
ACORDO DE COOPERAQ/310 TECNICA no <11 I
(SEM REPASSE DE RECURSOS} QUE ENTRE SI
CELEBRAM A DFTRANS - TRANSPORTE URBANO oo
DISTRITO FEDEAL E 0 CODESE DF - CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO, SUSTENTAVEL
ECONOMICO oo DISTRITO FEDERAL, PARA os FlNS QUE
ESPECIFICA.

Processo n°. li?O<fl'i}’§ » O<iii1'lO'5i 6 5/ -1201,97 35

O TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTrans, autarquia da Adminislragzao lndireta do
Governo do Distrito Federal, inscrilo no CNPJ n° 05.764629/0001-21, com sede no Selor de Areas lsoladas
Norte - Estaoao Rodoferroviaria - Sobreloja, Ala Sui - Brasilia, DF, 70631-900, nesta capital, neste ato
representada pelo seu Diretor Geral Marcos Tadeu de Andrade, brasileiro, divorciado, CPF 599.061 .891-34,
residente e domiciiiado nesta Capital, conforme poderes que lhe foram confendos pelo Decreto de 23 de margo
de 2018, publicado no DODF n° 58 de 26 de margo de 2018, doravante denominado de DFTrans; e, o
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONCJMICO, SUSTENTAVEL E ESTRATEGICO D0 DISTRITO
FEDERAL, inscrilo no CNPJ n° 27.824.558/0001-48, com sede no Setor de lnddstria — SlA - Trecho 2 - lole
1.125 - 2° andar, neste ato representado por seu presidente Sr. Paulo Roberto de Morais Muniz, brasileiro,
casado, engenheiro civil, ponador do RG n° 002382 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n°153.603.421-53,
residente e domiciiiado nesla capital e, por seu diretor administrallvo financeiro Sr. Fernando Pedro De Brites,
brasileiro, divorciado, empresario, portador de RG n° 1810615 SSP/DF e inscrilo no CPF/MF sob 0 n°
216.474.968-53, residente e domiciiiado nesta capital, doravante denominado de CODESE-DF, com esteio na
lei n° 8.666/1993, naquilo que couber, resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperagéo Técnica,
incluindo~se os seus ANEXOS que fazem parte integrante deste ajuste técnico, mediante as clausulas e
condiooes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presenle Acordo de Cooperaoao Técnica objetiva a integragéo dos participes em epigrafe, com o escopo
de viabilizar a consecugao nao onerosa, entre a DFTrans e o CODESE-DF, de sen/loos técnicos
especializados em Engenharia de Transportes e Tecnologia de lnformaoéo com fornecimento de Licenoa de
Uso Permanente de um Conjunto de Sistemas Computacionais de ITS (intelligent Transportation Systems),
com vista a implantagao e operagéo de Cenlro de Supen/isao Operacional (CSO) para servioos de Transporle
de Passageiros no Distrito Federal.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA PRETENS/10 oz COOPERAQAO E oos OBJETIVOS ENTRE os
PARTlClPES

CONSIDERANDO que o CODESE-DF foi criado por iniciativa da sociedade civil organizada e possui carater
propositivo e consultivo, sendo que o seu objetivo central e participar ativamente do planejamento e
desenvolvimento economico sustentavel de Brasilia e Entorno, a curto, medio e longo prazo, proporcionando
qualidade de vida e condicoes dignas aos cidadaos, em gestéo compartilhada com o poder ptiblico.

CONSIDERANDO que as principals caracteristicas do CODESE-DF envolvem a participaoéo voluntaria de
seus membros em prol dos objetivos institucionais a serem desenvolvidas em conformidade com o seu
Estatuto Social, visao de futuro e planejamento, suporte técnico profissional, foco no desenvolvimento
economico e social, apartidarismo e representatividade da sociedade civil organizada.

CONSIDERANDQ que o CODESE-DF, em conformidade com o seu Estatuto Social, tem por flnalidade o
desenvolvimento ou a indicacao de instrumentos a melhoria da mobilidade urbana e das condicoes de vida da
coletividade, tem por escopo desenvolver as acoes efetivas, por intermédio de seus membros com
qualificacao técnica a consecucao do objeto e mediante a direta atuacao do CODESE-DF, tudo para o fim de
garantir 0 desenvolvimento sustentavel deste Acordo de Cooperacao Técnica.

CONSIDERANDO que o CODESE-DF, em conformidade com o seu Estatuto Social, tem a prerrogativa e a
faculdade de firmar convénios, termos de cooperacao, ajustes e contratos com instituicoes ptiblicas ou
privadas com vista a consecucéo das suas especificas finalidades.

CONSIDERANDO que o objetivo geral do presente Acordo de Cooperacao Técnica é a obtencao da melhoria
dos servicos de transporte de passageiros no Distrito Federal, através da modernizacao dos processos de
gestéo dos servicos atualmente prestados pelas empresas operadoras, os participes em epigrafe procedem a
celebracao deste instrumento a realizacao de estudos de engenharia de transportes para identificagao de
gargalos nos processos atuais e proposlcéo de novos processos de gestao, sendo complementados pela
implantacao de sistemas computacionais do tipo ITS (Intelligent Transportation Systems) que apoiem os
novos processos de gestao revisados.

Em conformidade com as diretrizes e pretensoes oriundas das consideracoes acima, constituem objetivos
especificos do presente Acordo de Cooperacao a consecucao de medidas a viabilizacéo e operacionalizacao
de procedimentos técnicos de engenharia e implantacéo dos seguintes sistemas e produtos a serem
disponibilizados a DFTrans:

-I>~QJ|'\)—*~_.»~_/a_/\_/

Sistema Conector I Sistema de Escuta (Listener) e Banco de dados primario
Sistema de Superviséo Operacional
Servicos e funcionalidades de Controle de Qualidade
Sen/icos e funcionalidades de Sincronizacao entre bases da DFTrans e do SSO
Servicos de dados para terceiros 6 "
Processos de trabalho. " '
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Os sistemas computacionais e sen/icos de assessoramento, objeto do presente documento estao detalhados
no ANEXO I, apresentando as caracteristicas e condicoes especificas do presente Acordo, sendo o ANEXO
ll, uma apresentacao das diretrizes e metas técnicas a serem implantadas, quando e sempre que se
verificarem viaveis.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAQQES DOS PARTlClPES

Obsen/ado o disposto na Clausula Primeira, os participes se comprometem a alocar, dentro de suas
possibilidades e responsabilidades aqui expressamente indicadas, recursos humanos e materials, desde que
envolvidos em projetos conjuntos, mediante prévio entendimento, respeitados seus regulamentos e, desde
que deste fato nao decorra solucao de continuidade no desenvolvimento de suas atividades especificas,
cabendo a cada um deles as seguintes obrigacoes especificas, apresentadas, de forma exaustiva, a seguir:

1 - Constituem obrigagoes da DFTrans:

l - Zelar pelo desenvolvimento a contento do objeto deste Acordo de Cooperacao;
ll - Garantir 0 cumprimento dos prazos estabelecidos para o desenvolvimento do objeto deste Acordo de
Cooperacao;
lll - Promover a divulgacao tecnica referente ao objeto deste Acordo de Cooperacao.
lV- Produzir, no que é de sua responsabilidade, manter e fomecer informacoes suficientes para elaboragao
dos projetos objeto deste Acordo de Cooperacéo;
V - lndicar diretrizes tecnicas e orcamentarias para elaboracao dos projetos objeto deste Acordo de
Cooperacao;
Vl - Estabelecer articulacao com os orgaos de governo afetos aos projetos a serem desenvolvidos;
Vll - Supen/isionar 0 desenvolvimento dos projetos objeto deste Acordo de Cooperacao;
Vlll - Assinar conjuntamente com 0 CODESE-DF as anotacoes de responsabilidade técnica e os atestados
de capacidade técnica referente aos trabalhos que vierem a ser realizados pelo(s) membro(s) devidamente
qualificado(s) do CODESE-DF e que comp6e(m) 0 seu quadro de membros.
lX- Dar as condicoes que lhes couber a consecucao do objeto pelo CODESE-DF.

2 - Constituem obrigagoes do CODESE-DF

l - Zelar pelo desenvolvimento a contento do objeto deste Acordo de Cooperacao, naquilo que
exclusivamente Ihe couber;
ll - Garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos para o desenvolvimento do objeto deste Acordo de
Cooperacao, naquilo que restar do seu campo de atuacao;
lll - Participar da Coordenacao Técnica do objeto deste Acordo de Cooperacéo, podendo delegar tat
atribuicao ao(s) seu(s) membro(s) devidamente qualificado(s) e que compoe(m) o seu quadro de membros;
IV - Participar da elaboracao de divulgacoes técnicas referentes ao objeto deste Acordo de Cooperaoao;
V - Fornecer responsavel pela elaboracéo do objeto deste Acordo de Cooperacéo, na direlriz do item lll
acima;
Vl - Compartilhar experiéncias e resultados com o setor de atuacao; /
Vll -lndicar responsavel técnico pelos produtos desenvolvidos, U
\/lll- lnformar as especificacoes e o detalhamento dos produtos e servicos objeto deste~Ac r 
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IX — Entregar e acompanhar a instalacao dos sistemas no DATACENTER da autarquia, na direlriz do item lll
acima;
X — Entregar a documentacéo técnica completa (dicionario de dados, Modelo de Entidade—Relacionamento —
MER) conforme cada versao fornecida;
Xl - Assinar conjuntamente com a DFTrans as anotacoes de responsabilidade técnica e os atestados de
capacidade técnica referente aos trabalhos que vierem a ser realizados pelas empresas associadas.

CLAUSULA QUARTA - DA OPERACIONALIZAQAO

Para efeito de intensificar a articulagao entre os participes, assim como acompanhar e monitorar as acoes no
ambito deste Acordo, estabelecer-se-a uma Comissao para Gestao deste Acordo de Cooperacao entre os
participes, que sera constituida por 02 (dois) representantes de cada participe, um titular e um suplente, a
serem indicados posteriormente.

CLAUSULA QUINTA - DA AQAO PROMOCIONAL

Em qualquer acao promocional relacionada com o objeto do presente instrumento, seré obrigatoriamente
destacada a participacao do CODESE-DF.

Paragrafo Unico: Os programas, campanhas e materials impressos contarao com a assinatura dos participes
com formatos e redacao a ser definidos em Plano de Trabalho.

CLAUSULA SEXTA - DA PARTICIPAQAO NOS RESULTADOS TECNICOS

Os resultados técnicos, desenvolvimento ou inovacéo tecnologica decorrente de trabalhos produzidos no
émbito do presente Acordo de Cooperacao serao atribuidos aos participes responsaveis, sendo permitida a
sua divulgacao institucional, total ou parcial, sem o consentimento previo e formal destes, desde que
respeitada a legislacao pertinente quanto ao sigilo de informacoes pdblicas, registradas as fontes, autoria e
responsabilidade técnica dos trabalhos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nos casos de veiculacao de producoes de terceiros, devera haver termo
especifico de cessao de direitos de divulgacao, exibicao, distribuicao e copias.

PARAGRAFO SEGUNDO - Todos os dados e relatorios técnicos oriundos deste Acordo de Cooperaoao
serao de natureza poblica e gratuita ficando vedada a respectiva comercializacao pela DFTrans. As licencas
de software, bem como eventuais evolucoes desenvolvidas durante 0 presente Acordo ficam resguardadas
sob seus direitos originals de comercializacao, nos termos da Licenca de Usuario Final disponibilizada.

