EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº. 38/2016
CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO NO
MUNICÍPIO DE BLUMENAU
ANEXO I.6 - ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA DE BILHETAGEM
AUTOMÁTICA E MONITORAMENTO (SBAM)
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1. Objetivos do Sistema de Bilhetagem Automática e Monitoramento.
O Sistema de Bilhetagem Automática e Monitoramento (SBAM) com reconhecimento
biométrico tem como principal objetivo controlar, gerenciar e monitorar a arrecadação e
o funcionamento do serviço do transporte coletivo urbano de passageiros por meio do
uso de equipamentos eletrônicos, softwares, cartões inteligentes, smartphones, etc,
tornando o processo mais seguro e eficiente, visando controlar a operação, bem como
oferecer um melhor serviço aos usuários.
O sistema servirá como importante ferramenta para o SETERB, Concessionária e
usuários, gerando para todos melhorias, transparência e um sistema mais robusto nos
seguintes aspectos:
Para o SETERB:
Servir de instrumento de gestão dos serviços;
Ampliar a mobilidade dos usuários por intermédio de integrações em futuras áreas
não contempladas por terminais de integração fechados ou estações de
transbordo;
Facilitar o acesso às informações de forma mais rápida e segmentada e possibilitar
o controle estatístico por viagem, hora, tipo de passageiros, linha, escala, entre
outros;
Permitir a utilização de novos modelos tarifários;
Fiscalizar e conter a evasão da receita;
Fiscalizar e controlar as gratuidades tarifárias previstas em
lei; Permitir a acurácia do sistema e do serviço;
Propiciar a efetiva fiscalização do sistema e do serviço.
Para a Concessionária:
Controlar a evasão de receita;
Evitar o comércio paralelo de passes;
Melhorar o controle do uso dos meios de pagamento, com o rastreamento dos
mesmos;
Facilidade de obtenção de dados operacionais demonstrados por horário, trecho,
sentido e por ônibus, possibilitando melhor controle estatístico e reprogramação do
serviço;
Oferecer solução tecnológica para a integração que permita maior racionalidade na
rede;
Fidelização de usuários do sistema.
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Para o usuário:
Propiciar mais conforto, segurança, economia e controle, melhorando a velocidade
de acesso;
Possibilitar a recuperação dos créditos dos cartões roubados ou
perdidos; Permitir o efetivo controle do seu saldo, uso e recarga;
Simplificar a aquisição de créditos e recargas do cartão;
Propiciar auxílio na fiscalização do sistema, bem como ter acesso a informações
de atrasos, saídas e chegadas em determinados pontos.

2. Características e orientações para a implantação do Sistema de Bilhetagem
Automática e Monitoramento.
Uso de tecnologia contactless (cartões inteligentes sem contato);
O sistema oferecerá recarga dos cartões, no mínimo: nos terminais, postos de
vendas autorizados, aplicativos para dispositivos móveis e sítio eletrônico;
Os cartões deverão ser personalizados por categoria de usuários, sendo pessoais
e intransferíveis;
O sistema deverá permitir que passageiro eventual pague a tarifa em espécie a
bordo do ônibus, não tendo direito à integração fora dos terminais;
O controle, cadastros, gerenciamento, emissão e venda dos créditos eletrônicos
para pagamento das tarifas será efetuado pela Concessionária sob a fiscalização
do SETERB.

3. Funcionamento do Sistema de Bilhetagem Automática e Monitoramento.
No início da operação, o SBAM deverá permitir o pagamento das tarifas através do
débito dos créditos de tarifas que foram previamente pagos e carregados nos cartões
inteligentes (“smart cards”) dos usuários.
Os débitos das tarifas de viagem serão realizados através de equipamentos
embarcados denominados validadores, que estarão posicionados próximos às catracas
ou ainda na entrada dos terminais de integração. O procedimento deve permitir que o
usuário, ao entrar nos ônibus ou terminais, transfira os dados de seu cartão inteligente
ao validador através de uma simples aproximação sem necessidade de contato físico,
para que seja realizado o processo de validação. O validador deve realizar a leitura dos
dados contidos no cartão, fazer a verificação de validade do mesmo, deduzir a tarifa da
viagem, atualizar os dados de integração e o saldo de créditos do cartão e
posteriormente liberar a catraca ao passageiro. Cada transação deverá ser armazenada
3

na memória do validador e posteriormente ser sincronizado com o sistema (vide tópico
4.1.5 Estações de Comunicação e Sincronismo).
Os usuários de vale-transporte ou beneficiários de tarifas com desconto ou gratuidades
(estudantes, deficientes, entre outros) deverão ter seus dados cadastrados no SBAM e
suas características específicas estarão incluídas nas informações armazenadas no
cartão inteligente (Sistema de Cadastramento) e, seus dados serão inseridos no
Cadastro Único de Pessoas do Município de Blumenau.
Uma vez realizado o débito da tarifa, o sistema deverá registrar esta operação, de modo
a permitir a transferência entre linhas integradas do sistema, sem a necessidade de
debitar outras tarifas até o término da viagem ou debitando o complemento de valor,
caso em algum momento futuro, seja adotada política de tarifa integrada fora dos
terminais urbanos, tudo em conformidade com o disposto no artigo 71, do Decreto
8.869, de 23/01/2009.
Os cartões inteligentes serão utilizados para a maior parte dos usuários, no entanto
continuará existindo a viagem paga a bordo do veículo pelos usuários que não
possuírem cartão com créditos comprados antecipadamente. Para isso, deverá ser
prevista interface com o validador para que haja a liberação do bloqueio da catraca pelo
operador. Dessa maneira, será possível realizar o pagamento da tarifa, em dinheiro
durante a viagem, porém sem o acesso à facilidade da integração fora dos terminais.
Para a aquisição prévia dos créditos de viagem nos seus cartões, os usuários utilizarão
os Postos de Venda disponibilizados pela Concessionária na(s) Loja(s), nos terminais
urbanos, no sítio eletrônico e no Aplicativo.
A automatização do sistema deve permitir a aplicação de uma diversidade de variantes
de política tarifária: integração temporal, janelas de horários com desconto de tarifa,
janelas de horários com maior abrangência de integração tarifária, bem como suas
restrições, entre outras.
Os dados de todos os veículos serão agrupados e transmitidos conforme descrito no
processo de sincronização (item 4.1.5).
Após a consolidação, os dados serão enviados para processamentos específicos que
irão proporcionar o gerenciamento de todo o sistema.
O SETERB realizará ampla e total fiscalização do sistema e das atividades, aprovando
o projeto de implantação e realizando auditorias trimestrais e querendo poderá contratar
auditorias externas anualmente para verificação e apurações nos controles de
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demanda, receita, acurácia e assiduidade no cumprimento dos horários das linhas
atendidas.
A Concessionária deverá manter em servidor próprio ou terceirizado a base de dados
do SBAM, a qual deverá ser replicada na forma de espelhamento ao SETERB, sendo
que essa replicação deverá ocorrer em tempo real, podendo ser aceito um atraso
máximo de até 4 (quatro) horas.
A Concessionária deverá promover a instalação e disponibilizar 10 (dez) computadores
com acesso completo ao sistema que for utilizado para a gestão da bilhetagem para até
10 (dez) usuários simultâneos do SETERB, devendo fazer acesso à base espelhada no
domínio do SETERB.
O SETERB deverá ter 1 (um) usuário disponível para acesso a base sistêmica utilizada
pela Concessionária.
Os custos decorrentes da aquisição de hardware, software, conectividade e eventuais
treinamentos correrão por conta da Concessionária.

4. Descrição Básica do Sistema de Bilhetagem Automática e Monitoramento.
4.1. Processos do Sistema de Bilhetagem Automática e Monitoramento.
A implantação do SBAM deverá permitir a realização dos seguintes processos:
4.1.1. Processo de gerenciamento do sistema central.
Consiste no processamento dos dados diários relativos à comercialização, validação,
cadastramento e cancelamento, que permitirá o acompanhamento gerencial,
operacional e financeiro do sistema.
Este processo é realizado pela Concessionária com profissionais técnicos capacitados e
treinados para o melhor desempenho aceitável na segurança e confiabilidade e será
acompanhado, fiscalizado e auditado pelo SETERB.
4.1.2. Processo de cadastramento.
Consiste na identificação e cadastramento dos usuários com direito a benefícios
(isenções e estudantes) dos funcionários das empresas compradoras de Vale
Transporte, operadores do sistema e, também, dos usuários comuns que optarem por
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este serviço, disponibilizando formas de realizar o cadastro dos usuários. A
especificação das regras para esses cadastros deverá ser construída em conjunto pela
concessionária e pelo SETERB, podendo fazer distinção para os usuários com direito a
benefícios de isenção e estudantes. Também deverão ser criadas regras pelo Poder
Concedente para proibir o uso indevido dos cartões.
Em até 12 (doze) meses após o início da operação, a Concessionária deverá: (a) iniciar
a implantação de sistema de reconhecimento biométrico (digital, facial/íris ou outro
equivalente) para os usuários com isenções totais ou parciais, o qual deverá integrar
inteiramente o sistema no prazo de 30 (trinta) meses após o início da operação; (b)
disponibilizar formas para realizar o cadastro via internet, utilizando para tal aplicativo
para dispositivo móbile e sítio eletrônico. A especificação das regras para esses
cadastros deverá ser construída em conjunto pela Concessionária e pelo SETERB,
podendo fazer distinção para os usuários com direito a benefícios de isenção e
estudantes.
4.1.3. Processo de distribuição e comercialização.
Compreende toda a operacionalização dos postos de venda integrados em rede e para
postos de venda off-line que possibilitarão aos usuários a aquisição dos valores
necessários. Deverá possibilitar ao usuário adquirir créditos pelo aplicativo ou sítio
eletrônico, mediante emissão de boleto para pagamento, o que não inibe a
Concessionária de manter postos de distribuição e comercialização. Eventuais custos
inerentes à cobrança bancária/emissão de boletos serão suportados pelos usuários.
4.1.4. Processo de validação.
Consiste na autorização da passagem pelo validador no momento em que o usuário
aproximar o seu cartão, desde que contenha créditos, ocorrendo dessa maneira o
débito tarifário e a conseqüente liberação do bloqueio da catraca.
A Concessionária operará por intermédio do sistema de reconhecimento biométrico
(digital, facial/íris ou outro equivalente), sendo que os usuários beneficiados com
desconto ou isenção de tarifa deverão apresentar o cartão no validador e este solicitará
comprovação da identificação. Comprovada a identificação, o Sistema liberará
automaticamente a catraca para o usuário.
4.1.5. Processos de comunicação e sincronização.
O Sistema de Sincronização realizará as operações rotineiras de comunicação de
dados entre o Sistema Central e os validadores (os validadores enviarão os dados nele
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armazenados e receberão os dados do sistema). A sincronização deverá ocorrer
minimamente em cada passagem pelos terminais (e/ou garagens/pontos de
comunicação) e no máximo a cada 2 (duas) horas, as informações armazenadas no
validador de cada veículo deverão ser transmitidas e enviadas ao Sistema Central.
4.1.6. Processo de monitoramento.
Consiste no sistema de localização dos veículos do transporte coletivo, composto por
hardware e software baseado em Global Position Sistem (GPS) que possibilitará o pleno
monitoramento da operação em tempo real.
4.2. Instalações Físicas.
As instalações físicas compreendem as salas operacionais, edifícios e demais
instalações que acomodam os equipamentos do sistema, exceto os equipamentos
embarcados e onde operam os agentes responsáveis pelo funcionamento do sistema.
