
CO:"SF.UIO DF. AD:\-lIJ1íISTRAÇÃO DO FUNDO IlE UESENVOLVn1F.NTO URBANO DO

DISTRITO FEDERAl. CAFIFl!I'''ÓDlJRB

Rdal{,rio

Referência: Processo nQ 390.000.506/2016

Assunto; Solicitaçiío de aquisição c atualização de licenciamento do soflwan: ArcGis.

Inte,...,.sado; Coordenação do Sistema dc Infoffilação Territorial e Urbana da Unidade de Tecnologia da

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - COSITIUNTEC/SEGETH.

Objeto e Ementa

Trata-se de aquisição e atualização de licenciamento do software ArcGis, pelo periodo de 3 (três) anos, para

uso das áreas técnicas desta S<'-"<,.Tctaria,aprcs<.-"11tadopela Coordenação do Sistema de Informaçiío Ttmitorial

e Urbana da Unidade de Te..."11ologiada Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito

Federal - COSrrlUNTECJSEGETH a partir da identifieação de demandas colhidas junto ás subsecretarias

vinculadas.

I - Documento de Ofieiali7.açlio da Demanda

Em atenção ao Dccreto 34.637 de 06 de setembro de 2013, que disp"e subre a contratação de bens e serviços

de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, c dá outras

providências, especificamente quanto a introdução da IN 04/2012, atualizada CllI 2014, sendo assim. em

conformidade com o art. Ii da Instrução Normativa nQ 4, de 11 de setClllbro de 2014. CllIitida pela Secretaria

de Lugística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (IN SLTlIMP

4/2014), a fase de Planejamenj(l da Contratação terá inicio com o Documento de Oficiali7.ação da Demanda,

a cargo da área requisitante da soluçilo (folhas 3 - 10).

Nome do Projtfll

Atualização do licenciamento existente na SEGETH do software Ar~Gis da emp~ Envíronmenta! Systcms

Research Instimte (ESRI) para a versão mais recente disponivel e aquisição de novas liccnças para dotar as

unidades que produzCllI infonnações de interesse para planejamento, ordenamento c gestilo territorial e

urbana com as condições adequadas para desenvolvimento de soas atividades no contexto do Sis!CllIa de

Informação Territorial e Urbana- SITURB.

Atualização do licenciamento dolegado do parque ESRI da SEGETH-DF:

Descrição (versão 9.x atual para 10.4)

ArcGlS Spatial Analyst for Dc'SktopSingle Use Lic'<.'1lSC
ArcGlS 3D Analyst for Desl10p Single Use Lieense
ArcG1Sfor Dcsktop Baste Single Use Liccnsc

Q"



ArcGIS for Oesktop Standard Concurrent Use License
ArcGIS for Server .EnlerpriseAdVllne~.,j(Windows) Up to Four Cores Lieense
AreGIS Sen:er 9.x Ima!,e .ExtensionAdvanced Entcrprise Up lo l'our Cores License

Acr.;"cimo du licenciamento para atender as demanda, da SUPLAN e SUGEST:

"""

Qtd.

"
Descrição (versão 10.4)
Arc(]JS for Server Enterprise Advanced (Windows) Up 10pOlirCor", License Staging (amhiente de
homologação)
Arc(]JS Image Extension for S",",'","EnterpriseAdvBncedUp to Four Core, Liccn.e Staging (amhiente de
homologaç.ão)
ArcGIS for Dc,ktop Standard ConcurrcnlU,e Liccnsc 28
ArcGlS Data Interoperability for Desktop Concurrent Use License 03
An;GIS for Oe<ktopAdvanced (formerly Arclnfo) ConcurrentUse LiceJ~,e 02
F.ri Dcvelopcr Network (FDN) StBndardTenn Lkense 02
O licc'TICiarnCnioserá por 36 meses, p~TÍodono qual scrã col,,:rto pelo ,uportc técnico e pela atlUlliwçllo das
licenças. No fmal d",sc p~TÍodoas licc'flça><serão de propriedade da S.EGETH.

Motivação

Para subsidiar o proeesso de efetiva implantação do Sislema de Planejamento Territorial e Urbano

(SISPLAN), foi concebido o Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do Distrito Feder ••.l (SlTURB),

re'ponsável por coklar, organizar, produzir e dis,eminar as informações sobre o tctTÍtório e sua população.

o SrrURB, previsto na Lei Orgâniea, foi regulamcnl3do pela Lei Complemcntar n" 17/97 e alterado pela Lei

Complementar nU803/2009 e Lei Complementar nO85412012, qu~ in,tituiu o novo PDOT - Plano Diretor de

Ordenamento TerritoriaL O ~istema IL'I1tcomo ohjetivo dotar a administração publica do Distrito Federal e

os cidadãos de um sistema de informações eonfiável e preciso, com dados relativos aos aspectos fisico e

social, o qual dá supone 11gcstão do território c dos espaços urbanos. Criado d~ forma g"",rrderenciada,

possibilita orgaoi?ar os illstrum~nlo, urbanbtic", t:rn vigor, al~m de permitir a comparação cntre a cidade

real e a cidade legal e subsidiar as aç&'s de planejamelllO, eontro1c urbano e fiscalização.

o SITURB é um imponante Ítlstrumcnlo de infonnações georreferenciadas. confiável ~ preciso, C()mdados

relativos ao, asp~ctos fisico e social, " qual dá suporte à gestão do território e dos espaços urbanos. No

entanto, wn significativo eonjunlo de fenômenos espaciais, tais como escoamento de ágoa da chuva,

planejamento urbano, entre outros. são inlrinsecamente dinâmicos. e as representações até então utilizadas,

não os capturam dc forma adequada. Deste modo, um dos grandes de,afi'l~ almejados por esta Secretaria.

por intcnnédio de sua área de monitoramento territorial é o dcsenvolvimellto dc téenicas e abstrações que

sejam capazes de r~pres~ntar adequadamente fenômenos dinâmicos.

Pr~visto nO PPA. Programa Temático: Território da Gente e na PDTl- Plano Diretor d~ TI em dahoração, a

ampliação e o aprimoramento das funcionalidades do SITUR13 permitirá multipltcar o uso das informações

para diveroos orgàos que compõem a lnfraestmlura de Dados Espaciais do DF - IDE/DF, assim como

~



verificar se a~ lei, vig~'Jllcs sàll coerentes Cllm a realidade regional e loeal; cruzar dados socioeconômieos da

população, visando à tomada de decisão e o uso de forma mais racional da OCl1pi1çJodo espaço.

Com a e~pansão do srrURB será possivel desenvolver o Cadastro Territorial Ml1ltifinalitõÍrio beneficiando a

Subsecretaria de Planejamento Urbano, a Subsecretaria de Gestão Urbana, Central de Aprovação de

Projetos, além de outros órgãos como a Secretaria de Fazenda, Saúde. Transportes. Ohras d~'rttre outras. e.

ainda. coloear à disposição da população todo acervo por meio da intemet.

o uso do SITURB como um grande sislema de informações goorrcfercnciadas do govemo do Dislrito

Federal garantirá inúmeros benefieios ao govemo denlre elas o aumento no valor de arrecadação dos

imposlos relativos aos imóveis (lI'TU e ITBI), o auxilio na tomada de decisão de novas construçÕes de

equipamentos públicos. otimilação do transporte coletivo, dentre outros.

Propõe-se assim, rara dar continuidade à e~pansão e ao aprimoramento do SrrURB e não perder os

investimentos até aqui efetivados, a contratação dos serviços de atualização e expansão do licenciamento do

software AreGis, adotando"se modelo de lieenciamenlo corporalivo ELA (Enterprise lic~",ce Agrccment)--

que garanlirá acesso e suporte técnico às licenças do software ESRI, pelo período contratado de 36 meses,

cujo desemhnlso se dam cm 3 parcelas a cada período de 12 meses, sendo que ao final dcsle período as

lieença.~ s~'Tâode propriedade da SEGETH, que poderá optar pela renovação do licenciamento corporativo,

ou não.

2. Estudo Tê<:nieo "rt'limillar d••Conlratação

o Estudo Técnico PrehmmaT da Contratação (folhas 40 - 73) tem por objetivo demonstrar a viabilidade

técnica e econômica da contratação de Atualização Tecnológica' c aquisição de novas licenças do software

ArcGiS' da empresa Envirorunenlal Systems Research Institute (ESRI) da versão mais re<:ente disponivel

com suporte ICcnico e atualização tecnológica pelo período de 3 (três) anos bem ~'Omo,fornecer informações

necessárias para subsidiar o respectivo processo, de forma a dOlar as unidades que produ~em informaçôes de

inleresse Pilfa o planejamento, ordcnamcnto e gestão terrilorial e urbana com as eondiÇ<.;esadequadas para

desenvolvimento de suas atÍ\'idades no eonlexto do Sistema de Infonnação Territorial e Urbana - SITURB, e

demais projetos que utilizam o software ArcGlS.

, Atualização Tecnológica: Consiste em disponihilizar as novas versoes, features, releases, lixes, serviccs c

packs da Snluçãu decorrenlc de implementações elou correçoes durante a vig~ncia do contraIO de forma a

mante-la atualizada, como tamb~'"tno fornceimento de manuais e boletins lécnicos que assegurem a sua plena

utilização.

, Licenças do software ArcGIS: As licenças serão de Uso Permanente e d",vem ser adquiridas por meio da

modalidade cessão de uso por tempo indeterminado.

o licenciamento será por 36 meses, período no qual se garante cobertura contrutual de suporte tecnico com

alualização da.s licenças. oa furma abaixo, sendo que ao final desse periodo as licenças serão de propriedade

da SEGETH, independente de eonlrato vigente de atualizaçãolsuporte téenic{l das licenças. ~



o fomocime~to da~ licenças dc software/extensão deve ~er na modalidade "Licen~a-, Con<.:orrentes",

gerenciadas por um servidor dto licenças de modo a flexibilizar a instalaçiio do softwarcJextensão nos

diversos computadores, ainda que em quantidade sup~'rior às lice~~as contratadas, limitando o Uso il

quantidade fornecida., e pennitir o moniturament" da utilização das licenças p<1r estações de

trabalhnl \L'iuário~.

Os serviços de suporte té<.:nico, i~ere~te ao fornecimento das lic",,~a.'i de software, compreendem o

atendim~'I1to para identifieação e correção de falhas ou in<.:o~sistê~ciasdetectadas nos produtos, inclu<ive nas

suas configurações c parametri~_ações, também se aplica na prestação de informações necessárias ao

t:Sclar~'Cimento de dúvidas, de forma a garantir o perteito funcionamento e uliliza~ão dos softwares, de

aeordo com o cstabel"",ido nos manuais que acompanham o produto.

Portanto, o Suporte Técnico deve pr.,.;tar atendimento para:

• Auxiliar na instalaçiio dos ~,ftwares desenvolvidos pc1a fabricante;

• Apoiar na \'~>rificaçãodo êxito ao liceneiar os snftwar-es fornecidos;

Esc1afL'(:erdúvidas operaeionais na Plataforma ArcGIS;

• Auxiliar na identificação de bug nas interfaces da Platafonna ArcGIS;

• Indicar solução dc contorno (workaround) para bug, quando possivcl;

• Indicar procedimento mais ad"'llmdo para atendimento aos problemas reportados;

• Prover infonnações sobre as funcionalidades dc edição c análise de dados;

• Indicar melhores prátieas da fabricante para a Platafonna ArcGIS.

Os ser..•.iços de supone técnico dcverão ser prestados nos dias úteis, das 08:00 às 18:00 (horário de Brasília),

mediante ahenura de chamado pela SEGETH no sistema de supone técnico forneeido pela CONTRATADA.

