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UMA ADMINISTRAÇAO PUBLICA INOVADORA 
As Cidades Inteligentes permitem aos gestores adotarem procedimentos inovadores de coleta de informações para melhores tomadas de
decisão, transparência e atendimento às necessidades da população no momento em que elas ocorrem.

Controle de serviços 
Etiquetas inteligentes inseridas no mobiliário urbano
que podem ser lidas pelo celular do prestador de
serviço, informando o atendimento da demanda.

usos 

Controle de empresas
terceirizadas de limpeza,
manutenção e vigilância,
bem como empresas
públicas e prestadoras
de serviços autônomas.

BENEFÍCIOS 

Maior controle da administração e
da sociedade da efetiva solução
da demanda, evitando fraudes
e aumentando a transparência
na prestação de contas.

� Controle de inventário 
" 

'M' Etiquetas inteligentes que podem ser colocadas
nos ativos e consumíveis adquiridos pela 
Administração Pública.

usos 

Livros, cadernos,
material de escritório,
material de informática,
móveis, peças, etc.

BENEFÍCIOS 

Identificação e controle de
estoque, controle de furto,
redução do imobilizado e
otimização dos recursos.

� Identificação � Controle de perecíveis � Controle da frota própria, 
G licenciada e terceirizada � Soluções como crachás, pulseiras ou

cartões para identificação pessoal. 

usos 

Órgãos e repartições públicas,
empresas, estacionamentos
públicos e privados, hospitais.

BENEFÍCIOS 

Maior segurança aos usuários,
controle e segurança do patrimônio
e agilidade na entrada e saída de
pessoas.

• Saiba mais sobre a CEITEC em: www.ceitec-sa.com

.-.4111t S l - . l. �� o uçao 1nte 1gente que contem um sensor
�jíll de temperatura que pode ser lido por meio

de aplicativos no celular do servidor ou
cidadão.

usos 

Monitoramento de medicamentos, vacinas,
merenda escolar e qualquer outro produto
perecível.

BENEFÍCIOS 

Controle das condições de transporte e
armazenagem, bem como data de validade.

�• CEITEC 
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Solução de identificação eletrônica veicular
para monitoramento da frota própria ou não.

usos 

Identificação rápida de veículos oficiais,
ambulâncias, táxis e outros.

BENEFÍCIOS 

Rápido controle de acesso, liberação em vias
preferenciais, maior fiscalização e controle
de quilometragem.