CLAUSULA SETIMA - DA PUBLICIDADE

A publicidade de acoes e resultados do Acordo de Cooperacéo poderao ser amplamente divulgados pelos
participes. ,, /
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CLAUSULA OITAVA — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual sobre o conjunto de Sistemas
Computacionais de ITS, objeto deste Acordo de Cooperacao Técnica, de propriedade do membro do
CODESE-DF que implementar e operacionalizar o objeto de cooperaoao técnica, deverao ser observados em
todas as acoes de divulgacao de dados, relatorios e estudos oriundos de sua utilizacao, bem como aquele
membro do CODESE-DF que vier a desempenhar os trabalhos, respeitado a normativa de Acervo Tecnico
estabelecida pelo CREA-DF, sendo os mesmos autonzados, de forma automética e sem qualquer onus ou
condicao pelos respectivos autoreslexecutores ao CODESE-DF e a DFTrans para publicidades e acoes de
transparéncias pttblico-institucionais. Os participes deverao indicar nesses materials e estudos os nomes dos
membros do CODESE-DF responsaveis pela implementacao e operacionalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No caso dos softwares que venham a ser desenvolvidos no ambito do presente
Acordo de Cooperacao, a propriedade intelectual ficara reservada ao membro do CODESE-DF que o(s)
desenvolver(em).

CLAUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

O presente Acordo de Cooperacao néo prevé a transferéncia de recursos financeiros entre os participes,
devendo, cada um deles, arcar com aquilo que the couber frente as atribuicoes expressamente assumidas
neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente Acordo de Cooperacao Técnica tera vigéncia a contar da data de sua assinatura e vigorara por
prazo de 12 meses, podendo ser renovavel conforme expresso interesse dos participes.

Parégrafo [mico - O prazo de vigéncia do presente acordo de Cooperacao Técnica indioado no caput, nao
vincula, em nenhuma hipotese, a manutencao da execucao e/ou disponibilizacao dos servicos tecnicos a ele
vinculados, devendo ser obsen/ado para tal fim, as disposicoes do Anexo l.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DENUNCIA E RESCISAO

Este Acordo de Cooperacao podera ser denunciado pelos participes, a qualquer tempo, desde que haja
comunicacao prévia de, no minimo, 30 (trinta) dias, ou rescindido alteracao por interesse publico da
Administracao Pflblica Distrilal por descumprimento de quaisquer de suas clausulas ou por forca de norma
que a torne inexequivel.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

Este acordo, nos casos omissos, sera solucionado mediante entendimento entre os participes e
formalizados pormeio determos aditivos. F’ /'
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A DFTrans nomeara uma comissao executora para acompanhar a execucao do presente ajuste, obseniadas
as atribuicoes previstas no Decreto n° 32.598/2010, com observancia as demais disposicoes estabelecidas
neste Acordo de Cooperacao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAQAO E DO REGISTRO

A eficacia do presente ACORDO DE COOPERAQAO TECNICA flca condicionada a publicacéo de seu extrato
no Diario Oficial do Distrito Federal, ate o 5“ dia irtil do més seguinte ao de sua assinatura, correndo as
despesas por conta da DFTrans, que devera promover também seu registro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - oo FORO:

O foro da Secao Judiciaria do Distrito Federal é 0 competente para dirimir qualquer questao relativa ao
presente Acordo de Cooperacao que nao possa ser elucidada administrativamente.

E, por estarem de pleno acordo com as clausulas e condicoes expressas neste Acordo de Cooperacao
Técnica, os participes firmam o presente lnstrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presence
das testemunhas abaixo identiflcadas, para efeitos legals.

Brasilia, Oide Al/évs’/*0 de»2>1<.l’

DF‘l‘fiiS - TRANSP RTE UR ANO DO DISTRITO FEDERAL,/,7 '
Marcos Tad u de Andrade A
RG n° 1.35 .771 SSPIDF ,-

Diret r Geral
l . ’ .
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CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SU_STENTAVEL E ESTRATEGICO
Paulo Roberto de Morais Muniz

RG n° 002.382 SSPIDF
Presidente

l V’CONSELHO DE DESENVOLVIMENT ECON , . - ENTAVEL E ESTRATEGICO »
Fern - - = edroDe Brites
RG n° 1.810.615 SSPIDF
Diretor Administrative
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ANEXO I

Os produtos, sistemas e sen/icos descritos na CLAUSULA SEGUNDA do presente Termo de Cooperacao
foram identificados pelos representantes do CODESE-DF e da DFTrans, buscando atender ao maximo as
necessidades imediatas da DFTrans, com arquitetura que permita sua evolucéo futura e estao a seguir
detalhados:

1. Sistema Conector I Sistema de Escuta (Listener) e Banco de Dados Primario:

1.1 - Descricéo do Conector:

Modulo onlineiz

1.1.1- Recebe dos operadores dados da operacao da frota (0 sistema é passivo, quem faz a transmissao ativo
é cada concessionaria individualmente);
1.1.2 - Testa origem, formatacéo e consisténcia dos dados;
1.1.3 - Grava dados na Tabela Primaria de Posicoes (Rastreamento).
1.1.4 - A aplicacao deve estar apta a receber dados em tempo determinado pela autarquia posteriormente,
considerando os aspectos de tempo, quantidade de veiculos e de infraestruturas de rede e servidores que
sao de reponsabilidade da DFTrans.