O atendimento poderá ser realizado remotamente por conlato tdcfônico ou meio eletTÔniC<J,para

fornecimento de informações e/ou orientações relacionados aos problemas detectados na utilização dos

produtos licenciados, assim como, para o esclarecimento de dúvidas relacionadas aos produtos e serviços

que oomp6em o objeto co~tratado.

Deverá, ainda, ser disponibilizado pela CO!'o'TRATADA um meio eletn;~i<x, pela internet para quc a

SEGETH possa verificar, sempre que necessário. as informa~"es de supone tccnico executados. como por

exemplo:

• DataJhora da abertura do ehamado de suporte técnico;

• Nome do responsável pela abenura do chamado;

• Nlimcm de identificação do chamado;

• Deseriçiio do prohkma;

• Descrição da solução impla~tada. se existir;



• Data/hora do inicio do atendimento;

• Datafhora da conclusão da solução operacional;

• Dalafhora da solução definitiva do chamado.

A CO~TRA TADA deve disponibilizar a<::($,ogratuito c ilimitado, via internei, à Base de Conhecimento,

composta por artigos técoicos destinados a apoiar a SEGETH nas seguintes operaÇlles:

• Instalação;

• Licenciamento;

• Correção de problemas;

• Perguntas mais frequente;

• Execução de ferramenta..,.

Os artigos técnicos deverão ter a possibilidade de SL'" compartilhados por e-mail através de um link de aCL'SSO

~~_ e poderão ser avaliados pelos profissionais da SEGETH. O artigo técnico avaliado negativamente deverá ser~~

analisado pela CONTRATADA a fim de promover as alteraÇlleSnecessárias no anigo, se for o caso.

A CONTRATADA deverá prestar Suporte Proativo proporcionando avaliação de usabilidade dos softwares

c dos seus riscos, bem como prover assistência consultiva para questões relacionadas a design de soluções,

integração e aplieação prlÍtica dos softwart'S para otimizar as atividades da SEGETH e extrair lodo o

potencial das licenças contratadas, na forma de assessoria técnica mensal de no minimo 16 horas, podendo

ser dividido em 2 períodos il;Uais de 8 horas, sendo que wn deles deve ser prestado oa modalidadc on-site

(presencial na SEGETH), sendo que a carga horaria anual devera ser de no mínimo 192 horas;

A CONTRATADA devcrlÍ prestar supone técnico on-site por um especialista na Plataforma ESRI que atuarlÍ

em até 2 (duas) assessorias anuais em regime de 5 dias X8 horas, de fonua a auxiliar na solução de

problemas, como por ext:mplo o apoio à SEGETH na análise e definição dc nova arquitetura do ambiente

atual, novos projetos e na indicação de soluções que melhorcm a performance de sistemas que acessam ou

inlL'l":tjameom a Plataforma ESRI e em configurações avançadas que demandem ação presencial, devendo a

carga horária anual atingir o mínimo de 80 horas.

Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera. ainda, prover a transferéncia de conhecimento

ofertando ou disponibilizando à SEGETll participação em oficioas ou Webinares' especializados e

orientação não cobertos pelo Suporte Técnico das Licenças de Softwares como forma de tomar efetivo o uso

dos produtos adquiridos.

A transferência dc conhecimento abrange também treinamento presencial para os servidores da SEGETH

que devera ser promo\.ido em no mínimo de 6 (seis) treinamentos no ambiente da SEGETH, agendados

previamente entre ambas as partes, assim como respectiva carga horária e cujo conteúdo deve ser no

mimmo:

• Implementando os Fluxos de Trabalho Vernionados t:m um Geodatabase Multiusuário



• Implanta~à" e Manutenção do Geodatabase multiusuário

•

•

•

ArcGis for Server: Administração e Conligura~ão do Sit"

Introdução aos Scripts de Geoprneessamento utilizando Python

Desenvolvendo Aplica~""s Web com a ArcGlS APl para Javascript

• Controle de qualidade utilizando AreGlS Data Reviewer for Desktop

A CONTRATADA deverá fornOCl-'rrespectivo material didático e a CO~TRA TANTE deverá prover o

ambiente para realizaçào dos treinamentos confonne os requisitos de cada treinamento, incluindo além do

espaço, computadores, projetores, ele.

'Wcbinar é um tipo de webeunferêneia no qual a comunicação é de uma via apenas, ou seja. somente uma

pessoa se expressa c as outra, assistem. A interação entre os participantes é limitada apenas ao ehal, de

modo que eles podem conversar entre si ou enviar perguntas ao palestrame.

l'ieees.idadcs de l'iegóeio da Área Requi,itante

Id FlUlCionalidadcs Envolvidos
I. 10 Plano Diretor de Ordenarn~"1ItoTerritorial do Distrito Federal (PDOT), I.ei Compkmentar

'n° 17, de 28 de janeiro de 1997, foi concehido oorno um dos instrumentos da politiea de

ordenamento territorial ,de de~volvimento umaoo, abnml,lc"Tldoobjc1ivo" estratégias e

diretriles setoriais do or<k.,,"rnentoterritorial; o rnaerozone""",nto do territ6rio; o. plano., as

:aç"" •• oSprograma, e o. projetos prioritários; os instrumento. da politica de desenvolvimento

,urbano; e o Si.tema de Planejamento Territorial e Urbano (SISPLAN).
SUPLA;-';,

IAOlongo dos anos de implementação, obscTVou-sco distanciamento entre o planejamento e a SUGEST,
'gestão freme à realidade que ,e instaurou, ou seja. o descolamento entre os planos e programas COSIT

!governamc""taise os processos sociais de apropriação do espaço. Esta situação é decorrente da

Iprópria dinâmica da urbanização das cid.d~"Sbrasileiras rc"roduzida, também, no Distrito

I Federal, onde, comO em qualquer cidade há a necessidade constanle de avaliação e reflexão

acerca do planejamento, a fim de qt.«'suas proPOSlassejam capazes de rc"'pond~Tàs demandas

reialivas"o de,cnV{}l\'im~~ltOda cidade.