De modo geral, compreende as seguintes unidades:
Central de processamento do sistema;
Central de processamento back-up (espelho) (SETERB);
Central de cadastramento de usuários;
Central de atendimento aos usuários – Help-desk;
Central de distribuição dos créditos;
Postos de comercialização;
Estoque de cartões;
Unidades de gerenciamento da Sincronização.
4.3. Sistemas de processamento de dados.
Os sistemas compreendem os softwares necessários ao funcionamento de todo o
sistema.
4.3.1. Sistema de gestão e central de processamento.
Sistema on line que contempla atividades de geração de créditos de viagens, seja dos
créditos comercializados, dos benefícios e isenções. Envolve todo o processo de
controle financeiro da arrecadação desde a compra até a utilização dos créditos
gerados e utilizados. Deverá centralizar operações de emissão, validação e
compensação de créditos eletrônicos. Será fonte de consultas, relatórios e indicadores
do sistema.
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4.3.2. Sistema de cadastro e atendimento dos usuários.
Sistema que mantém o cadastro dos usuários com benefícios tarifários, cancelamentos,
revalidações e emissão de segunda via de cartões e atendimentos diversos.
4.3.3. Sistema de comunicação e sincronização.
Realiza as operações rotineiras de comunicação de dados entre os veículos e os
equipamentos fixos instalados nos terminais urbanos, garagens, estações de embarque
(onde estiver instalado o sistema de sincronização) para processamento e consulta,
bem como a comunicação entre o veículo e a Central de Processamento.
4.3.4. Sistema de distribuição e comercialização.
Sistema que realiza as atividades de distribuição e comercialização dos créditos
eletrônicos e cartões. Referido sistema tem como funções:
Receber do Sistema de Gestão os créditos autorizados;
Distribuir esses créditos entre as entidades credenciadas para sua
comercialização com o usuário final;
Inicializar eletronicamente os cartões que ingressam no sistema e cadastrar cada
cartão em circulação no sistema.
4.3.5. Cadastro e gestão de créditos.
O SBAM deverá conter interface para o auto atendimento do usuário, mediante logyn,
senha pessoal e instransferível, que deverá estar acessível por sítio eletrônico e
aplicativos móbile. Deverá conter minimamente as seguintes funcionalidades:
Cadastro e Atualização Cadastral do Usuário;
Solicitação do Cartão e Segunda via do Cartão do Usuário;
Cancelamento de Cartão do Usuário;
Compra de Crédito;
Consulta do Saldo de Crédito;
Visualizar Extrato de Crédito.
4.3.6. Monitoramento da operação.
O Sistema de Monitoramento da Operação disponibilizará diversas informações sobre o
sistema, abrangendo:
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Intinerário por linha identificando os pontos de partida e os pontos de ônibus;
Horário de Partida;
Horário estimado por ponto;
Ponto mais próximo do usuário;
Tempo estimado de chegada de uma linha em um determinado
ponto; O posicionamento em tempo real dos ônibus;
Registrar reclamações, sugestões ou
críticas; Avaliar as viagens;
Quais linhas passam por um determinado
ponto; Consulta de como chegar;
Opções de possíveis roteiros, devendo o usuário informar o ponto de partida e
onde pretende chegar.
Exibição da frota determinada (programada) e real de cada
linha; Distância de cada linha;
Velocidade máxima da linha;
Quantidade
de
viagens
programadas
e
realizadas; Média de tempo de viagens;
Exibição de veículos por linha em mapa digital;
Controle de viagens previstas x realizadas;
Pontualidade (atrasos e adiantamentos nas partidas e nas
chegadas); Horários de início e fim de viagens;
Espaçamento
entre
veículos; Tempo de viagem;
Distância e tempo de espaçamento entre
veículos; Horário de passagens por pontos;
Previsão de chegada em pontos;
Carros em terminal e garagem;
Tempo de carro parado.