1.2 - Obrigacoes do CODESE-DF:

1.2.1 - lmplantacao assistida do aplicativo "Conector";
1.2.2 - Entrega de codigo fonte completo (versao atual);
1.2.3 - Entrega de licenca permanente de uso;
1.2.4 - Manutencao corretiva durante 12 meses,
1.2.5 - Treinamentos (nos perfis ‘infraestrutura de software‘ e ‘configuracao de ambiente’);
1.2.6 - Manuals de uso (nos perfis ‘infraestrutura de software‘ e ‘configuracao de ambiente');
1.2.7 - “Help Desk" limitado a 8 horas de atendimento por mes apos a conclusao da implantacao e os
treinamentos;

1.3- Nao estao incluidos no escopo do Sistema:

1.3.1 - Manutencoes ou desenvolvimento evolutivo;
1.3.2 - lnteracao com pessoas ou entes que nao estejam vinculados a DFTrans ou outro que este aponte
como coparticipante;

1.4 - Obrigacoes da DFTrans:

1.4.1 - indicar equipe de coordenacao do projeto para que esta seja o ponto focal de discussoes e decisoes;
1.4.2 - A equipe de coordenacao do projeto devera ter aulonomia para decisoes tecnicas;
1.4.3 - Ter equipe disponivel para aprendizado e absorcao de processos e iecnologias a serem entregues;
1.4.4 — Fazer a interacao com empresas concessionarias, outros entes ou outros orgaps de governo durante
o processo;

' O tempo c frcquéncia dc transmissao c atualizacao dc dados (refresh) serri de acordotr/om o envio dc: ({|JC|fiS ‘
concessionarias. _ /i ¥
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1.4.5 - Resguardar as empresas parceiras todos os direitos intelectuais e integridade do produto, salvo
autorizacao expressa do parceiro;
1.4.6 - Definir formato e frequéncia de transmissao de dados, regras de negocio parametrizaveis, regras de
validacéo e operacéio da tecnologia;
1.4.7- Definir metas de transmisséo e de qualidade dos dados;
1.4.8 - Disponibilizar a infraestrutura de sistemas, aplicativos, rede, seguranca, hardwares e outras
necessidades a hospedagem e uso do aplicativo.
1.4.9 - Estabelecer regulamentacao complementar, quando necessario;
1.4.10 - Atestar a implantacao e permitir a divulgacao por parte da empresa parceira do CODESE.

1. 5 - Componentes do conector:

1.5.1 - "Listener": ‘escuta‘ a rede e aguarda, analisa e grava dados recebidos da frota;
1.5.2 - "Watchdog": verifica constantemente se 0 servico esta ativo;
1.5.3 - “Sniffer”: intercepta e analisa os dados destinados ao listener, gerando log.

1.6. Dados a serem recebidos:

1.6.1 - Latitude;
1.6.2 - Longitude;
1.6.3- Velocidade;
1.6.4 - Codigo da linha de onibus em operacao;
1.6.5 - Operador de onibus;
1.6.6 - IMEI do GPS;
1.6.7 - Sentido da viagem;
1.6.8 - Data, hora, minuto e segundo da posicao coletada;
1.6.9 - Prefixo do veiculo;
1.6.10 - Direcao do GPS (em graus).

1.7 - Modo de Transmissao:

1.7.1 -Operador transmite, num intervalo definido, dados de posicao de cada veiculo para um endereco
Internet apontado pela DFTrans. As empresas sao parte ‘ativa’ na transmissao e a DFTrans parte ‘passive’
(recebe os dados sem precisar fazer requisicao).

1.7.2 - A fonte da transmissao no operador pode ser: Via Web Sen/ice, com dados vindos de aplicativo no
operador ou de aparelhos embarcados nos veiculos (exigindo a identificacao de cada aparelho e integracao
dos dispositivos nos veiculos e/ou atualizacao continuada dos dados de alocacao de veiculo por linha).

2. Sistema de Supenrisao Operacional (SSO)

2.1 - Descricao do Sistema de Supen/iséo Operacional:

2.1.1 - Modulo que apresenta de forma online a posicao dos veiculos monitorados, de acordo com os dados
recebidos na transmissao pelas empresas;
2.1.2 - Gerador de relatorios diversos sobre operacao dos servicos e qualidade da_,tra?tsmissao ‘W
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2.2 - Obrigacoes do CODESE-DF:

2.2.1 — Fazer a implantacéo assistida do aplicativo “SSO”;
2.2.2 - Entregar a Licenca de Uso Permanente;
2.2.3 — Fazer a manutencao corretiva durante 12 meses;
2.2.4 — Realizar os treinamentos (nos perfis ‘infraestrutura de software‘, ‘configuracao de ambiente’ e
'analista');
2.2.5 - Fornecer os Manuals de uso (nos perfis ‘infraestrutura de software‘, ‘oonfiguracao de ambiente' e
‘analista’);
2.2.6 - Atendimento "Help Desk", limitado a 8 horas de atendimento por més apos a conclusao da
implantacao e os treinamentos;
2.2.7 - Assessoramento técnico em Engenharia de Transportes para identiflcacéio e definicao de possiveis
funcionalidades adicionais futuras, limitado a 8 horas de atendimento por més apos a conclusao da
implantacao e os treinamentos. A documenlacéo para coleta de requisitos antes deste periodo sera elaborada
em conjunto com a DFTrans.
2.2.8 - Entrega de documentacao basica do banco de dados e dicionario de dados, resguardados os aspectos
de propriedade intelectual e respeitado 0 sigilo de regras de negocio inseridas no banco de dados.
2.2.9 - A documentacao deve ser abrangente para todo 0 banco de dados primario - que abrange a tabela
historica de posicoes individuals e os cadastros - de forma a permitir a DFTrans gerar consultas diretas aos
dados brutos. A area secundaria (pos-processada) do banco de dados sera disponibilizada mediante Web
Sen/ices e APl's a serem desenvolvidas pela empresa fornecedora, de forma a resguardar o sigilo de segredo
de industria.