, Como forma de subsidiar o processo dc efetiva implantação do SISPLAN, foi concebido O

Sistema de lnfonnações TelTitoriai. e Urb.,nas do Di,trito F\edc1'll1(SITURIl), responsável por

colelar, organizar, prodllZire disseminar as informaçõe. sobre ()território e sua população.

O SmJRB, previsto na Lei Orgânica, foi regulamentado pela Lei Complement•• n° 17/97 e

alterado pela Lei Complemcnlar n" 803.12009,que i""tituiu o nOVOPDOT _Plano Diretor de I Sl"l'LAN,

Ordeoamento Terrilori~1e pela Lei COmpk~llentarn" 85412012que alualilOuOPOOT. I SUGEST
COSIT

O sislema tem oomo objetivo dotar a adrninistracão púhlica do Di.trilO Fedeml e os eid",t'los

d. um sistmlli de informações confiável e preciso, com d.dos reiativos aos aspectos asioo e

social. o qual dá suporte iI gc",tão do lerrilório e do. espaços urbaTlt'-.Criado de fonna

~goolTeferenciada,possihilita organi7.aTo. in.trumentos urb"ni,licos em vigor, além de permitir



a comparnçiio entre a cidadc real e a cidad~ legal e subsidiar as açõcs de plancjam~nlo,

conlrol~ urbano c fiscalização.

3. lnlegror o Governo do Distrito Fcd~TaI .0. padroes nacionais , internacionais d,

nonnati'llçõcs e ruspouibi!izaçi>es d~ dados e'"!laciai" atrav~ de uma Infraestruturn de DadOs! Órgãos
Espacial do Dimito Federal, capaz de reunir produtores. gestores e usuários dei doGOF

gcoinforrnaçõcs, companilharncnto e acesso a dados e . I Participantes,= VIstas "' esses .0> s.,."ços ; do llJElDF

relacionados.

,. Maximizar o mo •• gooinfonnação prodU/.ida ,adquirida pelos div~'1'>oSórgãos
""

Admini>traçâo Pública do Distrito Fedcral, otimizando ,racionalizando os rccUfliOS "O> Órgilos
dnGDF

processos envolvendo Gcoproc~ssamenl", garantindo • gcstão cficient~ do. dados , Participantes

infonnaçi>es, aumenlando a produtividade e a segurança e assegurando a tomada de decisão
do illEIDF

eficaz, bascada na qualidade, acessibilidade e interoperabilidade das gcoinfonnaçõcs.

Den,andll'l dos PotcDciai. Gesturcs

l. Aprovação de projetos edilicios e urhinistiw:s CAP

Planejamento e gcstà" urbana, habitacional e fUndiária considernndo os critérios SUPLAN,
2 lestabelecidos nOPDçn, PPCUB, Luas, PDL, ZEE, Diretrizes Urbanlsticas e Lei 75512008- SUGEST

Cntérios Ocupação Areas Públicas etc,

3 Escritório de projetos de arquitetura do Go\"~mo do Distrito Federal EP/GAB

4. Gestão do conjunto de sistemas e soluções que compõem o SrrtilUl COSrflUNTEC

; Garantiro acesso à sociedade dos produtos gerados no SmJRB c sistemas associados COSITfUNTT:C

6.
MantcI articulação institucional com órgãos da ""f~'Tadistrital e f~deraJ para O inlCTcimbio d~ COSfflUNTEC
inf(lJ1l1açi>esrelacionadas a infonnaÇÕC8urbanas ~ territnriais

,. Coordenação e cxocução de levantamentos topográficos c cadastrais da SEGETH COSITIUNTEC

8.
Guarda e dispnnibilizaçiio do acervo de informaçõcs urbanlsticas e cartográficas da COSITIUNTEC
SEGETII

,Coordenação d~ eSlUdos, pesquisas, diagno"icos, monitoramentos e map<:amentos a partir de COSITIUNTEC,. sistema de informação gcogrMic.as quc subsidiam o planejamento territorial, urbano. SUPLAN
habitadonal ~ de regulari,"ção fundiária do DF SUGEST

10. Implementar e manter atualillldn o cadastro multifinalítário do DF COSfflUNTEC

11.
Normatilllr a produção co nuxo de informações gooreferenciadas in~remc< ao cadastro iCOSITIUNTECterritorial multifinalilário e ao Sistema de lnfonnaçõcs T~rritoriais c Urbanas - SfI1JRB

18. ,Coordenar a manutenção da Rede Altimétrica e da 8<ISCGeodésica do DF COSITIUNTEC

Tabela I _Avaliação coml'ar:lllva enl •.••l'rtlgramas ArcGIS, Geomrdia. Aulooesk, Qgis. uDIG CG\'Sig

hem Características Essendais da Plataforma ArcG1S
Geomedi QG; "DI GvSigAutndesk• • G

1. Interface com GNSS(GPS) ,
~ Edição velorial avançada - vetorilação scmi automática ,
3.

.Edição topológicas avançadas e oomple.~as - ROtin.1S ,
Butomati,..adas •

4. Interfacede uso simpl~s , , , , , ,



, Manutenção de metadados cspaci~is , , ,
C Conexão Oraclo, Postgre , , , , , ,, Manutenção oJad"s c>paciai. (vetor/raster) em EDGEO , , , , , ,
8. Publicação c Consumo de GeoWcbS~Tvicc , , X X X ,
9. Scmlimile talllllnho arquivo para vetor dou castor , , ,
10. Conjunto de Simbologias Comp1e"as , ,
11. POI (Suporte a processamento digital de imagetlS ,
>2. Mapeamento temátiço voltado para relevos li aruilises

3D de MDElIIC
, , ,

13. Ferramenta de Composição de Cenário _Maqueles
eletrônicas

, ,
14. MlIlliusuiuil>S!Fluxo de trabalho , ,
15 Otimização de rolin"" (programação) , , , , ,
". lIelpDesk , , ,
1'. Anotações avançadas FeITlIrncnlade rótulo ,
18. Gcocodificação direta em Banco de dados ,
19. leitura Direta de Dado. Raster , , , , , ,
20. Equalização de Rasler ,
21 ReamoSll'agem de Ra,lcr , ,
22. Ferramentas de Geoproc~.,;samcnlo para Conversões , ,
23. Ferramentas de Geoprocessarncnto para

Transfomlaçôe$
, , ,

24. Ferramentas de Geoprocessamenlo para Sobrcposio;õ<:s , , ,
25. Fermmcnla de Geoproces,amcmo pam Análises de

Proximidade
, , ,

26. Leitura Direta de Dados Veloriai, , , ,
n Edição Velorial- Multiusuário , , ,
28. LeilUrll Direta de D"do, CAD , , ,
29.

