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1. APRESENTAÇÃO 

O sistema de Bilhetagem Eletrônica a ser implantado, deverá ser compatível 

com as especificações técnicas abaixo relacionadas. 

O prazo máximo para a implantação do sistema será de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados da assinatura do contrato de concessão, observado os prazos 

apresentados pela concessionária em sua Proposta Técnica. 

Os custos relativos ao desenvolvimento, implantação, manutenção e 

atualização deste sistema correrão por conta das concessionárias e não 

integrarão os cálculos tarifários. 

 

2. SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.  

2.1. Objetivos  

O sistema de Bilhetagem Eletrônica a ser implantado deverá atender os 

seguintes objetivos básicos:  

 Proporcionar o controle de todos os usuários do transporte coletivo de 

passageiros seja eles pagantes ou não, através da passagem pelas 

roletas e, para os usuários impossibilitados de passagem pela roleta 

deverá ser prevista solução técnica que permita a contabilização destes 

usuários; 

 Minimizar a evasão de receita; 

 Possibilitar a racionalização de rede de transporte, através da integração 

temporal do sistema, com aumento da mobilidade dos usuários, no 

prazo máximo de 60 dias após a implantação dos serviços contratados; 

 Possibilitar flexibilidade da estrutura tarifária; 

 Proporcionar maior segurança, pela venda antecipada dos cartões, com 

a conseqüente redução de valores monetários embarcados; 
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 Possibilitar o controle operacional dos serviços e a aferição do 

cumprimento das determinações de operação; 

 Permitir uma coleta de dados que subsidie o planejamento do sistema e 

a programação dos serviços. 

 

2.2. Condições Gerais.  

Utilização de cartões inteligentes (“smart card contactless”) recarregáveis como 

meios de pagamento, e equipamentos eletrônicos embarcados nos veículos 

para validação dos créditos de viagem.  

Ao lado das catracas deverão ser instalados os validadores, que realizarão a 

leitura e verificação da existência de crédito de viagem gravado no cartão e, 

posteriormente, irão liberar a roleta.  

A automatização deverá proporcionar a integração temporal para o usuário, ou 

seja, durante um período de tempo pré-estabelecido o usuário poderá fazer a 

utilização de dois ou mais veículos de transporte coletivo.  

Cada operação da validação de um crédito de viagem ou da liberação da roleta 

deverá ser armazenada no validador e ao final da operação do veículo, estes 

dados deverão ser coletados automaticamente através de transmissão para um 

computador na garagem das empresas concessionárias. Os dados poderão 

também ser transmitidos diretamente ao Sistema Central de Processamento de 

Dados, caso os validadores estejam equipados com sistema de telefonia 

celular. 

 O validador também deverá armazenar no próprio cartão do cobrador, um 

resumo de sua jornada de trabalho, o qual deverá ser descarregado na 

garagem com a emissão de um comprovante que será entregue na 

arrecadação desta, possibilitando desta forma que o cobrador faça o seu acerto 

de contas sem a necessidade de retorno do ônibus à garagem. 
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Em cada garagem, os dados de todos os veículos que nela operam deverão 

ser agrupados e transmitidos diariamente para a Central de Armazenamento e 

Processamento de Dados, onde serão realizadas as operações de 

autenticação dos créditos, atualização de contas corrente e consolidação dos 

dados.  

Todos os softwares e programas aplicativos deverão ser desenvolvidos de 

forma parametrizável, permitindo a SIMTRANS definições de parâmetros 

operacionais do sistema e alteração dos mesmos sem a necessidade de 

interveniência do fornecedor de tecnologia.  

 

2.3. Processos Envolvidos.  

Os processos existentes no sistema de Bilhetagem Eletrônica devem ter suas 

rotinas conhecidas pelos agentes envolvidos e estar compatibilizados com a 

operação dos equipamentos que serão implantados.  

Os processos a serem implementados com a automatização são, basicamente, 

os seguintes: 

 Emissão de créditos; 

 Cadastramento de usuários; 

 Distribuição dos créditos; 

 Comercialização; 

 Validação; 

 Transmissão; 

 Controle e, 

 Gerenciamento.  
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2.4. Elementos Físicos.  