2.3 - Nao eslao incluidos no escopo do Sistema:

2.3.1 - Entregar o codigo fonte;
2.3.2 — Fazer manutencoes ou desenvolvimento evolutivo;
2.3.3 — Participar de inleracao com pessoas ou entes que nao estejam vinculados a DFTrans ou outro que
este aponte como coparticipante;

2.4 - Obrigacées da DFTrans:

2.4.1- indicar equipe de coordenacao do projeto para que esta seja o ponto focal de discussoes e decisoes;
2.4.2 - Dar autonomia a equipe de coordenacao do projeto para tomar decisoes tecnicas;
2.3.3 — Disponibilizar equipe para aprendizado e absorcao de processos e tecnologias a serem entregues;
2.4.4 - Fazer a interacéo com empresas, outros entes ou outros orgaos de governo durante 0 processo;
Resguardar todos os direitos intelectuais e integridade do produto, salvo autorizacao expressa do parceiro;
2.4.5 - Definir formato e frequéncia de transmissao de dados, regras de negocio parametrizaveis e operacao
da tecnologia;
2.4.6 - Gerar documentacao e marcos normativos associados;
2.4.7 - Definir metas de transmissao e de qualidade dos dados;
2.4.8 - Dotar de infraestrutura de sistemas, aplicativos, rede, seguranca, hardwares e outras necessidades a
hospedagem e uso do aplicativo.
2.4.9 - Atestar a implantacao e permitir a divulgacao por parte da empresa parceira

/2 _
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2.5.1 - Interface para visualizacao em navegador dos dados coletados e processados;
2.5.2 - Banco de dados para armazenamento de dados cadastrais;
2.5.3 - Banco de dados com informacoes processadas a partir dos dados cadastrais e dados de operacao;

3. Servicos e funcionalidades de Controle de Qualidade de Dados

3.1 - Descricao do Controle de Qualidade Dados, procedimentos e funcionalidades voltados para:

3.1.1 - Acompanhamento continuado da frequéncia e consisténcia dos dados transmilidos pelos operadores;
3.1.2 - Avaliacao, manutencao e refinamento dos dados cadastrais do STPC/DF;
3.1.3 - Acompanhamento do desempenho da infraestrutura tecnologica a disposicao do Conector, SSO e
Senrico de Dados para Terceiros;
3.1.4 - Avaliacao das informacoes processadas a partir dos dados de operacao e cadastrais.

3.2 — Obrigacoes do CODESE-DF:

3.2.1- Acompanhar a DFTrans na definicao dos procedimentos de Controle de Qualidade (assessoramento
técnico em Tecnologia de lnformacao, infraestrutura de Redes e Engenharia de Transportes), limitados a 8 h
de dados por mes
3.2.2 - Avaliar a possibilidade de incorporacao de novas funcionalidades no SSO ou Conector para auxiliar na
afericao.

3.3 - Nao eslao incluidos no escopo dos sen/icos:

3.3.1 - Elaborar a documentacao ou procedimentos de Controle de Qualidade;
3.3.2 - Conduzir a definicao dos procedimentos.

3.4 - Obrigacoes da DFTrans:

3.4.1 - indicar equipe que definira os processos de controle de Qualidade;
3.4.2 — Dar autonomia a equipe de coordenacao do projeto para tomar decisoes técnicas;
3.4.3 - Alocar pessoas para fazer a gestao de qualidade;
3.4.4- Disponibilizar equipe para aprendizado e absorcao de processos e tecnologias a serem entregues;
3.4.5 - Fazer a interacao com empresas, outros entes ou outros orgaos de governo durante 0 processo;
3.4.6 - Definir metas de transmissao e de qualidade dos dados;
3.4.7 - Regulamentar os processos de transmissao e qualidade de dados
3.4.8 - Fazer as aquisicoes necessarias para gestéo da qualidade;
3.4.9 - Firmar termos de compromissos internos ou externos para garantia da qualidade.

4 - Sincronizacao entre bases da DFTrans e do SSO

4.1 - Descricao da sincronizacao, desenvolvimento conjunto entre as equipes da DFTrans e CODESE de
rotinas e Web Services que mantenham consisténcia entre bases cadastrais na DFTrans e o Conector, SSO e
Servicos de Dados para Terceiros. 1’ I .

4.2 - Obrigacoes do CODESE-DF: h, Wqr  



4.2.1 - Definir em conjunto com a DFTrans, a arquitetura, procedimentos, regras e aplicativos necessarios
para que as bases possam ser sincronizadas de forma automatica; (assessoramento tecnico em Tecnologia
de lnformacao, infraestrutura de Redes e Engenharia de Transportes).
4.2.2 - ldentificar as possibilidades de analises cruzadas entre dados de gerenciamento operacional (SSO) e
gerenciamento financeiro (Sistema de Bilhetagem).
4.2.3 - Conceber, criar, testar e implantar ‘views’, ‘Web Sen/ice’ ou outros componentes necessarios para a
sincronizacao, no ambito do Conector do SSO;
4.2.4 - Entregar os codigos completos, das rotinas de sincronizacao;
4.2.5 - Entrega de licenca de uso permanente das rotinas de sincronizacao;
4.2.6 - Dar manutencao corretiva durante 12 meses;
4.2.7 — Realizar treinamentos nos perfis ‘infraestrutura de software’ e ‘configuracao de ambiente;
4.2.8 - Fomecer os Manuals de uso nos perfis ‘infraestrutura de software‘ e ‘configuracao de ambiente’;
4.2.9 - Assessorar a DFTrans na sincronizacao entre as bases, exclusivamente nos primeiros 90 dias apos o
inicio das operacoes.

4.3 - Nao esta incluido no escopo das acoes a serem desenvolvidas e implementadas:

4.3.1 - Fazer manutencoes ou desenvolvimento evolutivo apos 0 prazo de 90 dias, contados do inicio dos
servicos;
4.3.2 — Participar da interacao com pessoas ou entes que nao estejam vinculados a DFTrans ou outro que
este aponte como coparticipante;
4.3.3 - Desenvolver rotinas ou aplicativos voltados para bases e sistemas da DFTrans;

4.4 - Obrigacoes da DFTrans:

4.4.1 - indicar equipe de coordenacéo do projeto com capacidade e autonomia para discutir questoes técnicas
e tomar decisoes;
4.4.2- Disponibilizar equipe para o aprendizado e a absorcao de processos e tecnologias a serem entregues;
4.4.3 - Fazer a interacao com empresas, outros entes ou outros orgaos de governo durante o processo;
4.4.4 - Resguardar todos os direitos intelectuais e integridade do produto, salvo autorizacao expressa do
parceiro;
4.4.5- Definir junto com CODESE a arquitetura, procedimentos, regras e aplicativos necessarios para que as
bases possam ser sincronizadas de forma automatica;
4.4.6 - Fazer o desenvolvimento de rotinas ou aplicativos voltados para bases e sistemas na DFTrans;
4.4.7 - Gerar a documentacao e marcos normativos associados;
4.4.8 - Dotar de infraestrutura de sistemas, aplicativos, rede, seguranca, hardwares e outras necessidades a
hospedagem e uso do aplicativo.