Fcrramentas dc erutamc-nto de Info"""çõcs
Gcoespadais

,
30. Fácil Customi1.ação , ,
31. Possui estrutura dc He1pdcsk , , ,
32 fxperiencia da in,tituição com a platafomla ,
33. Comunidade de usuários e instituições Govemamentai.

usuárias de solução Wcb X
34. Versão Mobile , , , , ,

Ferramenta para publicação de ferramentas de
35. Gc-oprocc,s.amcnto para usuário! da Wcb (interne! ou

cxtranel) ,

J ustifiClltivlI ti" Cena rio Escolhido

o ArcGIS e a plataforma de Sistema de lnfurmação Geográfica (SIG) da Environmental Systerns Re,earch

tnstitute (ESRI) e abarca todo processu de criação, distribuiçãu e acesso aoS dados geo.,'Táficos por meiu de

suas aplicações ArcGlS Desktop, ArcGIS Server e módulos móveis.

A tecnologia ESRI requer baixo nivel de dcsenvolvimento, lido como ,implcs. Trabalha numa concepção

mooular e de facil imcgraçào, pois atcndc ao to(\o, os padrões de interopc-rabilitlade da OGC (Opcn

Geospalial Consortium) c do e-ping (Programa de Governo Eletrônico Brasileiro). ~



Bascado cm padrões de Tecnologia da Informação e Sistema de Informação Ge<l~,'níficaamplamente

adotados, OArcGIS ti ahL'TtOe IntLTopcrávc1 com outras plataformas e sistemas de informação, tais como

SAP (Systemanalyse and l'rogrammentwicklung ou Sisttmlas, Aplicações e Produtos para Processamento de

Dados), SAS (Statistical Analysis System), Orade, Microsoft e outros,

A estratégia da Environmemal Systems Researeh Instítute (ESRI), adotada na construção de sua plataforma,

eonsiste em implemt;mtaTinteroperahilidade:

1. Na camada de apresentação, ao suportar o aeesso ao Sistema de Informação Geográfica a partir de

qualquer aplicação ou cquipamcnto;

2. Nos serviços, ao suportar padrões amplamente usados em Tecnologia da Informação, e:-;.: XML

(eXtensible Markup Language), SOAI' (Simple Objccl Access Protocol), assim como os padrões

consolidados de Sistema de Inforn13ção Geográfica (SlG), como os da OGe (Open Geospatial Consortium);

3. Na lógica de aplicação, ao permitir que lógicas comuns ao Sistema de Informação Geográfica sejam

distribuídas a qualquer ponto necessário por meio de API's (Advanced Programming Interface) padTÔCS;

4. Nos dados, ao permitir o uso dircto, assim como a cooversão, de, e para qualquer fonnato de Sistcma de

Informação Geográfica. Além de rodar, de maneira independente em bancos dI' dados relacionais, lais como:

Orade Dalabase Server, Microsoft SQL Server, IBM 082, lnfonnix e PostgrcSQL;

5. Na plataforma de execução, ao suportar diferentes sistemas operacionais: Windows, Sun, Linux e outros.

A platatorma AreGlS oferece um ambiente de descnvolvimento flexível, abrdngente e muito bem

documentado. Além do mais, este ambiente é bascado em lin60uagensde mercadll (ex,: Java, .NET) e permite

a manipulação dI' scus componentes dentro de ambientes padrões de desenvolvimento (cx.: NetBeans,

Eclipse, Visual Studio), de modo que os desenvolvimentos c programações eventualmente necessários,

poderão ser realilados com r",cursos técnicos da própria cmpresa. se assim desejar.

A platafonna do ArcGlS é construída segundo uma arquitetura distribuida coesamente em aplicações para

desktop, servidores de aplicação c dispositivos móveis. A integração entre estes ambientes é assegurada por

meio de protocolos de acesso que se60uem os padrões da tecnologia da infonnação, tais como TCP/IP

(Internei protocol suite), H1TP (Hyperte"t Transfer Protoeo1) c outros.

o An..'GIS suporta o padrJo SOA (Scarch Oriente<! Architecture) para gerenciar e manipular informação

espacial por mcio do envio e processamento de mensagcns. Em uma arquitetura do tipo SOA (Search

Orienterl Architecture), os serviços de sistL'1nade informação geográfica e de outros sistemas de tecnologia

da informação são trocados via \ ••.•eb Services padrõcs c protocolos eomo XMl (cXtcnsible Markup

Language) e SOAr (Simple Object Access Protocol), comumente usados no barramento principal dos

sistemas computacionais corpllT3tivos.

A Environrnental S)"Stcms Rescarch Institute (ESRI) possui uma e:-;tensa lista de compatibilidade com

padnks da aGC (Open Geospatial Consortium), tais como WMS (Web Map Service), \VFS (Web Feature ~



Service) c GML (Gcography Markup umguage). além das L'Sptx:iti<:açô~sSFS (Simple Fcaturos - SQL) de

annazenamento de dados goorrcfereneiados. '1ue as"~!,'Ura interoperabilidade de aces"o a diferentes

plataformas.

o AroGIS suporta amplamente Web Services J2EE c .NET e adcre às especificações WSDL (Web SL'T'Iiees

Deseription Language) para troca de mensagens XML (eXI~n,ih1e Markup Language).