 Cartão; 

 Validador; 

 Catraca; 

 Terminais de venda; 

 Equipamentos de transmissão; 

 Computadores e periféricos.  

 

O Cartão é o elemento físico que irá substituir a moeda para o usuário sendo 

utilizado como meio de pagamento de viagem.  

O Validador é o equipamento que realizará a leitura do cartão, verificará a 

existência de crédito eletrônico e demais dados relativos às viagens anteriores 

realizadas pelo usuário para efeito de integração. O validador permitirá ao 

cobrador a fiscalização do uso de benefícios, verificando os critérios com as 

restrições estabelecidas, além de armazenar as informações sobre todas as 

transações realizadas.  

A catraca é o equipamento responsável pelo bloqueio do usuário para permitir 

a operação de pagamento de passagem em créditos eletrônicos ou dinheiro e 

verificar benefícios de gratuidade ou de tarifas especiais com desconto. As 

catracas a serem utilizadas deverão operar como bloqueador.  

Os equipamentos de transmissão irão instrumentalizar a transferência 

eletrônica dos dados armazenados nos validadores diretamente para os 

computadores de garagem, e vice-versa.  

Os computadores e periféricos serão instrumentos utilizados para: 

desenvolvimento de softwares, armazenamento e processamento de 

informações, operação de cadastramento e comercialização, etc. 
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2.5. Instalações Físicas.  

As seguintes instalações deverão ser consideradas: 

 Sistema Central de Armazenamento e Processamento de Dados; 

 Sistema de Geração de Créditos; 

 Sistema Central de Distribuição dos Créditos; 

 Postos de Comercialização; 

 Sistema de Gerenciamento nas Garagens. 

  

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

3.1. Validadores Eletrônicos.  

Os validadores eletrônicos deverão ser instalados em todos os pontos do 

sistema onde existam cobradores de tarifa responsáveis por uma catraca de 

passagem de pessoas, ou seja, em ônibus, estações e terminais de 

passageiros. Estes validadores deverão ser interligados à catraca. Em caso de 

falha ou simples troca para manutenção, os validadores deverão possuir uma 

conexão elétrica e mecânica com engates rápidos que possibilitem uma troca 

instantânea, até mesmo com os veículos em operação. 

Os validadores deverão conter dispositivos para leitura e gravação das 

informações nos cartões sem contato, no mínimo do tipo, Mifare A.  

O validador deverá emitir mensagem ao usuário a respeito da ação 

implementada, em mostrador alfanumérico de alta resolução e fácil 

visualização, além de sinal digital (bips).  

Os validadores deverão ter capacidade de armazenar na memória e processar, 

as seguintes informações: 
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- Dados dos cartões que efetuaram operações de passagem e 

tentativas sem sucesso de passagem pela catraca, com o respectivo 

motivo (lista restritiva, sem crédito ou restrição de uso, etc); 

- Intervenções realizadas no validador; 

- Falhas do validador; 

- Troca de linha; 

- Situação de quebra do veículo; 

- Viagens realizadas, distâncias percorridas por viagem e os 

respectivos sentidos; 

- Tipo de dia de operação; 

- Número de cadastro do veículo onde o validador está instalado; 

- Código de posição do validador obtido do Cartão dos Operadores do 

Sistema, indicando em que linha o validador está operando; 

- Banco de dados contendo o código da linha ou terminal da última 

validação, suas respectivas, data e horário, e o grupo tarifário de 

cada validação efetuada, bem como o valor cobrado nesta validação; 

- Número de passagens recebidas pelo cobrador em moeda corrente, 

inclusive frações de tarifa nos casos de integração; 

- Valor da tarifa; 

- Lista de interdições de cartões; 

- Lista de integrações permitidas; 

- Número de usuários que passaram pela roleta, com classificação dos 

respectivos pagamentos: em dinheiro e com cartão de usuário.  

- Data e hora das validações de Cartão de Motorista para início e final 

de expediente; 
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- Data e hora das validações de Cartão de Cobrador para início e final 

de expediente; 

- Data e hora das validações de cartão de fiscal da SIMTRANS. 

- Data e hora das validações de Cartão de Cobrador para abertura 

(abertura/inicio operação no validador) e encerramento (fechamento 

do serviço no validador) de viagem. 

 

 

Os equipamentos validadores possuirão os seguintes recursos: 

- Memória para armazenamento de dados suficiente para atender 

todas as características do sistema especificado; 

- Interfaces elétro-eletrônicas com demais equipamentos e sensores 

do veículo, tais como, odômetro, portas, frenagem, aceleração, e etc; 

- Mostrador alfanumérico para envio de mensagem, de alta resolução 

e fácil visualização mesmo com a incidência direta da luz solar, 

conforme normas ISO; 

- Leitora de cartões sem contato; 

- Dispositivos para a recepção e transmissão de informações para o 

microcomputador da garagem, através de equipamentos de 

radiofreqüência ou tecnologia superior; 

- Interface para o sistema de coleta remota, em caso de contingência, 

através de coletores portáteis; 

- Capacidade de memória para armazenamento de “lista de 

indisponibilidade” e “lista para carga ou recarga a bordo” de vales 

transporte de todos os funcionários de empresas cadastradas. 

- Deverão ter capacidade para transmitir mensagens individuais, 

através de seu display alfanumérico em função das condições 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA     103 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2011 

ANEXO I – Seção 6 
_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Praça Joaquim Correia, nº. 55 – Centro – Vitória da Conquista – BA 
CEP: 45. 040-901 Tel. (77) 3424-8500 

observadas via parametrização, tais como: saldo de créditos, 

expiração da validade de cartões de gratuidades, outros. 

 

Os validadores deverão dispor de memória com capacidade para 

armazenamento dos dados correspondentes até 7 dias de operação. Esta 

memória deverá ser protegida por dispositivos de segurança a fim de garantir a 

integridade dos dados. 

 

3.2. Cartões  

Os cartões inteligentes recarregáveis deverão ser utilizados como meio de 

pagamento das viagens previamente adquiridas, sendo a comunicação entre o 

cartão e o dispositivo de leitura feita através de radiofreqüência sem contato 

físico. 

O cartão deverá possuir capacidade de armazenamento suficiente, no mínimo, 

para o desempenho das seguintes funções operacionais e de segurança: 

- Gravação de fábrica: 

 Número individual de emissão do cartão; 

 Código de segurança. 

- Gravação nos postos de venda e cadastro 

 Tipo de usuário; 

 Restrição de uso (horários, dias, linhas e tempo de 

integração); 

 Validade do cartão; 

 Descontos se houver. 

 Valor de créditos disponíveis; 

 Código do crédito e do posto de venda. 
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- Gravação a cada validação 

 Quantidade disponível para consumo; 

 Código da linha ou estação da última e da atual validação, 

com as respectivas datas e horários; 

 Grupo tarifário da última e da atual validação; 

 Número de viagens realizadas no dia para usuários com 

restrição; 

 Evento de referência para determinação da data de validade 

do cartão (data de fabricação, data da primeira utilização); 

 Tempo de neutralização (tempo mínimo entre duas 

validações consecutivas); 

 Concessão e tempo máximo para integração; 

 Programação de operação junto ao validador. 

 

Além disso, o sistema deverá possibilitar através dos cartões: 

- a integração temporal entre as linhas, grupos de linhas ou áreas do 

sistema de transporte, com ou sem cobrança de tarifa ou 

complemento tarifário adicional, sendo que a informação do tempo 

disponível para essa integração deverá ser parametrizada, de forma 

que possa ser alterada; 

- permitir diferenciação para grupos específicos de tarifas ou usuários; 

- possibilitar a cobrança de tarifas diferenciadas e descontos por faixas 

horárias e dias da semana; 

- a restrição de uso em determinadas linhas, horários, dias ou meses 

para todos os cartões que possuam benefício no pagamento. 
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- serem individualmente numerados, inclusive com numeração serial 

externa, possibilitando o controle da conta corrente de créditos 

eletrônicos de cada um e a operacionalização de listas de interdição.  