4.5 - Bases a serem sincronizadas:

4.5.1 - Operadores;
4.5.2 - Linhas de dnibus (descricéo, tabelas de viagens programadas, tarifas, itinerarios, entre outros);
4.5.3 - Frota (numero do veiculo, proprietario, placa, tipo de veiculo, capacidade, entre outros);

terminals, estacoes, entre outros). '
/./' "

4.5.4 - Dados cadastrais georreferenciados (tracados de linhas, pontos de parada, pontos de soltura

. /V
\\»

K/Q ‘,4’-” _ Pagirrflzdeéo



5. Senricos de Dados para Terceiros

5.1 - Descricéo dos Servicos de Dados para Terceiros com modulo que permita que terceiros possam ter
acesso a dados de operacao e cadastrais na DFTrans.

5.2 — Obrigacoes do CODESE-DF:

5.2.1 - Apoiar a DFTrans na definicao de arquitetura, procedimentos, regras e aplicativos necessarios para
que a Tabela de Posicao possa ser disponibilizada a terceiros;

5.3 - Nao esta incluido no escopo do sen/ico:

5.3.1 - Fazer manutencoes ou desenvolvimento evolutivo;
5.3.2 - lnteragir com pessoas ou entes que nao estejam vinculados a DFTrans ou outro que este aponte
como coparticipante;
5.3.3 - Desenvolver rotinas ou aplicativos voltados para servicos de dados para terceiros;

5.4 - Obrigacoes da DFTrans:

5.4.1 - Conceber, criar, testar e implantar ‘Web Senrices‘, ‘data mans’ e outros componentes necessarios para
disponibilizar dados a terceiros;
5.4.2 - indicar equipe de coordenacao do projeto com capacidade e autonomia para discutir questoes
tecnicas e tomar decisoes;
5.4.3- Disponibilizar equipe para o aprendizado e a absorcao de processos e tecnologias a serem entregues;
5.4.4 - Fazer a interacao com empresas, outros entes ou outros orgaos de governo durante o processo;
5.4.5 - Resguardar todos os direitos intelectuais e integridade do produto, salvo autorizacao expressa do
parceiro;
5.4.6 - Definir junto com CODESE a arquitetura, procedimentos, regras e aplicativos necessarios para que as
bases possam ser sincronizadas de forma automatica;
5.4.7 - Gerar documentacao e marcos normativos associados;
5.4.8 — Dotar de infraestrutura de sistemas, aplicativos, rede, seguranca, hardwares e outras necessidades a
hospedagem e uso do aplicativo.

5.5 - Bases a serem disponibilizadas:

O Anexo ll traz mais detalhamentos das bases a serem disponibilizadas e uma possivel arquitetura
(simplificada dos servicos);

5.5.1- Operadores;
5.5.2 - Linhas de onibus (descricao, tabelas de viagens programadas, tarifas, itinerarios, entre outros);
5.5.3- Frota (numero do veiculo, proprietario, placa, tipo de veiculo, capacidade, entre outros);
5.5.4 - Cadastros georreferenciados (tracados de linhas, pontos de parada, pontos de soltura, terminals,
estacees, entre outros)"
5.5.5- Posicoes (em tempo real) da frota; Lg” ,-
5.5.6- Dados de movimentacao de passageiros; t‘ '
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6. Processos de Trabalho

6.1 - Descricéio de Processos de Trabalho com procedimentos voltados para:

6.1.1 - O acompanhamento em tempo real das condicoes de operacao com protocolos de interacao com
empresas e entes ptiblicos para avaliacao do desempenho da rede de servicos e intervencéo em eventos de
excecao;
6.1.2 - A avaliacao do sistema de transporte a partir de dados de operacao;
6.1.3 - A proposicao de novos parametros de exigéncia de niveis de senrico da operacao;
6.1.4 - A geracao de relatorios diversos para necessidades especificas.

6.2 - Obrigacoes do CODESE-DF:

6.2.1 - Acompanhar a DFTrans na definicao dos processos de trabalho.
6.2.2- Dar assessoria tecnica em Engenharia de Transportes (definicao de processos de trabalho;
identificacao e definicao de possiveis funcionalidades adicionais futuras; identificacéio de necessidades de
regulamentacéo complementar)

6.3 - Nao esta incluido no escopo do trabalho:

6.3.1.- Elaborar documentacéo ou procedimentos dos processos de trabalho;
6.3.2 - Conduzir a definicao dos processos.

6.4 — Obrigacoes da DFTrans:

6.4.1- indicar a equipe que definira os processos;
6.4.2 - Dar autonomia para a equipe tomar decisoes técnicas;
6.4.3 - Alocar pessoal para execucao dos processos definidos;
6.4.4 — Disponibilizar equipe para 0 aprendizado e absorcao de processos e tecnologias a serem entregues;
6.4.5 - Fazer a interacao com empresas, outros entes ou outros orgaos de governo durante o processo;
6.4.6- Definir metas para os processos;
6.4.7- Fazer as aquisicoes compreendidas como necessarias;
6.4.8 - Firmar Termos de Compromissos intemos ou externos;
6.4.9- Revisar de normativos associados a operacao e sua gestao.

7. Aspectos gerais

O total de horas disponibilizadas para a assessoria tecnica em todas as frentes de trabalho nao podera ser
superior a 30 h mensais.

