
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RASTREADORES VEICULARES PARA VIATURAS

1 OBJETIVO

O  objetivo  desta  especificação  é  estabelecer  os  requisitos  técnicos  mínimos  para 
fornecimento,  pela  CONTRATADA,  de  equipamentos,  peças,  acessórios  e  serviços  de 
instalação, manutenção, transmissão e recepção de informações de telemetria, monitoramento 
e  rastreamento  veicular,  utilizando  tecnologia  AVL  baseada  em  GPRS  e  GSM,  a  serem 
integrados  aos  veículos  automotores  (de  marcas  e  modelos  diversos)  conforme objeto  do 
processo  licitatório.  Destinam-se  tais  equipamentos  ao  monitoramento  e  controle  de  frota, 
observadas características e especificações constantes neste documento.

A  empresa  CONTRATADA  ficará  encarregada  da  instalação  dos  módulos  de 
monitoramento  em  todos  os  veículos,  assim  como  dos  links  de  acesso  à  rede  da(s) 
operadora(s) de telefonia móvel, fornecendo ainda os chips de dados necessários. O envio dos 
dados de monitoramento deverá ocorrer de forma binária, diretamente para o  Datacenter do 
Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS). Caberá também à CONTRATADA o fornecimento 
do protocolo para decodificação de tais dados e a prestação de todos os serviços necessários 
à integração com o sistema de georreferenciamento denominado GEOSITE. A CONTRATADA 
não poderá receber os dados enviados pelos equipamentos, não se admitindo qualquer 
relação intermediária para a transmissão ou cópia dos dados gerados, salvo em situação 
autorizada pela CONTRATANTE.

2 DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO

2.1 Do módulo embarcado e seus componentes

2.1.1  Localizador  Automático  de  Veículos  –  AVL  (rastreador  de  veículos),  com  todos  os 
recursos necessários à sua completa operação, instalado nas viaturas (veículos de diferentes 
marcas e modelos), com garantia, suporte e assistência técnica, respeitadas as especificações 
descritas neste documento e resguardadas as respectivas garantias de fábrica dos veículos 
hospedeiros (viaturas) destes equipamentos.

2.1.2 Equipamento compacto de forma a permitir sua instalação em local sigiloso e de difícil 
acesso  no  interior  do  veículo  a  ser  previamente  validado  pelas  equipes  designadas  para 
acompanhamento e supervisão das instalações.



2.1.3 O AVL deve utilizar prioritariamente comunicação GSM/GPRS QuadBand operando em 
GSM (Bandas 850/900/1800/1900 MHz), portanto em todas as frequências disponíveis para 
esse tipo de comunicação.

2.1.4 Deve possuir uma interface interna para conexão de chip SIMCARD, sem acesso externo 
através  de  gaveta.  Assim  sendo,  o chip  não  poderá  ser  acessado  pela  parte  externa  do 
equipamento, que deverá possuir lacre inviolável (com codificação alfanumérica única) que 
indique a sua abertura ou tentativa de abertura não autorizada.

2.1.5  O  AVL  deverá  estar  licenciado  para  funcionamento  junto  à  ANATEL,  sendo  de 
responsabilidade da CONTRATADA a obtenção das devidas autorizações além da reserva e 
cadastro frequências, caso necessário, custeio de taxas e quaisquer outros procedimentos que 
eventualmente se façam necessários junto à citada Agência.

2.1.6 O AVL deve possuir, no interior do módulo, baterias, antenas GPS e GSM/GPRS, além 
todos  os  demais  componentes  necessários  ao  perfeito  funcionamento  do  sistema  de 
geolocalização e monitoramento.  O intuito é evitar  a adição de componentes externos que 
sejam facilmente sabotáveis, inutilizando a solução.

2.1.7 A versão do equipamento deverá ser a mais atual disponibilizada pelo fabricante e todos 
os materiais deverão ser novos e de boa qualidade, livres de defeitos ou imperfeições;

2.1.8 O AVL deverá suportar temperatura operacional entre -10ºC e +85ºC, grau de proteção 
IP66 e padrão antichama UL94V-0 do seu gabinete.

2.1.9  O  AVL deve  utilizar  o  sistema  GPS  para  rastrear  as  coordenadas  geográficas  dos 
veículos, com precisão de posicionamento horizontal menor que 10 metros, tempo de partida a 
frio menor que  60 segundos, 42 canais e sensibilidade de pelo menos -130 dBm (parado). 

2.1.10  Envio  de  posicionamento  on-line  dos  veículos  nas  seguintes  condições  e  tempos 
mínimos:

2.1.10.1 Veículo ligado: a cada 10 segundos;
2.1.10.2 Veículo com o motor desligado: a cada 30 minutos.

2.1.11 O AVL deve aceitar comandos remotos, a partir da(s) central(is) de monitoramento, para 
alteração de:

2.1.11.1  Intervalo de transmissão por tempo;
2.1.11.2 Troca de endereçamento de destino dos dados (IP e porta);
2.1.11.3 Troca de APN e também deverá aceitar comando de requisitar a posição, enviando a 
informação sobre a posição atual, independentemente do tempo de envio.

2.1.12 O posicionamento enviado deverá possuir localização primária via GPS. Em caso de 
ausência de sinal GPS o sistema deverá, instantaneamente, ativar um sistema secundário de 
localização baseado na tecnologia de triangulação das antenas da rede GSM, garantindo que 
mesmo em locais sem cobertura GPS seja possível localizar o veículo.

2.1.13 O AVL deve armazenar pelo menos 15 mil informações como posicionamento, eventos e 
mensagens em memória não volátil,  de maneira a impedir a perda dos dados em caso de 
deficiência de cobertura. Esses dados deverão ser enviados,  assim que a comunicação for 
restabelecida.



2.1.14 O AVL deve consumir no máximo 80 mA em funcionamento normal, isto é, GPS ligado, 
GPRS  conectado  na  rede  e  bateria  sem  carregar;  e  no  máximo  2mA no  modo  standby 
(conectado na operadora, com GPS desligado). Valores quando alimentado em 12 Volts.

2.1.15  O  AVL deve  possuir  pelo  menos  1  (uma)  interface  RS232  para  comunicação  com 
acessório externo e configuração.

2.1.16 Deverão ser fornecidas as seguintes informações: 
- Posição, em coordenadas UTM-Sistema SAD-69 - 23s ou WGS 84; 
- Velocidade, em km/h;
- Direção;
- Aceleração e frenagem bruscas;
- Distância percorrida (hodômetro com base, pelo menos, nas informações do GPS);
- Leitura de RPM;
- Data e Hora;
- Identificador único do equipamento;
- Indicação da fonte de alimentação: bateria externa (veículo) ou interna (GPS);
- Estado do motor: ligado ou desligado;
- Estado de movimentação do veículo: parado ou em movimento;

2.1.17 Deve enviar alarmes e indicações de: limite de velocidade pré-estabelecido,  estado das 
entradas digitais e comandos das saídas digitais, perda da alimentação e perda do sinal de 
GPS,  alterações  bruscas  de  aceleração  (incluindo  frenagens  excessivas)  e  inclinação  do 
veículo acima do limite.

2.1.18 Deve possuir detector de “JAMMING”.

2.1.19 Possibilidade de alterar remotamente parâmetros operacionais e configurações do AVL.

2.1.20 Deve permitir transmissão de dados por protocolo TCP. 

2.1.21 Deve possuir bateria interna com autonomia mínima de 6 horas com transmissão a cada 
1 minuto;

2.1.22 Deve conter sensor  eletrônico de movimento conhecido como “acelerômetro”  com 3 
eixos e detecção de tombamentos laterais. 

2.1.23 Deverá possuir pelo menos 4 (quatro) entradas digitais.

2.1.24 Deve possuir pelo menos 2 (duas) saídas digitais.

2.1.25  Para  fins  de  execução  de  auditoria  em  viaturas,  por  parte  da  CONTRATANTE,  a 
CONTRATADA deverá fornecer:

4.1.32.1 Vinte (20) conjuntos com todas as ferramentas necessárias à instalação, desinstalação 
e verificação de fraudes nos módulos embarcados;
4.1.32.2 Duzentos (200) lacres invioláveis, idênticos aos utilizados na instalação inicial, com 
codificação alfanumérica única para cada lacre.



2.2 Dos links de transmissão de dados e da integração da solução AVL com o GEOSITE

A  CONTRATADA  deverá  fornecer  o  protocolo  para  decodificação  dos  dados 
transmitidos e recebidos e prestar todo o suporte técnico necessário à equipe da Assessoria 
Técnica do SIDS - ATSIDS - responsável pelo desenvolvimento da integração entre a solução 
AVL e o sistema de monitoramento já existente no datacenter do SIDS, denominado GEOSITE.