- atender, integralmente, às normas ISO, sendo de material resistente 

e adequado; 

- possibilitar a personalização com fotografia ou não, contendo nome, 

categoria da gratuidade, identidade do portador, CPF, filiação e 

outros de forma a facilitar o bloqueio do mesmo, no caso de perda ou 

extravio; 

- possibilitar identificação específica para cada tipo de cartão através 

do uso de cores, fotografias, logomarcas e outras tecnologias 

aplicáveis; 

- a tecnologia a ser adotada deverá dispor de mecanismos garantindo 

a segurança operacional e integridade das informações registradas 

nos cartões, como também a garantia contra fraudes e cópias não 

autorizadas dos mesmos; 

- todos os cartões deverão poder receber recarga, sem, contudo 

desprezar os créditos existentes; 

- no caso de cartões constantes na lista restritiva, deverá possibilitar o 

resgate dos créditos ainda existentes contabilizando-os no novo 

cartão do usuário de direito. 

 

3.3. Postos de Venda e Cadastro. 

O gerenciamento da rede de distribuição, comercialização e habilitação de 

cartões e de venda de créditos e arrecadação de valores será de 

responsabilidade das EMPRESAS OPERADORAS, reunidas em consórcio 

específico para este fim, conforme estabelecido no Edital de Concorrência, 

que, para isto, deverão manter uma estrutura de postos de venda e 
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atendimento. A rede de comercialização deverá operar desde o seu início com, 

no mínimo, 03 (três) postos de vendas e cadastro, um situado na área central 

da cidade e outros dois em locais a serem definidos pela SIMTRANS.  

Os postos de vendas e cadastro deverão operar on-line com o Sistema Central 

de Processamento. Os programas aplicativos que operam nestes postos 

poderão operar também off-line em relação ao Sistema Central de 

processamento, em caso de interrupção na comunicação de dados que ligam 

os postos especiais ao referido sistema central.  

Nestes postos deverão estar disponíveis as seguintes funções e operações: 

 Relacionadas à comercialização: 

- Venda de créditos eletrônicos de passagens (Cartões Comuns); 

- Venda de créditos eletrônicos de vale transporte; 

- Carga em cartões; 

- Consulta do conteúdo de cartão por parte do usuário; 

- Emissão de recibo fiscal na venda de vale transporte. 

 

 Relacionados aos cadastros: 

- Cadastro de usuários; 

- Personalização e distribuição de cartões de usuários; 

- Consulta do conteúdo dos cartões. 

 

3.4. Equipamentos de Transmissão.  

Os validadores deverão ser equipados com memória que possibilite o 

armazenamento dos dados de cada transação realizada e a comunicação entre 

o cartão e o dispositivo de leitura deverá ser feita através de radiofreqüência, 

para cartões sem contato.  
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Além da interface de comunicação entre a leitora e o cartão, os dados 

armazenados no validador deverão ser transmitidos para o computador de 

garagem e daí para o Sistema Central de Armazenamento e Processamento de 

Dados ou diretamente do validador para o sistema central em caso de 

utilização de comunicação via telefonia celular.  

 

Os seguintes itens, no mínimo, deverão ser contemplados: 

 funcionamento da recuperação dos dados: transmissão e recepção; 

 dispositivos e processos para garantia da segurança nas 

transmissões: codificação de dados, integridade da comunicação; 

 tempo das operações de transmissão e recepção; 

 forma e local de instalação dos equipamentos de transmissão nos 

veículos e em pontos fixos nas garagens. 

 

3.5. Equipamentos de Informática. 

 As concessionárias deverão apresentar, quando da implantação do sistema, 

os quantitativos e especificações de todos os equipamentos e periféricos que 

forem considerados necessários (servidores, microcomputadores, softwares, 

equipamentos de coleta, roteadores, “hubs”, etc.) para cada ambiente (Sistema 

Central, Postos de Vendas, Garagens, Veículos, etc.) discriminando os 

equipamentos e softwares de terceiros e próprios. 