8. Prazos

Todas as licencas de software seréo doadas em carater permanente, sem expiracao de validade.
Todos os sen/icos de assessoramento técnico e desenvolvimento complementar serao limitados ao prazo de
12 meses, respeitados os limites mensais de carga horaria.
Os servicos de manutencao corretiva serao limitados ao prazo de 12 meses.
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ANEXO ll

Dispoe sobre a Arquitetura do Conector, contendo uma descricao da arquitetura proposta para o ambiente
de ITS para DFTrans, com modularizacao de senricos e baixo nivel de acoplamento das solucoes. O texto foi
extraido de Memorando 106/2016 da GPP/DTE/DFTRANS que tratava de proposta de parceria para entrega
de ‘Conector’ para a DFTrans.

1. Atributos da Arquitetura do Conector:

a) Baixa dependéncia de solucoes e adequacao as tecnologias disponiveis;
b) Solucao multicamadas e uso de padroes;
c) Escalabilidade e Extensibilidade;
d) lnteroperabilidade entre bases de dados;
e) Desenvolvimento continuado e de baixos custos.

A lmagem abaixo ilustra a arquitetura proposta. Perceba-se que ela nao apenas resolve a questao presente
como é harmonica com outras bases de dados e demandas presentes e futuras.
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2. Componentes da Arquitetura do Conector: dispoe sobre o funcionamento de cada elemento;
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2.1 - A base de dados “Services” armazena dados geograficos associados ao STPC, como Linhas e seus
itinerarios, Pontos de Parada, Terminals, Estacées, Corredores, entre outros dados como tabelas de viagens
e niveis tarifarios também estarao nesta base;

2.2 - A base "Bilhetagem" deve ser um Data Mart para analises de planejamento. Armazena dados
consolidados de bilhetagem. A principio, os dados de bilhetagem a serem disponiveis para o “Web Server”,
seriam apenas aqueles associados a transparéncia;

2.3 - A base de dados “Rastreamento" armazena dados primarios de operacao enviados pelos veiculos, em
tempo real;

2.4 - O “Web Senrice” e uma aplicacao que permite que qualquer parceiro possa buscar dados nas bases
“Senricos“ ou “Rastreamento";

2.5 - A “Camada de Dados" permite que aplicacoes da DFTrans possam acessar as bases de dados
“Servicos“ ou “Rastreamento";

2.6 - "Quantum Gis" ou apenas QGis é o software atualmente usado para manutencao dos dados
georeferenciados da base “Services”, assim como o SGBD PostgreSQL;

2.7 - O "Conector" e uma camada apta a receber dados de rastreamento da frota em tempo real e grava-los
na base “Rastreamento";

2.8 - As diversas caixas "Frota e lTS“ se referem aos concessionarios e suas tecnologias de rastreamento;

2.9 - “GTFS Real Time ou DFT" sao dados de rastreamento enviados pelas concessionarias.

2.10 - Outros sistemas e bases de dados, como o SIT, BDG e Sistema de Bilhetagem fazem parte do
ambiente completo, mas nao foram aqui mencionados para simplificar esta acao em particular.

3 - Requisitos para o funcionamento adequado dos componentes

3.1 -As bases de dados “Servicos” e “Rastreamento" devem estar aptas a atender dezenas de requisicoes por
minuto, com respostas referentes a centenas de dados de monitoramento de veiculos e dos servicos
existentes, em tempo real e em regime 24 x 7. A base “Servicos" sera em parte um Data Mart, com dados
vindos do “SlT“ e “BDG", nao ilustrado na lmagem, por meio de procedimentos de “ETL";

3.2- A base de dados “Rastreamento" e o "Conector" devem estar preparados para receber dados de
rastreamento de toda a frota, em quantidades superiores a 6.000 registros por minuto, em tempo real e em
regime 24 x 7. Esta base e o “Conector” devem poder ainda expandir os tipos de dados que pode receber,
especialmente no que se trata de trocas de mensagens entre frota e CSO (num segundo ou terceiro
momento);

3.3 - A base “Bilhetagem” deve estar mais voltada para atender a “Camada de Dados”, especialmente
ferramentas de analise e planejamento. Quem deve alimentar esta base é o “Sistema de Bilhetagem", nao
apresentado na lmagem, por meio de procedimentos de “ETL”

3.4 - O "Conector" deve ainda realizar operacoes de tratamento e carga dos dados. Num segundo ou terceiro
momento podem também enviar mensagens as “Frotas e lTS";

3.5 - O “Web Server’ e a “Camada de Dados" devem estar aptos a atender centenas de requisicoes por
minuto, com respostas referentes a centenas de dados de monitoramento de _v’eicu|os e d ~senricos
existentes, em tempo real e em regime 24 x 7; ~
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3.6 - As tecnologias usadas pelas concessionarias devem ser indiferentes a DFTrans. O que importa é que
transmitam as informacoes requeridas no formato, qualidade e frequéncia especificados;

3.7- A principio, o definido formato e procedimentos de transmissao de dados seria o usado em 2013 (na
lmagem chamado DFT), posto que ja foi desenvolvido e implantado, e e bem simples em relacao ao padrao
GTFS-Real Time;

3.8 - Esta arquitetura, apesar de ser desejavel que funcione 24 x 7, nao tem a criticidade de nunca poder
parar, porém mecanismos preventivos devem ser criados para que isso nao ocorra.