Assim  sendo,  a  solução  deverá  ser  entregue  pela  CONTRATADA  devidamente 
instalada, configurada e integrada junto ao GEOSITE.

Também faz parte do processo de integração da solução a disponibilização, em tempo integral 
por parte da CONTRATADA, dos links de transmissão e recepção dos dados, compostos por 
APNs privadas contratadas junto às operadoras de telefonia às quais pertencem os chips de 
dados, a fim de garantir o sigilo,  a segurança das informações trafegadas e a largura de banda 
necessária  a  transmissão  dos  dados  .  Estes  links  deverão  ser  de  exclusivo  acesso  da 
CONTRATANTE, não podendo ser acessados pela CONTRATADA ou suas representantes. 

A integração com o GEOSITE, instalação dos links e configuração das APN deverão 
ocorrer em até 30 dias após a assinatura do contrato, nos moldes do especificado no item 
“Entrega dos veículos” do Anexo I – Termo de Referência, como forma de viabilizar o teste da 
solução embarcada nas viaturas e possibilitar a emissão do Termo de Avaliação dos veículos.

2.3 Dos chips SIMCARD

2.3.1 O  fornecimento  e  instalação  dos  “chips”  sim  card,  assim  como  a  definição  da(s) 
operadora(s) de telefonia móvel que prestará(ão) os serviços de transmissão e recepção de 
dados,  ficarão  a  cargo  da  CONTRATADA.  Entretanto,  será  exigido  da  mesma  que  a(s) 
operadora(s) escolhida(s) possua(m) cobertura de dados nos municípios aos quais as viaturas 
serão destinadas. Também será exigido um pacote de dados mínimo de 60 megabytes/mês por 
chip. 

2.3.2 A  CONTRATADA  também  deverá  manter  controle  da  instalação  destes  “chips” 
repassando a CONTRATANTE uma relação que vincule o IMEI e o número de cada “chip” ao 
número  de  identificação  do  módulo  AVL,  chassi  da  viatura  onde  foi  instalado  e  número 
sequencial do lacre inviolável.

3 DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

3.1  A  CONTRATADA  será  responsável  por  fornecer  todos  os  serviços,  equipamentos, 
acessórios,  periféricos,  conectores,  cabeamento  e  quaisquer  outros  materiais  que  forem 
necessários  à  instalação física  da solução AVL nos veículos  viaturas.  De igual  maneira,  a 
CONTRATADA será  inteiramente  responsável  por  fornecer  e  configurar  toda  a  solução  de 
transmissão e recepção dos dados, disponibilizando-os à CONTRATANTE, devendo para tanto 
efetuar:

3.1.1 Montagem, fixação, eventuais configurações e energização do módulo nas viaturas;
3.1.2 Instalação,  configuração  e  customização  de  todos  os  equipamentos  destinados  à 
integração  ao  ambiente  computacional  denominado  Geosite,  de  responsabilidade  da 



CONTRATANTE,  destinado  ao  monitoramento  dos  veículos,  incluindo  os  links  de  dados  e 
APNs;

3.1.3 Instalação  de  software(s)  nos  equipamentos  necessários  para  seu  perfeito 
funcionamento.

3.2 A CONTRATADA deverá  repassar  à  CONTRATANTE  o  diagrama  da  montagem  e 
instalação dos equipamentos e acessórios de acordo com cada marca/modelo de veículo.

3.3 A instalação dos equipamentos deve observar as exigências do fabricante dos veículos 
onde serão instalados,  conforme normas vigentes aplicáveis,  utilizando para tanto chicotes 
elétricos independentes, quando cabível.

Em  resumo,  os  equipamentos  e  materiais  que  compõem  a  solução  devem  ser 
fornecidos  montados,  totalmente  conectados,  ensaiados,  configurados  e  prontos  para 
operação,  incluindo  os  acessórios,  materiais  de  instalação,  hardwares,  softwares  de 
programação e supervisão/gerenciamento.

4 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, SUPORTE E TREINAMENTO

4.1 Atendimento, Garantia e Suporte Técnico 

4.1.1 A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pela garantia, atendimento, suporte 
e assistência técnica de todos os materiais e equipamentos que compõem a solução completa 
AVL/GPS, incluindo os links de dados, nos prazos e condições previstos no Anexo I do Termo 
de Referência.

4.1.2 O suporte e a assistência técnica compreenderão o conserto, substituição de peças, 
correções e quaisquer ajustes necessários, isentando a CONTRATANTE de quaisquer ônus 
relativos à mão de obra, fretes e taxas durante todo o período contratual.