Por todo exposto, e, considerando que rderida plataforma foi inicialmL'1lteescolhida para implementação do

Sistema de lnfonnaçõcs Territoriai, e Urbanas - SITVRB. o que ocorreu com sucesso, o GcoPortal foi

lançado oticialmente pelo GDF em setembro último, que engloba o SITVRB, SISDVe, NÓS üRBANOS,

GEOSERVIÇOS etc, com "xct:lcnte reconhcdmcnto pela sua utiJida(le tanto dos gestores que trabalham '1ue

g~oinformações, quanto pela sociedade em razão da gama dc informações ali disponibilizadas.

Quanto à integração e publicação de dados de oUTros órgãos, foi criada por oca,ião do lançamento do

GcoPortal a Infraestrutura de Dados Espaciais - lDFJDF padronizando a publicação de dados para todos os

órgãos do GDF o que possibilita a publicação de dados em repositório único e seguro e garantindo aee" .••' à

população de forma simples c transparente, sClldo assim a platatilrma atende as políticas de

interoperabilidade c desenvolvimento.

levando em considcração que a cultura ArcGis encontra-sc arraigada no amhiente de de~envolyimento c

sustentação do Sistema de lnfonnaçõcs Terriloriais ~ Vrbanas _ SITURB, a presente proposTa de atuali7.ação

do liceneiamcnto e aquisição de novas licenças se faz imperiosa e urgente, amparada pela exposição técnica

presente neste estudo.

Alinhamento em Relação às l'ien"sidades de Ncgúeir> c Macro Requisitos Tecnológicos

o eonjunto de softwares da plataforma ESRI-ArcGis ja são utilizados na SEGETH, desde 2009 por ocasiilo

do primeiro licenciamento através de financiamenTo internacional (Acordo de empréstimo n" 7.326-BR -

Banco Mundial 2.2) para implementação do srrURB no contexto de om sist","a SIG onde se implementaria

uma hase de dados atuali«ada e confiável. O SITURB foi concebido a partir da Lei n" 353 de 18 de

novembro de 1992 c era apenas um reposiTório de dados em papd e ao longo de 20 (vinte) anos evoluiu para

repositório de dados com inteligência, por meio da tccnologia da informação, a qual necessita de

manuten~'{"jese evoluÇ<.iestecnológicas para acompanhar a dinâmica do crescimemo da cidade, bem assim

dos requisitos Tecnológicos que possibilitam aprimoramento constante ao SITIlRB para que se torne eada

vez mais compleTo, dinâmico, acessível e seguro.

Beneficios a serem alcançados

I. Atendimento ao normativo legal

2. Transparência ativa

3. Ferramenta d~ gesTão



4_ Apoio à decisão

5. Melhoria da produtividade

6. Economia no I::ustode desenvolvimento da solução

7. Aeesso à tccnologia atualizada e base de I::ollhedmento du fabricante

Necessidades de Adequação do Ambiente InterrlU para Eueução Conlrahlal

1. InfraC'itrutllra tecnológica: atendc às premissas da solução escolhida

2. Infraestrulltra elétrica: não scra afetada

3. Logística: não se aplica

4. Espaço físico: não se apliea

5. Mobiliário: não se aplica

6. Capacitação: Cultura existente, necessário somente a atualização tc<::nológícapara a nova versão,

tendo em vista a defasagem (quase 7 anos) entre a vcr:;ão I::xistcn!e e a atualizada e para os novos servidores

recomenda-se treinamento.

3 _ Formulário [Iarll A[lre.••.ulllção de Projeto Demanda Espontânça (FUNDURB)

A UNTEC/SEGETlI encaminhou o formulário de Apresentação de Projetos por Demanda Espontânea à

Unidade Gestora de Fundos _UGF/SEGETH em 17110/2016 (folhas 81 - 87).

Área de Atuaçâo do FUNDURB:

07. [... J o fortalecimento, estruturação e desenvolvimento institucional envolvendo a gestão administrativa. a

gestão de recursos humanos, a gestão tributária e financeira e os instrumentos técnicos de apoio e outros

considerados I::ondizentes com ()s objetivos do FUNDURB, tudo com vistas à exeeuçâo da politica de

desenvolvimento urbano do Distrito Federal.

Titulo do Projeto:

Atualilaçâo e al::réscimo no licenciamento do software ArcGislESRI de forma a dotar as unidades que

produzem informações de interesse para planejamento, or<.knamento e gestão territorial e urbana com as

condiçocs nccessárias para desenvolvimento de suas atividades no contexto do Sistema de Infont1ação

Territorial e Urbana' SrrURR

o prescnte projeto trata da aquisição de Atualilação teçnológica de licenças e suporte técnico da plataforma

ARCG1S/ ESRl - Environmental Systems Researl:h Institute por um prazo de 36 (trinta e seis) meses e

ampliação de lil::enças de uso pcnnancntcs em quantidade ilimitada para os sllftwares de propriedade ESRI e

limitada. para os softwares de propriedades compartilhada, inc!uímlo Sl13S "'-'pectivO$ atualizações

tocnol6gica~ e suporte técnico pelo pra7.0 de 36 (trinta e seis) mescs. D



- o ArcGlS é a plalaforma de Sistema de Informação Geográfica (SIG) da Environmental Syst"",s Re_earch

lnstitute (ESRI) e cobre o processo completo de cnação, distribuiçâo e acesso a dados geográficos, por meio

de suas aplicações ArcGIS Desktop, ArcGIS Serv"f e módulos moveis,

- A teenologia ESRI, que é a plal<tforma deste sistema, requer um baixo nível dc desenvolvimenlo, lido

eomo simples. Trabalha numa concepção modular e de fáeil intq,,'Tação, pois att:nde ao todos os padrões de

interoperabilidade da OGe (Opcn Goospalial ConS\lrtium) e do e.ping (Programa de Governo Eletrônico

Bra_ileiro).

