
Num Meta Num Etapa Descricao Data Termino Prevista Valor Previsto Valor Realizado Recurso De Repasse Recurso De
Contrapartida

Rendimentos De
Aplicacoes

1 Estruturar, adequar e
integrar as bases de
dados referentes ao
Boletim de Ocorrência e
Procedimentos para
tornar eficiente o
macroprocesso de
atividade policial.

26/12/2014 R$ 2.320.000,00 R$ 1.010.000,00

1 Realizar a
Customização e
Integração do Sistema.
Nesta etapa será
desenvolvida, pelo
fornecedor, a
customização do
sistema por meio dos
programadores e
analistas, com prazos
acordados no Edital de
Licitação de no máximo
180 dias. Com aditivo
ao contrato para
inclusão dos seguintes
subsistemas: delegacia
off-line, pesquisa
biométrica e álbum
criminal.

26/12/2014 R$ 2.050.000,00 R$ 740.000,00 R$ 740.000,00

2 Implantar o sistema nas
Delegacias de Policia
Civil do Estado de
Rondônia. A
implantação ocorrerá
pela estratégia de
multiplicadores, no
primeiro momento
haverá a transferência
de tecnologia pela
fornecedora, e após
isso, à implantação do
novo sistema terá a
seguinte sequência:
Primeiramente nas
delegacias de polícia de
Porto Velho, após isso
seguindo o eixo da BR-
364, e por fim os
municípios adjacentes,
tendo como prioridade
os municípios de faixa
de fronteira, com 90
dias de prazo para
Implantação do novo
Sistema de
Ocorrências.

26/12/2014 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00
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3 Desenvolver a
Modelagem de dados
para a Customização e
Integração do Sistema.
Nessa etapa será
levantada a
necessidade de
inclusão de campos nas
tabelas tendo como
base a integração das
informações, inclusive
importação de dados
dos últimos 4 anos para
estudos comparativos
dos sistemas a serem
substituídos, sempre de
acordo com a Portaria
71/2012/SENASP, o
prazo para finalização
após a efetivação do
contrato é de 60 dias.

26/12/2014 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

TOTAL R$ 2.320.000,00 R$ 1.010.000,00 R$ 1.010.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00