4.1.3 Caso  haja  substituição  do  equipamento,  esta  informação  deverá  ser  repassada 
imediatamente para a CONTRATANTE mediante canal de comunicações a ser estabelecido 
junto a CONTRATADA.

4.1.4 Embora previsto no item “Dos treinamentos”, é obrigação da CONTRATADA, sempre que 
disponibilizado  pelo  fabricante  da  solução,  atualizar,  gratuitamente  durante  o  período 
contratual, os firmwares e softwares de todos os equipamentos que compõem a solução. 

4.2 Dos treinamentos

4.2.1 A  CONTRATADA deverá  ministrar  treinamento  técnico  para  um  grupo  de  até  10 
pessoas, em até 45 dias contados a partir da emissão do Termo de Avaliação dos modelos de 
viaturas a que se refere o Anexo I do termo de referência. O treinamento deverá atender aos 
seguintes requisitos:
4.2.1.1 Teoria de funcionamento, incluindo a configuração dos links de transmissão e recepção 
dos dados;
4.2.1.2 Processo de integração da solução ao GEOSITE;



4.2.1.3 Instalação e desinstalação (completas) de todos os componentes nos quatro tipos de 
viaturas;
4.2.1.4 Prática de operação, explorando todos os recursos do AVL;
4.2.1.5 Material didático individual e em português, incluindo os diagramas da montagem e 
instalação dos módulos AVL e seus acessórios de acordo com cada marca/modelo de veículo;
4.2.1.6 Atualizações de software e firmware.

4.2.2 A CONTRATADA também deverá ministrar treinamento operacional para um grupo de 
até 20 pessoas,  em até 45 dias contados a partir  da emissão do Termo de Avaliação dos 
modelos de viaturas a que se refere o Anexo I do termo de referência. O treinamento deverá 
abordar  a  prática  de  operação,  explorando  todos  os  recursos  do  AVL.  A  critério  da 
CONTRATANTE, este treinamento poderá ser ministrado em conjunto com um profissional da 
mesma responsável pela integração com o GEOSITE, visto que alguns aspectos de operação 
da solução serão de conhecimento mais aprofundado do citado profissional.

4.2.3 Ficará  a  cargo  da  CONTRATANTE  a  definição  dos  municípios  assim  como  a 
disponibilização dos locais onde ocorrerão os treinamentos. Entretanto, todo e qualquer outro 
recurso necessário à instrução ficará a cargo da CONTRATADA. A CONTRATANTE se reserva 
ainda  o  direito  de  requisitar  a  ocorrência  de  novos  treinamentos  caso  entenda  que  a 
transferência de conhecimento não tenha ocorrido de forma satisfatória. 

5 REQUISITOS  E ITENS COMPLEMENTARES

5.1  As  empresas  licitantes  deverão  entregar  à  Comissão  de  Licitação,  juntamente  com  a 
PROPOSTA DE PREÇO:

5.1.2 Catálogos e/ou datasheets do produto ofertado e quaisquer outros documentos originais 
do  fabricante  da  solução  que  comprovem  o  atendimento  às  presentes  especificações.  A 
CONTRATANTE  se  reserva  o  direito,  caso  julgue  necessário,  de  requisitar  documentos 
complementares  e/ou  realizar  diligências  para  verificar  o  atendimento  ao  especificado.  A 
apresentação  da  citada  documentação  não  dispensa,  em  hipótese  alguma,  a  avalição  da 
técnica  da  solução  para  posterior  emissão  do  Termo  de  Avaliação,  conforme  previsto  no 
subitem 4.2 e no Anexo I – Termo de Referência.

5.1.3  Certificado  ou  declaração,  fornecido  pelo  fabricante  ou  seu  representante  legal 
(devidamente comprovado), de que o equipamento cotado atende às exigências do edital.

5.1.4 Carta do fabricante da solução AVL certificando que a(s) empresa(s) responsável(is) pela 
manutenção  da  mencionada  solução  encontram-se  devidamente  homologadas  para 
manutenção do equipamento e compromissadas com o sigilo das informações, sob pena de 
responsabilização do fabricante. Essa carta será exigida caso a manutenção não seja realizada 
pelo próprio fabricante.

5.2 As empresas licitantes deverão citar a marca e o modelo dos equipamentos cotados, não 
sendo admitidas propostas que contenham opções ou alternativas.
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