 

4. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM  

4.1. Compete à SIMTRANS: 

 a) aprovar o Projeto Executivo do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, a 

ser apresentado pelo Consórcio Operacional, criado para implantar e 

operacionalizar o sistema conforme estabelecido no presente Edital; 
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b) estabelecer as políticas de operação e funcionamento do Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica e definir sua parametrização; 

c) acessar toda a base de dados do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, 

gerando relatórios operacionais para subsidiar o planejamento e 

programação dos serviços; 

d) analisar as informações operacionais, com vistas ao desenvolvimento 

da qualidade dos sistemas de transporte público, como um todo, e da 

bilhetagem eletrônica, em particular; 

e) determinar alterações paramétricas no programa informatizado do 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica, de acordo com os objetivos de 

política da mobilidade urbana fixados pelo Município de Vitória da 

Conquista; 

 

4.2. Caberá ao Consórcio Operacional, criado para implantar e operacionalizar 

o Sistema de Bilhetagem Eletrônica, conforme estabelecido no Edital, viabilizar 

o acesso “on-line” da SIMTRANS à Central de Processamento de Dados da 

Bilhetagem, para que esta possa exercer integralmente a gestão do Sistema.  

 

4.3. Todas as funcionalidades, equipamentos, dispositivos, incluindo os de 

acesso à Central de Processamento de Dados da Bilhetagem pela SIMTRANS, 

e aplicativos necessários deverão ser contemplados no Projeto Executivo a ser 

apresentado para aprovação. 

 

4.4. Considerando a necessidade de se instituir legitimidade ao conjunto de 

informações operacionais do transporte coletivo gerado no âmbito da 

bilhetagem eletrônica, o Consórcio Operacional implantará um módulo de 

auditoria automatizada na sede da SIMTRANS atendendo as seguintes 

diretrizes: 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA     109 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2011 

ANEXO I – Seção 6 
_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Praça Joaquim Correia, nº. 55 – Centro – Vitória da Conquista – BA 
CEP: 45. 040-901 Tel. (77) 3424-8500 

 

a) implantação de um ponto de coleta dos dados da bilhetagem em local 

a ser determinado pela SIMTRANS, que deverá coletar as informações 

diretamente dos validadores e enviá-las para a sede da SIMTRANS. A 

coleta deverá abranger uma amostra diária de 10% da frota operacional 

alocada no serviço de transporte coletivo municipal. 

b) implantação na sede da SIMTRANS dos equipamentos e softwares 

necessários para o processamento dos dados recebidos e confronto 

destes com os existentes na Central de Processamento de Dados da 

Bilhetagem Eletrônica. 

 

4.5. Todos os custos decorrentes do acesso da SIMTRANS à Central de 

Processamento de Dados da Bilhetagem Eletrônica e do módulo de auditoria 

automatizada, incluindo equipamentos aplicativos e outros, correrão por conta 

do Consórcio Operacional e deverão incorporar o contrato firmado entre as 

concessionárias do sistema de transporte coletivo municipal e a fornecedora de 

tecnologia do sistema de bilhetagem.       

 

5. PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

As concessionárias deverão apresentar à SIMTRANS, 45 (quarenta e cinco) 

dias após a assinatura do contrato de concessão, o plano de implantação do 

sistema de bilhetagem, com prazos e estratégias abrangendo, no mínimo, os 

itens seguintes: 

 Projeto executivo; 

 Implantação de equipamentos embarcados; 

 Implantação de equipamentos de coleta e transmissão de dados nas 

garagens; 
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 Implantação do Sistema Central de Armazenamento e 

Processamento de Dados; 

 Implantação de rede de comunicação; 

 Implantação dos postos de venda; 

 Implantação da infraestrutura que permitirá a expedição inicial dos 

cartões para as diversas categorias de usuários; 

 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

A SIMTRANS, após aprovação do Projeto Executivo apresentado pelas 

Concessionárias, emitirá regulamento operacional do Sistema de Bilhetagem 

Municipal que contemplará, além do detalhamento tecnológico apresentado no 

Projeto Executivo, os procedimentos operacionais envolvidos. 


