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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÂO, PLANEJAMENTo E FINANÇAS

Ofício No 01712022 - SEMAPF

Santa lzabel do Pará, 29 de abril de 2022.

Exmo. EVANDRO BARROS WATANABE
Prefeito Municipa! de Santa lzabel do Pará.

Assunto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento e
rastreamento veicular, para ser utilizado na frota de veículos da Prefeitura Municipal de Santa
lzabel do ParálPMSlP.

Senhor Prefeito,

Considerando que a utilização da frota de veículos oficiais é atividade essencial para o

cumprimento das ações meio e finalísticas da Prefeitura Municipal sendo imprescindível o

monitoramento e rastreamento dos veículos a fim de otimizar o controle e o acompanhamento

em tempo real do posicionamento da frota.

Considerando que o serviço em questão tem impacto significativo na proteção do bem,

permitindo que, em caso de furto ou roubo, se possa identificar alocalizaçâo do veículo de forma

imediata, além de ainda permitir o controle de velocidade e das rotas utilizadas, permitindo a

PMSIP, o melhor gerenciamento e controle de custos, a correção de procedimentos e a

fiscalização do uso do bem público e a identificação do condutor para fins de possíveis infrações

de trânsito ou comportamental. Com uma maior fiscalização e controle, se espera a redução dos

sinistros e custos de manutenção e abastecimento, se evitará percursos improdutivos e garantirá

o aumento da produtividade, bem como a prevenção de roubos, furtos e outros eventos que

possam vir a causar danos ao erário, uma vez que permitirá o bloqueio e localização dos

veículos.

Ante exposto solicitamos autorizaçáo para contratação de empresa especializada na

prestação de serviço de monitoramento e rastreamento veicular, para ser utilizado na frota de

veículos da Prefeitura Municipalde Santa lzabeldo Pará, por um período de 06 (seis) meses em

conformidade com o termo de referência em anexo.

Atenciosamente,

JOSINEI MA FONSECA
Municipal de Administração,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE §ANTA IZABEL Do PARAPr1O-t-C)COLO
PROCESSO;- -
pRorocoLo N". lloh .

'a, ) 9-t 0 4-r,,!Luoat: lÚ tfl

Planejamento e Finança- INTERINA

lôà6:


