https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/2019/09/1
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1/nistir_8271_20190911.pdf. Poderá ser comprovada no 

seguinte endereço eletrônico: 

https://www.nist.gov/programs-projects/face-recognition-

vendor-test-frvt 

RESPOSTA 

Os requisitos necessários já se encontram nas descrições 

do serviço. 

60 1 

"Como parte 

integrante do 

escopo do projeto, 

deverá ser 

disponibilizada 

infraestrutura 

completa de 

hardware e 

software para a 

operacionalização 

de 70 (setenta) 

postos de 

tratamento 

eletrônico de 

latentes dactilares 

com estações de 

cadastramento e 

Questionamento:  

-Entendemos que o quantitativo indicado de postos de 

atendimento se referem a estações de trabalho. Nosso 

entendimento está correto?  

 

- Por favor verifiquem se  o numero indicado está correto, 

pois o volume de pesquisas de latentes ( 50 diárias) é muito 

baixo para este volume de estações.  

 

RESPOSTA 

Entendimento CORRETO, são estações de trabalho para 

pesquisa de impressões digitais/fragmento reveladas em  

local de crime. Considerando o cenário atual, o número de 

pesquisas solicitadas apresenta-se razoável. 

https://www.nist.gov/programs-projects/face-recognition-vendor-test-frvt
https://www.nist.gov/programs-projects/face-recognition-vendor-test-frvt
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tratamento de 

latentes completa, 

constituída dos 

acessórios, 

dispositivos, 

equipamentos, 

sistemas 

eletrônicos e 

computacionais." 

62 20 

"Exibir o resultado 

da pesquisa 

possibilitando a 

edição de um 

documento de 

identificação/legiti

mação incluindo 

as imagens 

enviadas com a do 

prontuário 

encontrado" 

Questionamento:  

- Por favor detalhar qual documento deverá ser editado. 

RESPOSTA 

O modelo do relatório será desenvolvido durante o Projeto 

Executivo. 

62 20 

"O sistema deverá 

contemplar uma 

interoperabilidade 

com demais 

sistemas do 

IIMG." 

Questionamento:  

- Especificar quantos, quais, qual protocolo de comunicação 

e qual volumetria a ser recebida e a ser transmitida. 

RESPOSTA 

A interoperabilidade são com os sistemas SIP e PCNET, 

utilizados no âmbito do Instituto de Identificação. 

A volumetria não é possível ser definida por serem dados 

bastante voláteis. 

62 1 

"requisitos 

técnicos mínimos: 

1 (um) 

microcomputador 

com monitor LCD 

colorido de no 

mínimo 24’’, 

teclado e mouse; 

1 (um) Nobreak;" 

Questionamento: 

-  Por favor esclarecer se não haverá mais dispositivos de 

captura para a estação de cadastramento. 

RESPOSTA 

Essa estação é apenas para pesquisas aos sistemas. 

63 21 "Aprimoramentos Questionamento:  
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e novos 

desenvolvimentos 

que vierem a ser 

implementados 

pelo fabricante do 

sistema proposto, 

visando a manter 

a infraestrutura a 

ser implantada no 

IIMG." 

- por favor clarificar se este item se refere ao update da 

solução ou upgrade. 

RESPOSTA 

 Ambas situações, dependendo do contexto da atualização. 

65 25 

"Toda a operação 

da solução 

biométrica descrita 

no LOTE 2 deste 

Projeto Básico, 

será 

remunerada por 

emissão de CI, 

independentement

e da quantidade 

de pesquisas e 

registros 

na base, que 

respeitarão os 

limites de volumes 

descritos neste 

Projeto." 

Considerando que: 

a) se o volume diminuir, ou se houver algum problema com 

a empresa do Lote 1 que por ventura não consiga emitir 

carteira, afeta o pagamento.  

b) todos os custos são fixos (mao de obra, suporte N2, N3, 

desenvolvimento, hardwares, etc) 

c) todos os outros componentes (latentes por exemplo, 

obras do datacenter bkp, etc) terão que ser "diluídos" sobre 

o custo por carteira. 

d) não está especificada a proporção entre 1a e 2a vias na 

volumetria. Via de regra, 1a via tem um "custo sistêmico" 

maior (1:N) frente a 2a via (1:1). 

e) quantidade estimada de 1.600.0000/ano para emissão de 

carteiras. 

 

Sugerimos o pagamento mínimo mensal equivalente a 

134mil carteiras, bem como a contratação de 48 meses a 

fim de manter o equilibrio econômico financeiro do contrato. 

RESPOSTA 

Tal cálculo não é possível devido à flutuação mensal de 

emissão da Carteira de Identidade. 

 

65 24 

24. 

QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

PROFISSIONAL 

Questionamento: 

- Entendemos que no Lote 2 serão obrigatorios apenas o 

fornecimento dos seguintes recursos : 

 01 - Gerente de Projeto; 

 01 - Analistas de Sistemas; 

 01 - Analistas de Suporte. 

Nosso entendimento está correto?  
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• Esclarecer se, os recursos requeridos  ficarão alocados no 

cliente durante toda a vigência do contrato ou apenas no 

projeto executivo? 

- Qual endereço será alocada a equipe técnica da 

CONTRATADA? 

RESPOSTA 

Entendimento CORRETO, a equipe disponível será para o 

Projeto Executivo, a ser realizado no Instituto de 

Identificação, Av. Augusto de Lima, 1833, Barro Preto – 

Belo Horizonte – MG. 

67 27 

DA GARANTIA 

DA QUALIDADE 

DOS PRODUTOS 

E SERVIÇOS 

Questionamento:  

- Por Favor detalhar os SLAs de atendimento e resolução do 

suporte técnico. 

RESPOSTA 

Os prazos máximos para o atendimento dos chamados 
obedecerão ao disposto a seguir, contados a partir da data 
e hora de abertura do chamado: 
 
SEVERIDADE ALTA: aplicado quando há indisponibilidade; 
SEVERIDADE MÉDIA: aplicado quando há falha, estando 
ainda disponíveis, porém apresentando problemas ou 
instabilidade; 
SEVERIDADE BAIXA: aplicado para instalação, 
configuração, manutenções preventivas, aplicações de 
firmwares e esclarecimento técnico. 
 

SEVERIDADE DO ATENDIMENTO SOLUÇÃO DEFINITIVA 

Alta 1 (uma) 2 (duas) 

Média 4 (quatro) 12 (doze) 

Baixa 12 (doze) 24 (vinte e quatro) 

- Qual será o regime de atendimento? 8x5 ou 24x7? Seg a 

Sex ou Seg a Dom? 

RESPOSTA 

24x7. 

 

- Haverá acesso remoto aos sites através do site que 

haverá a equipe técnica da CONTRATADA? 

RESPOSTA 

Sim, quando necessário alguma manutenção remota. 

- Detalhar o escopo de suporte e manutenção. Será apenas 
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para incidentes ou haverá suporte a configuração e dúvida? 

RESPOSTA 

Ambas situações. 

69 30 

"Durante a fase de 

testes o IIMG irá, 

a seu critério, 

apresentar um 

plano de testes 

(checklist) 

baseado nos 

prontuários 

disponibilizados, 

devendo somente 

nesta 

oportunidade 

explicitar os tipos 

de pesquisas, 

confrontos e 

resultados 

esperados, tudo 

de acordo com o 

previsto neste 

Projeto Básico." 

Sugestão :   

- Sugerimos que para equalizar a avaliação e entendimento 

de todos os participantes, é necessário descrever no TR o 

checklist do POC, além dos tipos de pesquisas e notas a 

serem aplicados durante os testes. 

 

RESPOSTA. 

O item 30 do Projeto Básico, foi alterado incluindo os 

detalhes da Prova de Conceito. 

    

Ao final da 

vigência dos 

respectivos 

contratos (LOTE 1 

e LOTE 2), toda a 

infraestrutura 

mencionada neste 

Projeto Básico 

implantada pelas 

CONTRATADAS e 

utilizada pela 

CONTRATANTE, 

deverá ter a 

propriedade 

transferida para a 

CONTRATANTE, 

Quanto ao modelo de negócio, especificamente a 

transferência de toda a tecnologia (HW e SW oriundos da 

Solução), temos a considerar: Habitualmente esta operação 

é feita por meio de fornecimento dos bens, cuja propriedade 

é transferida ao Cliente no momento da entrega dos bens. 

Considerando que o modelo adotado na Solicitação de 

Orçamento é a prestação de serviço com doação ao final do 

contrato, gostaríamos de confirmar se referido modelo está 

de acordo com os regulamentos da região, especialmente 

com Secretária da Fazenda.  

 

Ainda com relação ao modelo de negócio, entendemos que, 

sendo mantida a doação ao final do contrato, o prazo de 

vigência do contrato deveria ser de no mínimo 48 meses, 

para que a empresa CONTRATADA tenha condições de 

amortizar o investimento realizado, caso contrária, 
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da seguinte forma estaríamos diante de um contrato cuja empresa contratada 

prestará serviço pelo prazo de 8 meses (12 meses – menos 

o período de implantação) e será obrigada doar todo o 

investimento ao Cliente, sem qualquer garantia de 

continuidade do contrato. 

De acordo com o edital (plano de reversão), a 

CONTRATADA prestará 4 meses de serviço e já dará inicio 

ao plano de reversão, para que a transferência ocorra no 8 

mês da prestação e 12 mês de vigência do contrato. 

RESPOSTA 

Em caso análogo, a SEPLAG manifestou-se por meio da 
Nota Jurídica nº 182/2019 (SEI: 1510.01.0098182/2019-
86), na qual constou a obrigação de "doação automática 
dos bens permanentes adquiridos com recursos oriundos 
da parceria", aplicando-se, por analogia, o §2º do art. 40 
do Decreto Estadual nº 47.132, de 2017. 

O objeto da prestação de serviço conforma-se em mútua 
cooperação para realização de interesse público, sendo 
ínsito à sua execução que os bens permanentes sejam 
transferidos para o Estado, inclusive, como elemento da 
prestação de contas. 

  

Ade

ndo 

VII: 

ESPECIFICAÇÃO 

DATACENTER 

BACKUP 

1. 

INFRAESTRUTU

RA CIVIL 

Sugerimos que toda a adequação de infra-estrutura das 

salas dos Data Centers sejam objeto pagamento único 

distinto da Solução.  

RESPOSTA 

Toda forma de pagamento será por emissão de Carteiras de 

Identidade. 
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Thomas Greg 

1.Em relação a importação do legado e sobre equipamentos do datacenter. 

1.1. Qual o tamanho da base atual do banco biométrico para a importação do legado ? 

1.2. Qual a tecnologia utilizada atualmente ? SQL, MySQL, Oracle ? 

1.3. Como serão feitas as tratativas para a passagem do legado entre a empresa atual (caso 

exista) e a possível nova vencedora do processo ? 

RESPOSTA 

Os item acima consideram-se prejudicados uma vez que, não está contemplada a digitalização 

do legado. 

1.4. Sobre a hospedagem no ABIS no datacenter da CONTRATANTE (Lote 2), existe algum 

padrão de hardware que precisaremos seguir ? 

RESPOSTA 

Não há exigência específica. 

2 Em relação a operação, sugerimos detalhamentos de informações para um melhor 

dimensionamento, como segue. 

Considerando conforme edital e TR: 

- 133 mil emissões/mês 

- 11 sites de impressão. 

- 90 estações de CAV (Captura Ao Vivo) em 16 cidades. 

- 30 kits de coletas móveis. 

- Malotes diários para 341 locais. 

2.1. Baseado nos números acima,sugerimos um maior detalhamento, uma vez que a 

quantidade de locais de envios dos malotes (341), em comparação a quantidade de cidades 

(16) que terão postos fixos é bem pequena. 

 

RESPOSTA 

Os Malotes estão definidos nos Adendos II e III do Projeto Básico. 

 

 

2.2. Sugerimos informar qual o volume que será emitido em cada site de impressão. 
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Emissão (baseada nos 
últimos 12 meses) 

CEDI 433.124 

PEDI 1 86.152 

PEDI 2 141.470 

PEDI 3 106.582 

PEDI 4 56.092 

PEDI 5 64.069 

PEDI 6 84.675 

PEDI 7 70.179 

PEDI 8 60.296 

PEDI 9 19.376 

PEDI 10 99.216 

2.3. Haverá digitalização e digitação de prontuários nos locais off-line? Se sim, quantas por 

mês? E quantas serão para cada site de impressão? 

RESPOSTA 

Haverá digitalização de prontuários apenas quando não for possível a coleta informatizada, 

sendo ínfima essa quantia, não sendo possível por isso quantificar com exatidão. 

2.4. Os postos off-line trabalharão com prontuários manuais? Quem será responsável pelo 

abastecimento das prontuários e tintas, se for a contratada, sugerimos mencionar no TR a 

quantidade mensal a ser entregue. 

RESPOSTA 

Não haverá Posto de Identificação off-line. 

2.5. Quanto ao malote, deverá sair dos sites de impressão, desta forma sugerimos estar 

descrito no TR, as cidades/locais que cada site irá atender. 

RESPOSTA 

Os locais para Malote, estão especificados no ADENDO III. 

2.6. Para o correto dimensionamento de colaboradores, por favor informar qual o horário de 

atendimento de cada posto de captura informando se haverá atendimento ao sábados. 

RESPOSTA 

De 07 às 19, segunda a sexta 

2.7. Entendemos ser importante relacionar no TR os postos que serão online e off-line. 

RESPOSTA 
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Não haverá Posto de Identificação off-line, estando os Postos de Identificação online 

relacionados no ADENDO IV. 

2.8. O dimensionamento de postos de atendimento já descrito no edital, foi baseado no volume 

de atendimento de cada localidade? 

RESPOSTA 

Foram estrategicamente definidos de modo a melhor atender todo o Estado de Minas Gerais, 

em critério geográfico e disponibilidade de espaço físico das sedes. 

 

 

 