4.4. Tipos de cartões.
O SBAM deverá comportar a possibilidade de adoção de diferentes tipos de cartões em
função da própria evolução dos conceitos de automação da cobrança de passagens e
da política tarifária do Município. Os tipos de cartões encontram-se definidos nos arts.
14-52 do Decreto Municipal 8.869/2009, sendo eles:
4.4.1. Cartão passe fácil (arts. 23-25, do Decreto Municipal 8.869/2009).
Cartão sem personalização, vendido aos usuários em postos de venda com múltiplos
créditos de viagens (várias passagens), que permitirá o pagamento das passagens e o
acesso ao benefício da integração.
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4.4.2. Cartão passe estudante (arts. 31-41, do Decreto Municipal 8.869/2009).
Este cartão deverá ser distribuído a todos estudantes que fizerem o cadastramento
junto à Concessionária, local onde será realizado a captura das fotos de cada um dos
usuários para a respectiva impressão no cartão, bem como todos os dados necessários
à futura utilização no sistema de reconhecimento biométrico (digital, facial/íris ou outro
equivalente).
4.4.3. Cartão passe trabalhador (arts. 26-30, do Decreto Municipal 8.869/2009).
Destinado ao uso dos trabalhadores beneficiados com o vale transporte, nos termos da
Lei Federal 71.048/85. Referido cartão não poderá ultrapassar o limite de crédito
estabelecido no Decreto Municipal 8.869/2009 (100 créditos), visto que referido cartão
será conceitualmente considerado “tanque cheio”. Nestes casos, o sistema impedirá
que o pedido (a aquisição) de créditos de cada cartão ultrapasse a cota máxima de 100
(cem) créditos.
4.4.4. Cartão Gratuidade (arts. 42-50, do Decreto Municipal 8.869/2009).
Destinado às categorias com direitos previstos na Legislação vigente, residentes no
Município de Blumenau, devidamente cadastrados no SBAM.
4.4.5. Cartões Operacionais (art. 14, § único, do Decreto Municipal 8.869/2009).
De uso exclusivo dos funcionários da Concessionária. Utilizados por motoristas,
cobradores, operadores de vendas e fiscais.

5. Requisitos do sistema de bilhetagem automática e monitoramento.
5.1. Integração.
O SBAM deverá ser implantado de modo a permitir ao passageiro utilizar dois ou mais
ônibus para chegar ao seu destino pagando uma única tarifa ou uma tarifa de
integração.
O SBAM poderá permitir de maneira ágil (em termos operacionais) e flexível (em termos
da freqüência com que serão propostas as alterações na política tarifária) a aplicação
das seguintes variantes de política tarifária (as quais dependerão de Decreto Municipal
ou Norma Regulamentadora):
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Tarifa de integração com desconto;
Tarifa de integração com desconto em janelas de horários;
Tarifa de integração com descontos especiais em datas específicas;
Tarifas específicas por tipo de linha;
Tarifa com desconto em datas especiais;
Tarifa com desconto em janelas de horários;
Todas as alternativas anteriores para linhas ou pares de linhas específicas.
5.2. Créditos e débitos de tarifas.
Os créditos e débitos tarifários aplicados pelo SBAM nos cartões dos usuários serão
expressos em moeda corrente nacional, observadas as regras dispostas nos arts. 60 e
61 do Decreto 8.869/2009, salvo eventuais alterações na legislação vigente.
5.3. Automação de processos.
O sistema a ser implantado deverá apresentar soluções que contemplem o máximo de
operações automáticas, visando a mínima necessidade da intervenção humana e o
máximo de efetividade. Os processos primordiais para esta automação deverão
contemplar:
Processamento dos dados na Central de Processamento e do Sistema de
Sincronização;
Comunicação Central de Processamento / Sistema de Sincronização;
Comunicação Central de Processamento / Sistema de Distribuição e
Cadastramento (PDV, Posto de Vendas);
Sistema de Monitoramento, Sítio Eletrônico e Aplicativo Mobile.
