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ANEXO 6 - MODELO DE DADOS PARA RASTREAMENTO DE CARGAS E 
CONFERÊNCIA DE FATURAS. 
 
A CONTRATADA deverá gerar, manter, atualizar e disponibilizar sob eventual 
demanda e periodicamente a cada 30 dias (período de cobrança) uma planilha 
em formato MS-Excel (versão 2003 ou posterior) com o registro de todos os 
serviços solicitados e executados no período. Este arquivo visa possibilitar o 
acompanhamento e rastreamento de todas as cargas movimentadas e o 
respectivo status (entregue, extraviado, retido, etc.). Visa também possibilitar 
a conferência e validação pelos demandantes dos transportes realizados e os 
respectivos custos. Para efeitos de histórico, deverão ser mantidos na base de 
dados dos transportes os registros e comprovantes de todas as movimentações 
realizadas durante a vigência do contrato. 

 
A CONTRATADA deverá disponibilizar através do protocolo de arquivos (FTP) a 
planilha contendo a movimentação diária de coletas e entregas. Esta planilha 
deverá conter a mesma formatação (estrutura de dados) do arquivo que 
contém a fatura). 

 
O conteúdo mínimo dessa planilha são os campos indicados abaixo (colunas, 
transpostas em linhas para melhor visualização), onde cada movimentação 
realizada deverá ser descrita em uma linha específica. Por exemplo, no caso 
de retorno de material, essa segunda movimentação será descrita na linha 
logo a seguir à do transporte de ida. 
 
A CONTRATANTE se reserva ao direito de solicitar alteração, inclusão e 
disponibilização de dados que julgar necessário para a devida conferência, 
mediante prévia solicitação a CONTRATADA.   
 
DADOS PARA CADA MOVIMENTAÇÃO: 
 

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO DO PREENCHIMENTO 

DATA Data da solicitação do serviço (ou data da última programação 
de coletas automáticas)  

Cidade_Origem Cidade de origem do remetente 

N_do_Contrato Nº Contrato COBRA TECNOLOGIA (DGCO)  

Remetente CAT / Demandante  

Número_do_Objeto Quantidade de volumes 

Descrição_do_Serviço VAZIO 

ND Nº da Nota Despacho (ND) / Romaneio) 

Especificação Especificação do tipo de material (ex.: Eletrônico, bateria, etc) 

Peso_Real Peso Total Real (kg) 

Destinatário Empresa/Nome do Destinatário 

Endereço_de_Destino Endereço Destino 

Bairro Bairro Destino 
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Cidade_Destino Cidade Destino 

UF UF Destino 

Cep CEP Destino 

Serviços_Adicionais Observações sobre a Entrega 

Valor_Liquido VAZIO 

Notas_Fiscais Nº das NF(s) (Separadas por “;”) 

Valor_da_NF Valor Total NF(s) de envio em R$, para cálculo de ad-valorem 

Natureza_da_Operação VAZIO 

Data_do_Status Data e hora do Status da entrega 

Status_da_Carga 
Status da Carga (Em trânsito, entregue, retida, extraviada, 
roubada, devolvida, etc.) – ATUALIZAR DIARIAMENTE 

COND VAZIO 

Data_da_Entrega Data da Efetiva Entrega 

PRAZO Prazo em número de dias para entrega 

DATA_LIMITE Data limite para a entrega DD/MM/AAAA 

Entregue_A Nome do Recebedor no Destino 

Documento Documento de identificação do recebedor 

ORIG_I VAZIO 

DEST_II VAZIO 

UF_Origem UF Origem 

FATURA 
Nº da fatura emitida (inserido no final do período – repetido 
para todas as ND´s cobradas no período) 

Advalorem Ad Valorem (sobre valor NF de envio) em R$ 

Valor_Total_do_Envio Valor da Tarifa do Frete em R$ (conforme tarifário do contrato) 

Valor_Efetivo_da_Fatura Total da Fatura com impostos e taxas 

Vencimento_da_Fatura 
Data vencimento da fatura (inserido no final do período - 
repetido para todas as ND’s cobradas no período) 

Cubagem 
Dimensões dos volumes em cm x quantidade, por volumes 
distintos (Formato: altura1 x largura1 x profundidade1 x qtd1; 
altura2 x largura2 x profundidade2 x qtd2; etc.) 

Peso_Cubado Peso Total Cubado (em kg) 

Peso_Taxado Peso Total Taxado (em kg) 

Valor_Suframa Valor da Taxa Suframa 

Operacao_Fora_Dia_Horario_Comercial Descrição das outras taxas/despesas incidentes 

Tx_Dificuldade_Coleta Descrição das outras taxas/despesas incidentes 

Tx_Dificuldade_Entrega Descrição das outras taxas/despesas incidentes 

justificativa Observações sobre o Status/ocorrências 

Aliquota_ICMS Alíquota de ICMS 

Valor_Icms Valor do ICMS  

Aliquota_ISS Alíquota de ISS 

Valor_ISS Valor do ISS  
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CT_e Chave de Acesso constante no CT-e com 44 dígitos 

CNPJ_CPF_Remetente CNPJ do Remetente 

CNPJ_CPF_Destinatário CNPJ do Destinatário 

Razão_Transportadora Razão Social da Transportadora  

Data_Coleta  Data da coleta 

Hora_Coleta Hora da coleta 

Hora_Entrega Hora da entrega 

Telefone_Destinatário Telefone Contato Destinatário 

Endereco_Origem Endereço do remetente 

Bairro_Origem Bairro de origem 

CEP_Origem CEP de Origem 

 