- Baseado em padrõ~.,. de Teçno!ogia da Informação e Sistema de Informação Gcográfica amplamente

adotados, o ArcGlS é abcno e [nl,,'I"opcrãvcl C<1moutras pl<tt<tlilfmase sistemas de informação, tais como

SAI' (SYSlcm analyse and Program mentwicklung ou Sislemas, Aplicações c Produtos para Pro~cssamento

dc Dados), SAS (Statistical Ana]Y"i~System), Or<tcle,Microsoft e outros.

A contralação será por meio do ELA (Entcrpnse Licen,e Agre,,'IT1ent)que é uma forma de licenciamento que

garantirá à SEGETH o a~CS;;Oaos produtos Esn da seguinte forma:

As licenças de software Esn que a SEGETH t"fá acesso ilimitado duranle a vigéncia do contraio estão

det<tlhadas a seguir:

ArcGlS Dcsktop Prodltcts - Basie, Slandard, e Advaneed (Incluindo ArdJIS Pro);

ArcGlS Desktop Extcnsions (3D Analyst, Gcostatistical Analyst, Spatial Analyst, t'etwork Analyst,

Schematies, Publisb"f e Data Rcviwer);

An..'ÜIS Serwr-bas,,'<l Products - ArcG[S Scrver Basic, Standard c Advanccd (Workgroup c

Entcrprise);

ArcGIS Serv"f E~tensi<lns - (3D Analysl, Gcostatislica! Analyst, Spatial Analyst, Network Analysl,

S~b"",atic> e Workl1ow Managcr);

ArcGIS Engine Runtime Deployments;

An::G1SEngine Runtime Exlcnsioru;;

Esri production Mapping for servcr;

AreGIS DalaRcview;

Workflow Manager.

Outros Produtos inclusos de forma Limitada:

ArcGIS Dcsktop Exteru;ions (Datalnlcroperability) - I unidade;



AreGIS S~'JVcrExtensions (Datalntcroperability) - 04 cores;

Dentre os principais beneficios do licenciamento corporativo, podemos citar:

Acesso a quantidades ilimitadas na maioria dos produtos Esri.;

Facilidade e agilidade no proeesso de instalação de novas licenças;

Gestão centrali7..ada das licenças;

Redução subst:ulcial em despesas administrativas c dc compras;

Atualização dos softwares Esri e suporte técnico;

Completa flexibilidade para implementar produtos quando c onde necessário na organização

Oanmtia e suporte Téçnico: 36 (trinta e seis) meses.

Valor total: R$2.400.000,OO (dois milhões e quatrocentos mil reais)

Fonna de pagamento:

Ano I - 2016 - R$ 800.000,00- 30 dias após assinaturol d" contrato

Ano 2 - 2011- R$ 800.000,00 - 30 dias após a data do primeiro aniversário do contrato

Ano 3 - 2018 - R$ 800.000,00 - 30 di..,; após a data do segundo aniversário do contrato

Objeti\.os Gerais

Dotar as unidades que produzem infonnaç"es de interesse para planejamento, ordenamento e gestão

territorial e urbana com a infraestrutura tecnológica necessária para desenvolvimento de suas atividades no

contexto do SislL'ma de Infonnação Territorial c Urbana _ SITURB, criado pela Lei 353 de 1992 e alterado

pela Lei 803 de 2009, bem assim atender ao disposto na Decisão n° 1296/2015 do TCDF, achado 3, item b:

"promova a ClJnc1usão e implementação plena do Sistema de informação Territorial e Urbana do Distrito

Federal _ SrrURB" como também, garantir o funcionamento da Infraestrutura de Dados Espaciais do

Distrito Fed~'J1ll- IDElDF, instituida pelo Decreto n° 37.612, de 09 de setembro de 2016.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (Apresentar de forma detalhada o que se pretende com o projeto. Os objetivos

específicos deverão ser eompativeis com 05 objetivos gerais)

- Atualização do licenciamento do legado do parque ESRI da SEGETH-DF, objdo do contrato corporativo

ESR1-ELA

• Atuali7.ação do licenciamento ESRI-ELA para atender as demandas da SUPLAN/SUGEST

Metas

1° Atualização do licenciamento do legado do parque ESRI da SEGETH-DF, propiciará maior agilidade e

processamento na gestão das informações relativas ao planejamento tcmtorial c urbano no âmbito da ~



SEGETH. Esta atualização pL'lTIlitirá uma manutenção de base de dados com rapitlez apropriada e

direcionadas aos Padrões de Interoperabilidade, facilitando o acesso e divulgação das informações

gcoespaciais tanto para a~ Entidades Governamentais quanto aos Contribuintes.

20 Acréscimo do licenciamento ESRI-ELA, pam alCnder as demandas da SubsL'Crctaria de Plancjamento

Urbano- SUPLAN e da Subsecrctaria de Gestão Urbana ~ SUGEST, proporcionando os meios tecnológicos

necessários à elaboração e manutenção da base de dados goorrelerenciada de parcelamento urbano bem

como elaboração de legislações urbanistica e o monitoramento da implementação destas leis.

A aquisição om pleiteada será realizada por meio de procedimento licitatório através da Comissão

Permanente de Licitação - CPL da Secretaria.

Planilha de cuslos

GDF_ FORMULÁRIO PARA AI>RESF-NTAÇÃODF-PROJETO j.'OLHA 06
SEGETf-IIFUNDURB

Quadro Resumo de Usos c Fonte..

Despesa. Fontes ,los R~cur.l"" Total

FU:"roTJURR Contnoputida Outn •• Fonte.

I - Cu.teio

Pessoal (remuneração) . . . .
Diárias . . . .
Pa••.•gens

. . . .
Material de Consumo

Con,ul1oria . . . .

Serviços de Terceiros (Pessoa Física) . . . .
Serviços de Terceiros (Pessoa luridica) . . ..

. . . .

SublOtal . . ..

