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EMPRESA BRASILElRA DE CORREIOS E TELEG
----------------~~~

1.1 Para 0 inicio do Contrato a CONTRATADA devera providenciar a instala~o dos
equipamentos para rastreamento de veiculos, conforme a seguir discriminados:

1.2.1. Deverao ser instalados, nos veiculos que executarao as linhas, equipamentos que
permitam 0 rastreamento on-line com as seguintes caracterlsticas:

o

a) Equipamento de transmissao de dad os por sate lite e GSMlGPRS, com receptor GPS
(Global Positioning System) integrado capaz de permitir 0 monitoramento logistico durante a
execu~o da atividade de transporte de cllrga dos Correios;
b) Sistema de transmissao dos dados do m6dulo embarcado no veiculo por meio de
telefonia celular.
1.2.2. Os equipamentos embarcados (transponder) deverao permitir:
a) A emissao automatica de sinais de posicionamento a partir de intervalos de tempo de dois
em dois minutos;
b) Monitoramento visual dos veiculos em mapas digitalizados do inicio ao final da rota alem
das paradas intermediarias, bem como das Iiga¢es rodoviarias existentes entre elas;
c) Funcionamento em condi¢es adversas (calor, frio, poeira, chuva, trepida~o, falta de
energia, etc.) por sua robustez;

c

d) Devera existir uma integra~o entre 0 software utilizado pel a empresa fornecedora da
soluc;:ao de rastr~amento para a CONTRATADA e 0 software de roteirizac;:ao e
rTjonitoramento logistico dos Correios, tanto na forma de integrac;:ao banco a banco,
quanto por meio de Web Service, admitindo-se, em ultimo caso, arquivos de textos no
formato a ser definido pela Contratante;
i)

Os dados que deverao estar disponlveis por meio da integrac;:ao men~ionada acima
sao: as posic;:oes do veiculo coletadas pelo GPS, identificac;:ao da Iinha,
identificac;:ao do veiculo e dados de embarque e desembarque carga e atrasos
ocorridos, assim como os respectivos motivos.

2.1 Garantir a continuidade de prestac;:ao de servic;:os em casos de contingencias
energia ou perda de link de comunicac;:ao entre os veiculos e a prestadora d
monitoramento;
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2.2 Emitir termo de compromisso de que foram realizados testes assegura
oS)
equipamentos utilizados atendem as especificac;:oes tecnicas exigidas pela c tra_
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