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Belo Horizonte, 31 de Março  de 2019. 

Prezado Senhor 

Secretaria Municipal De Obras E Serviços Urbanos 

Ronaldo Gonçalves da Silva 

Engenheiro Civil / SEMOBS 

3911-9367 / 98887-1182 

 

 

A AUTOLOCALIZAR é uma empresa voltada, fundamentalmente, a comercialização de 
rastreadores veiculares e prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 
veículos, pessoas, cargas e animais. 

Informações sobre nossa empresa e clientes podem ser acessadas por meio de nosso 
site cuja URL é a seguinte: www.autolocalizar.com.br. 

É com muita satisfação que apresentamos abaixo, a proposta comercial para 
fornecimento de rastreadores veiculares com rastreamento e monitoramento em tempo 
real para sua avaliação. 

Atenciosamente, 

____________________________. 

LEANDRO CAMILO VASCONCELOS COELHO 

      (31)99692-0002 
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PROPOSTA COMERCIAL E ESCOPO TÉCNICO 

 

CONCEITO 

 

O monitoramento é o processo para acompanhar o passo a passo que esteja sendo dado 

pelo veículo. Os produtos desenvolvidos para tal finalidade utilizam a tecnologia GPS e 

GPRS, a primeira para coleta de informações geo-referenciais e a segunda para 

transferência destas informações para a central de processamento do AUTOLOCALIZAR. 

O monitoramento é muito utilizado para saber, on-line, se um veículo, carga, pessoa ou 

animal, está próximo do local de destino, se houve um desvio da rota programada ou se 

ainda vai demorar mais do que o previsto, em virtude de um congestionamento, por 

exemplo. 

 

APLICABILIDADE: 

 

-Destina se á segurança de veículos, 24 horas por dia, 7 dias por semana,  rastreadores 

integrados a um sistema de rastreamento via satélite que poderá ser coletivo ou 

individualizado de acordo com o desejo, ou a necessidade do cliente. 

-Permite visualizar cada veiculo através de login e senha coletiva e individual. 
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-Podem ser instalados em Automóveis, Motocicletas, Caminhões, toda espécie de 

Tratores e maquinas que façam algum tipo de deslocamento e que tenha uma fonte de 

alimentação própria. 

-Através do Sistema é possível gerar planilhas e relatórios gerenciais para controle de 

deslocamentos, velocidade, paradas, distancia percorrida e a percorrer. 

-Criação de Pontos de referencias para melhor controle da rota e da frota. 

-Monitoramento tanto com o veículo em funcionamento ou desligado. 

-Criação e determinação de uma rota pré-estabelecida, inclusive com cerca eletrônica 

previamente programada, o que impedira os desvios de rota. 

-Alerta para as anormalidades, tais como bateria desligada, pânico, violação de cerca 

eletrônica,violação do equipamento. 

- Gestão departamentalizada online da frota 

- Relatórios em xls que podem ser copiados e migrados para sistema de gestão 

empresarial próprio. 

-Pode através da instalação de uma válvula solenóide (Opcional) fazer o corte de 

combustível 

 

DESCRIÇÃO: 

Rastreador veicular modelo MXT 150. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

- Receptor GPS 32 canais de alta sensibilidade (-160dBm  monitoramento,-144 dBm 
aquisição)  

- Antenas internas de GSM e GPS, com opção de antena de GPS externa; 

- Porta USB 2.0 de alta velocidade para configuração e atualização do firmware; 

- Consumo em stand by de 1mA 12VDC; 

- RTC ( Relógio de  Tempo Real ); 

- Modem Quad-Band ( 850/900/1800/1900 Mhz) GSM/GPRS/EDGE; 

- Bateria interna de 850 mAH; 

- Circuito transceptor de 2.4 Ghz ( 802.15.4) para integração de acessórios sem fio  

- Rápido carregamento com suporte via USB 

-Acelerômetro interno de 3 eixos 

- Comunicação GPRS em TCP ( Protocolo de Controle de Transporte ) ou UDP ( 
Protocolo de Data gramas do Usuário); 

- Configurável via GPRS ou USB; 

- Atualização de firmware via CVPRS ou USB; 

- Registro de até 10.000 posições; 

- segurança para o cartão SIM; 

- Tensão de entrada de 6 a 36 VDC; 

- Até 5 entradas digitais/analógicas, 2 saídas de coletor aberto e 1 saída de nível alto; 
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- Temperatura de funcionamento – 40 ºC  a + 85 ºC; 

- Peso: 109 g com bateria; 

- Dimensões: 9 cmx6,5 cm x 3 cm. 

 

CARACTERÍSTICAS VISUAIS: 
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DO ACESSO AO SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR: 

O acesso ao sistema é liberado para o cliente, 24hs (vinte e quatro horas) por dia, 7 (sete) 
dias por semana, podendo fazer quantos acessos desejar e de quantos computadores 
julgar conveniente. 
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Pode ser liberado somente um login e senha para todos os equipamentos ou um login e 
senha para cada equipamento, e neste caso, um login e senha máster para acesso a 
todos os equipamentos 

 

 

DA QUALIDADE DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA : 

TABELA DE PREÇOS: 

COMODATO DO EQUIPAMENTO FIXO COM RASTREAMENTO 
E MONITORAMENTO 

Descrição Quantidade Valor unitário Total 

ADESÃO  
0-100 und 

R$200,00 und 
R$200,00 

und 

RASTREAMENTO  

MENSAL 12 MESES 

0-100 und 
R$70,00 R$70,00 und 

RASTREAMENTO  

MENSAL 24 MESES 

0-100 und 
R$80,00 R$80,00 und 

RASTREAMENTO  

MENSAL 36 MESES 

0-100 und 
R$90,00 R$90,00 und 
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Manutenção R$100,00 

Instalação R$100,00  

O valor cotado para venda e instalação do equipamento é a vista – pode ser quitado de 
acordo com o quantitativo do lote a ser instalado. 

O valor cotado para comodato e instalação do equipamento é a vista – pode ser quitado 
de acordo com o quantitativo do lote a ser instalado. 

O valor cotado para a instalação é em área urbana, em região rural deverá ser acrescido 
o deslocamento do instalador.  

Caso seja necessária a inclusão de algum acessório para instalação do equipamento, os 
custos correrão por conta do cliente. 

 

 

PRAZO DE ENTREGA 

O prazo de entrega será imediato, contados a partir da data da assinatura de contrato ou 
autorização de compra ou documento equivalente, podendo ser prorrogado, na forma da 
lei ou de acordo com ajustes feito pelas partes. 

 

 

PRAZO DE INSTALAÇÃO  

A AUTOLOCALIZAR precisa de um prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da 

assinatura do contrato para início das instalações dos equipamentos. 
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A regra geral de tempo para as instalações em série é de uma hora e trinta minutos para 

cada veículo, desde que ele esteja disponível e nas condições estabelecidas. 

O cliente deverá indicar os locais onde os veículos se encontram para previsão de rota, 

deslocamento da equipe de instaladores e início da instalação. 

PRAZO CONTRATAL 

O prazo de vigência do contrato de rastreamento, a ser celebrado entre as partes será de 

12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura no caso da compra do equipamento 

e comodato  12 (doze)meses,24 (vinte e quatro)meses e 36(trinta e seis)meses, conforme 

definido pelo cliente, podendo ser prorrogado por igual período, na forma legal.  

As demais cláusulas contratuais, tais como, rescisão, reajustes, etc. serão tratados entre 

as partes, na elaboração do instrumento respectivo 

 

GARANTIA E MANUTENÇÃO 

A AUTOLOCALIZAR garantirá a manutenção e funcionamento dos equipamentos e 
sistemas pelo período estabelecido no caso da venda ou do comodato a contar da data 
de recebimento dos equipamentos ou da adesão. 

 

PROPRIEDADE/PROTEÇÃO 

Os direitos de propriedade intelectual, de aplicação e uso sobre os equipamentos ou 
sistema de rastreamento acima descrito, sejam estes, especificados e demonstrados 
através de relatórios, planilhas, sumário executivo ou sob qualquer outra forma de 
apresentação, pertencerão exclusivamente a AUTOLOCALIZAR, porém, poderão ser 
disponibilizados para os usuários que poderão fazer uso deles, dentro das normas da 
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mantendo o sigilo e a reserva necessária à proteção do conhecimento do sistema 
disponibilizado. 

 

SIGILO/CONFIDENCIALIDADE 

As partes se obrigam a manter sigilo sobre toda a documentação de caráter confidencial, 
assim assinalada ou, cuja natureza confidencial for evidente, recebida da outra parte ou 
produzida por uma das partes, podendo usá-la somente para as atividades da 
implantação do sistema de rastreamento bem como, não permitirão que terceiros tenham 
acesso a segredos comerciais, ou técnicos, que vierem a tomar conhecimento por 
motivos de trabalho em conjunto ou isoladamente. 

 

CERTIFICAÇÕES 

O equipamento de rastreamento veicular é certificado pela ANATEL. 

A base cartográfica de geoprocessamento de rastreamento veicular é certificado pela 
CESVI. 

A empresa Auto Localizar Assessoria e Serviços Ltda é homologada pela CESVI BRASIL 
nos seguintes atendimentos : veículos , motocicletas e caminhões  

Toda a Integração entre a base cartográfica e a embarcação do software de rastreamento 
é certificada pelo ITA – Instituto de Tecnologia Aplicada. 

O chip de transmissão de dados (sim card) é da operadora Telecom Claro , Vivo TIM  ou 
OI . 

Os instaladores são certificados pelo SENAI Minas Gerais e CESVI. 

 

 