Os processos automatizados deverão apresentar logs de sua operacionalidade que
poderão ser auditados a qualquer tempo pela equipe técnica do SETERB.
5.4. Nível de segurança, confiabilidade e integridade.
O sistema a ser implantado deverá se basear na antecipação da cobrança da tarifa, o
que exigirá a segurança dos valores arrecadados. Exige-se que a solução proposta
apresente alto grau de proteção contra fraudes através da utilização de todos os
sistemas de segurança disponíveis aplicáveis aos cartões inteligentes e aos sistemas
integrados envolvidos. Tal exigência será estendida também aos demais processos que
compõem o sistema, de modo a garantir a integridade, confiabilidade e
confidencialidade das informações e das transações realizadas em todos os níveis.
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O sistema de segurança utilizado pela Concessionária deverá conter pelo menos os
seguintes itens:
A possibilidade da implantação de outras aplicações ao longo do tempo;
A possibilidade de admissão de novos equipamentos no sistema integrado de
transporte coletivo independente da intervenção do fornecedor do sistema;
A possibilidade de licenciamento de utilização do cartão inteligente através do
fornecimento de documento com o detalhamento das interfaces com o cartão e
com o terminal em que ele será utilizado;
A possibilidade de realização de auditoria independente através de geração de
relatórios de logs.

6. Relatórios.
O SBAM deverá oferecer ampla gama de relatórios para cada ambiente, módulo e
aplicativo, de fácil configuração e customização, conforme relação mínima dada a
seguir:
6.1. Relatórios operacionais.
Relatório de utilização em linhas e veículos;
Relatório de utilização de cartão por passageiro;
Relatório de passageiros transportados, por linha, viagens, por veículo;
Relatório de uso por dia por veículo;
Relatório de viagens programadas e realizadas.
6.2. Relatórios financeiros.
Relatório de detalhes do cartão;
Relatório de faturamento;
Relatório de movimentação mensal;
Relatório de créditos em público;
Relatório resumo da venda/final;
Relatório de balanços de créditos;
Relatório de créditos com o público;
Relatório de transferência de créditos (saldo).
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6.3. Relatório de cadastro.
Relatório de cartões na lista negativa;
Relatório de cartões atribuídos – operadores;
Relatório de cartões emitidos – resumo;
Relatório de tipos de créditos – renovados;
Relatório de cartões renovados.
6.4. Relatórios de vale transporte.
Relatório de listagem de clientes;
Relatório de cartões por empresa;
Relatório conta corrente – relação dos débitos (liberação) e créditos
(pagamentos);
Relatório de relação de pedidos: por cliente, por data (de importação/de
liberação), por situação (importado/digitado, pago e/ou liberado);
Relatório de recarga por terminal de consulta e recarga;
Relatório de pedidos não carregados;
Relatório de transferência de créditos;
Relatório de cartões em lista negativa.

7. Requisitos para o desenvolvimento do projeto do sistema de bilhetagem
automática e monitoramento.
A Concessionária deverá apresentar para validação pelo SETERB um projeto executivo,
desenvolvido pelo fornecedor da tecnologia, contendo os requisitos necessários para o
desenvolvimento e implantação do projeto do sistema de bilhetagem automática e
monitoramento, que deve contemplar:
•
•
•
•
•
•

Componentes específicos para o desenvolvimento do sistema central de
processamento;
Componentes específicos para o desenvolvimento do sistema de distribuição e
comercialização;
Componentes específicos para o desenvolvimento do sistema de sincronização;
Componentes
específicos para o
desenvolvimento do
sistema
de cadastramento;
Componentes específicos para o desenvolvimento do Sistema de Segurança;
Componentes específicos para o desenvolvimento do plano de implantação.
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