4. Funcionamento:

A lmagem 2 abaixo ilustra os principals procedimentos associados aos servlcos de lnformacoes de viagens
aos passageiros. No caso, Bing e Google Transit, mas é a mesma arquitetura prevista para outros aplicativos,
como Mobee e Moovit. As acoes para transmissao dos dados dos onibus para a base de dados de
rastreamento estao descritas na subsecao 4.1, enquanto que as acoes para atendimento a demandas de
informacoes de usuarios do STPC/DF estao descritas na subsecao 4.2. A Subsecao 4.3. descreve usos de
arquitetura real e atual de arquitetura semelhante.
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lmagem 2: Passos de atendimento de senricos

Acao 1: o equipamento ‘Mix’ de cada onibus coleta dados dos equipamentos dos veiculos a cada X
segundos. Dentre os dados estao: localizacao, data e hora (dados vindos do GPS); velocidade do veiculo
(dado vindo do computador de bordo); codigo da linha, quantidade de passageiros registrados registrado na
catraca, numero do onibus (vindo do validador). Coletados os dados, e gerado um arquivo que deve ser
enviado pelo modem do onibus ou diretamente para o Conector (mediante um endereco Internet e uma porta
especiflcados) ou enviado para 0 ambiente de ITS da concessionaria;

Acao 2: caso o arquivo gerado no onibus seja enviado para a concessionaria, o ITS desta deve gerar arquivo
em formato padronizado pela DFTrans e enviado para o Conector;

- Acao 3: Seja o arquivo de dados de rastreamento enviado diretamente do onibus, ou enviado pelo ITS da
concessionaria, ele deve seguir um padrao especificado pela DFTrans. Sugerimos que seja usado o padrao
adotado em 2013 e 2014, que as concessionarias ja desenvolveram, ou que se use o GTFS Real time,
padrao adotado pela Google. Este arquivo sera enviado a um endereco Internet apontado pela DFTrans,
onde havera uma porta de aplicacao para cada concessionaria. Neste endereco havera direcionamento do
arquivo para o aplicativo ‘Conector’, que tera a funcao de: validar o emissor do arquivo; criticar o formato do
arquivo, veri icar a correcao do conteudo dos dados, cruzando os com outros dados dayltarquia ar
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conferir a validade da infonnacao. Havendo algum problema com os registros dos arquivos, é registrado o
erro. Nao havendo, ha a gravacao dos registros em base de dados temporarios.
Perceba-se que so quem tem acesso a gravacao de dados na base de Rastreamento é o Conector, o que
aumenta a seguranca da base.

- Acao 4: Os registros dos arquivos que foram aceitos e gravados em base de dados temporarios sao
gravados na base de dados de Rastreamento. Esta base deve estar apta a atender a milhares de gravacoes
e atender a dezenas de milhares de consultas por minuto, a partir de diversas fontes de interesse.

4.1 - Acoes para transmissao dos dados dos onibus para a base de dados de rastreamento

Os dados de rastreamento de frota sao oriundos das cinco concessionarias. Cada uma delas adquiriu
equipamentos por diferentes contratos, e cada uma opera de maneira individual. Suas bases de informacoes
estao em seus ambientes de ITS. Mas estes dados sao de interesse nao apenas das concessionarias, mas
também do poder poblico e da comunidade. O desafio técnico é coletar dados das frotas das cinco
concessionarias, em tempo real, e grava-los em uma onica base. As acoes de 1 a 5 descrevem de maneira
sucinta como isto funciona.

4.2 - Acoes para atendimento a demandas de informacoes de usuarios do STPC/DF

Os aplicativos Google Transit e Bing (assim como varios outros) mostram informacoes de tempo estimado de
viagem, linhas de onibus disponiveis e paradas de onibus para os passageiros, em tempo real. Para tanto,
estes aplicativos precisam de dados que so podem ser buscados em bases oficiais que contenham dados de
rastreamento de frota, dados de linhas de paradas de onibus. As acoes descritas nos passos 5 a 8
descrevem como estes aplicativos podem ir a bases oficiais da DFTrans e buscar dados.
- Acao 5: O aplicativo envia ao Web Sen/ice da DFTrans a requisicao de dados desejada. No caso, os dados
de rastreamento mais recentes. Este envio requer um cadastramento prévio junto a autarquia e o
conhecimento dos protocolos de comunicacao.
O Web Service analisa a autenticacao do requisitante, verifica se o pedido esta em formato valido, avalia se o
dado esta disponivel. Estando tudo de acordo, é formatado o pedido para envio ao banco de dados.
- Acao 6: O Web Sen/ice envia ao banco de dados 0 pedido de informacoes desejado. Perceba-se que
apenas o Web Sen/ice tem acesso a base de dados, e nao a empresa demandante, o que aumenta a
seguranca da arquitetura.
- Acao 7: A base de dados de rastreamento faz a pesquisa desejada e retorna para o Web Seniice os dados
desejados. lmportante frisar que tanto 0 Web Service quanto a base de dados deve estar preparada para
receber e produzir milhares de registros minuto.
- Acao 8: O Web Sen/ice devolve ao aplicativo a informacao pedida. O aplicativo roda suas rotinas e
disponibiliza as informacoes aos usuarios do STPC/DF.

4.3 Usos com arquiteturas semelhantes

A arquitetura sugerida ja é usada em outros Iugares. Nesta subsecao serao apresentados dois deles: a
propria DFTrans e a SPTRANS.
Na DFTrans, algo muito semelhante ja é feito com o Google Transit e o DFnoPonto. O Google Transit nao
utiliza dados de rastreamento e repassa dados de linhas e pontos de parada. A lmagem 3 ilustra um uso real.
Os dados de Iocalizacao de pontos de parada e linhas que all passam sao oriundos de bases da DFTrans.
desde 2013.
Ja o DFnoPonto ja disponibiliza tanto informacoes de linhas, pontos de paradas, horarios programados e
itinerario descritivo, quanto informacoes em tempo real ao usuario. Esta acao se encontra em fase de teste
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lmagem 3: aplicativo Google Transit usando dados da DFTrans

A lmagem 4 mostra, na arquitetura, como funciona. A empresa Google, via sua contratada Logann, busca os
dados de linhas e paradas para sua base, realiza os processamentos necessarios, e disponibiliza aos
usuarios os dados do STPC/DF. O programa QGIS e 0 SGBD PostgreSQL/PostGlS é usado por nossa

'pe de geoprocessamento para que seja feita a criacao dos dados, manutencao a base de dados, como
en/erNVeb Sen/ice para divulgacao dos mesmos. O mesmo procedimento sera usado com a

dados em formato GTFS.
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lmagem 4: Arquitetura em uso de busca de dados pelo Google Maps na DFTrans
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lmagem 5: Pagina do SPTRANS informando que bases podem ser buscadas
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