Anol:R$
800.000,00

2 _Equipamento c MMteriMll'crman~ntc An02:IU "'. . 2.4UU.000,00800.000,(10
Ano):RS
8UO,OOO,00

3 _Ohra. c ln.talaç1ies . . . .
Totnl RS . . RS

2.400.000,UO 2.400.000,00



1\lanifestação da Unidade Gestora de Fundos -llGI'

Quando da c"nsulta sobre a disponibilidade orçamentária no fundo de Desenvolvimento lirbano do Distrito

federal - FUNDURB, a Unidade Gestora de Fundo.' da SEGETH, em 17/1012016 (folha 93), informou haver

disponibilidade orçamentária, Unidade Orçamentária 28.901, no Programa de Trabalho

15.451.6208.1471.0009 - Modernização dos Sistemas de Informação - Planejamento Urbano, Territorial e

Habitacional, natureza de despesa 44.90.39, fonte de reelll"SOs169, conforme Quadro de Detalhamento de

Despesa (folha 91).

Informou, ainda, que as referidas despesas encontram-se em conformidade com a Lei Orçamentária Anual n"

5,601, de 30 de dezembro de 2015, e com o Plano Plurianual 2016-2019.

\'oto

Considerando que o projeto poSSUItotal aderéncia ao Decreto na 30,765, de I de setembro de 2009,

conforme demonstrado a seguir:

•AI'\. 3" As âroas de lltuação do FUNDURB abrangerào estudos, programas, projetos, ohras c atividades que

visem à expansão e ao desenvolvimento urbano no território do Distrito Federal, em especial nos seguintes

setores:

VII - rortaledmento, estruturação e desenvolvimento institucionais dos <',rgií,," púhlicos tio Dislrito

Federal, en\'olnndo a gestão administrativa, a gestào de recursos humanos, a gestilo tributária e financeira

e os instrumentos tttnieos de apoio e outros oonsiderados condi~_entes com os objetivos do FUNDURB,

rodo com vistas à execução da política de desenvolvimento urbano do Distrito Fed<''l"al." (gn)

Considerando o constante da inicial que eneaminhou o Documento de oficialização de Demanda - 000,

para aquisição e atualização de licenciamento do software AreGis pelo período de 3 (três) anos, conforme

demanda coihida nas subsecretarias;

Considerando que foi autorizado o prosseguimento do processo no que tange ao Planejamento da

Contrata.ção, b<.'tn assim designada respectiva Equipe de Planejamento da Contratação, consoante

autorização expressa em Despacho à fl.35, pelo Secrellirio de Estado - Adjunto, Te'pondendo pela Secretaria

naquela ocasião;

Considerando que referida Equipe de Planejam<.'I1toestá agora desenvolvendo os demais artefatos exigidos

pela IN 0412014, intcrnalizada no ámbito do GDF para aquisição de bens e st'TViços de tecnulogia da

informação, conforme detcnnina o Decreto Distrital 34.637 de 06 de setembro de 2013;

Considerando a relevância da presente proposta de atualização c aquisição de licenciamento do sol\ware

ArcGis sendo este a plataforma do GEOPORT AL-DF (GcoPortal), lançado pelo Exmo. Governador, ocasião

em que re~;ulamentou a Infmestrutura de Dados Espaeiais do Distrito Fedem! - IDElDF, por meio do n
Decreto nG 37.612 de 09 de setembro de 2016; l.{/



C"nsider""do que u G<x,Portal, desenvolvido no contexto do Sistema de lnfornlações Territoriais e Urbanas

- SITURB previsto na Lei Orgânien c regulnmentado pela Lei complementar n" 17/97, posteriormente

altemdo pcla lei Complementnr nG 803/2009, que instituiu" nnvo PDOT - PIam> Diretor de Ordenamentn

Territorial e atua1i7.ado pela Lei Complementar n° 854 de 15 de outubro de 2012, e, aindn, encontra-se

previsto no Plano Plurianual 2016 ~ 2019;

Considerando, tnmbém, que rep<-"Teuteainda sobre o SITURB-DF a DL'CÍsiion"1.29612015 do Tribunal de

Contas do Distrito Federal- TCDF _de 7 de ahril de 2015, contendo a sCh'Uintedeterminação in verbis •.v -

detcnninar à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal (SEGETH) que

(achado 3): a) ... b) promova a conclusão c implementação pkna do Sistema de Informação Territorial e

Urbana do Distrito Federal (SITURB); c) no prazo de 60 dias. elabore c enenminhe ao Tribunal Plano de

Ação para implementação das determinações constantes dos itens V-a, V-b, contendo cronograma completo

de ações. hem como a sequência de procedimentos que serão executados constando prazo e a unidade/setor

responsável pela implcmentaçiio.";

Não obstante o GooPortal ter sido lançado no dia 9 de setembro último, a atualil..ação da platafonna se faz

necessário c urgente, vez que a atual vcrsão do software ArcGiz encontra-se muito defasada (2009), e muitos

problemas hoje enfrentados peJa área técnica, se resolveria com a versão atualizada no que diz respeito ao

GeoPortal, como também da sua infraestrutura de TI, pois, com a versão do ArcGis atualizada o banco de

dados que suporta O GeoPortal lambem poderá ser atualizado para uma versão superior, compatívcl com a

nova versão do ArcGis, de fonna que possa garantir que as novas demandas de geração e publicação de

gcoinformnções, em razão do Decreto que criou 3 lDElDF possam ser atendidas, bem assim garantir a

ncçessária sel,'Unmça de dados e disponibilidade do GcoPortal para toda a comunidade, e não menos

importante, possibilitar seu aprimoramento.

Diante do exposto, voto pela aprovaçã(l desta dem,mda, que será eXCI;utada na Unidade 0rç;lmL'1llária

28.901, no Programa de Trabalho 15.451.6208.1471.0009 - Modernização dos Sistemas de Informação-

Planejamento Urbano, Territorial e lJabitneional, natureza de despesa 44.90.39, fonte de recursos 169.

Em,2Ideoutubrode2016.

walbC~ do Amaral

Conselheiro SUplente

-
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