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1. INFORMAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 PÚBLICO ALVO 

Esta cartilha destina-se aos Gestores de Frota de Unidade / Base Operacional – GFU de 

cada Órgão ou Entidade contratante, que utilizarão o Sistema Gestão Total de 

Abastecimento – SGTA. 

 

1.2 PERMISSÕES NO SISTEMA 

O Gestor de Frota de Unidade / Base Operacional que tiver o perfil GFU – Operação 

poderá: 

 Incluir, alterar e excluir parâmetros para a frota de veículos da(s) Unidade(s) 

sob sua responsabilidade; 

 Liberar os abastecimentos com impedimentos relativos ao condutor e veículos 

da(s) Unidade(s) sob sua responsabilidade; 

 Liberar os abastecimentos com impedimentos relativos aos parâmetros 

atribuídos aos veículos da(s) Unidade(s) sob sua responsabilidade; 

 Obter via sistema todas as informações sobre os abastecimentos dos veículos 

da(s) Unidade(s) sob sua responsabilidade. 

O Gestor de Frota de Unidade / Base Operacional que tiver o perfil GFU – Consulta 

poderá obter via sistema todas as informações sobre os abastecimentos dos veículos 

da(s) Unidade(s) a que tem acesso. 

 

1.3 ACESSO AO SISTEMA 

O sistema SGTA é acessado através da Internet, podendo ser utilizado qualquer 

browser atualmente disponível no mercado (Windows Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome).  

Os registros de abastecimentos, aquisição e consumo de combustíveis, movimentação 

em postos do estado referentes ao período de julho de 2014 a dezembro de 2018, 

provenientes dos contratos registrados no Edital de Registro de Preço Planejamento 

Nº 035-A2010 estarão disponíveis para consulta na base histórica do SGTA que deve 

ser acessada através do caminho:  http://sgtahistorico.netfrota.com.br. 

http://sgtahistorico.netfrota.com.br/
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O acesso referente aos registros realizados a partir de janeiro de 2019, assim como as 

operações disponíveis no sistema SGTA para o Gestor de Frota do Unidade – GFU deve 

ser realizado através do caminho http://sgta.netfrota.com.br. 

Em ambas as bases, será exibida a tela de logon do sistema, onde o Gestor digitará seu 

login de acesso e a senha. 

 

Ao efetuar o logon, a tela principal é mostrada com todas as funcionalidades 

disponíveis para o gestor. 

 

2. USANDO O SISTEMA 

 

2.1 CADASTRO DE USUÁRIOS 

Os dados cadastrais do Órgão / Entidade, Unidades, Veículos e Condutor não serão 

realizados no SGTA. Estes dados são obtidos pela Unidata via carga de dados do 

Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD. 

GESTOR DE FROTA DO ÓRGÃO / ENTIDADE – GFO 

O cadastro de Gestor de Frota do Órgão / Entidade será realizado exclusivamente pela 

Unidata, a partir da solicitação enviada pelo SPGF do Órgão. 

Navegação 

disponível para 

o GFU 

http://sgta.netfrota.com.br/
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O cadastro de usuários deverá ser realizada em cada base do SGTA separadamente. É 

importante descriminar no formulário de cadastro qual base o usuário terá acesso. 

Para solicitar o cadastro, é necessário o preenchimento do formulário de autorização 

de cadastro de Gestor de Órgão, que foi disponibilizado no site do SEPLAG em 

http://www.planejamento.mg.gov.br/documento/formulario-gestor-de-orgao. O envio 

do formulário deve ser feito para o e-mail sgta@unidatanet.com.br. 

Cada Órgão / Entidade deverá indicar preferencialmente 02 (dois) servidores para 

atuarem como GFO. 

O cadastro de usuários deverá ser realizada em cada base do SGTA separadamente. É 

importante descriminar no formulário de cadastro qual base o usuário terá acesso. 

IMPORTANTE: não há necessidade de assinar o formulário. Serão realizados os 

cadastros somente provenientes dos e-mails dos SPGF autorizados pela SEPLAG. 

 

GESTOR DE FROTA DE UNIDADE – GFU 

O cadastro de Gestor de Frota de Unidade será realizado pelo Gestor de Frota do 

Órgão / Entidade, que poderá atribuir ao usuário um dos perfis disponíveis no sistema 

GFU – Consulta ou GFU – Operação. 

Cada GFU poderá ser responsável por uma ou mais Unidades administrativas. 

IMPORTANTE: não há replicação de cadastro de usuários nas bases do SGTA. É 

necessário solicitar ao GFO o cadastro do usuário GFU no site para qual deseja 

conceder acesso sgta.netfrota.com.br e/ou sgtahistorico.netfrota.com.br. 

2.1.1 ALTERAR SENHA DE ACESSO 

IMPORTANTE: A senha de acesso ao sistema é pessoal e intransferível. O usuário deve 

acessar o sistema e alterar a senha criada e informada pelo Gestor de Órgão.  

Este procedimento de segurança com senha individualizada garante a rastreabilidade 

de todas as informações do sistema. 

Para alterar a senha de acesso ao sistema, basta clicar em CADASTRO, USUÁRIOS em 

seguida ALTERAR SENHA. 

IMPORTANTE: caso o usuário tenha acesso as duas bases do SGTA, faz-se necessária a 

alteração da senha em ambas as bases, pois não há replicação de senha para os sites. 

http://www.planejamento.mg.gov.br/documento/formulario-gestor-de-orgao
mailto:sgta@unidatanet.com.br


Sistema de Gestão Total de Abastecimento 

 
  

 Cartilha do Gestor de Frota de Unidade                                                       Página 7 de 58 

 

O sistema solicitará a digitação da senha atual e a nova senha.  

Basta inserir os dados e clicar em Salvar . 

2.1.2 RECUPERAÇÃO DE SENHA DE ACESSO 

Através da tela de logon do SGTA, é possível recuperar a senha de acesso ao sistema. 

Para recuperar a senha cadastrada para o usuário, basta clicar no ícone “Esqueci minha 

senha”  localizado na tela de logon do SGTA. 

Será habilitado o campo para digitação do CPF do Gestor de Unidade. 
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O campo login do usuário  deve estar preenchido com o 

login de acesso do GFU ao SGTA.  

IMPORTANTE: É preciso preencher o campo CPF no formato 000.000.000-00.  

Após informar o CPF do usuário basta clicar no botão .  Será 

apresentada a mensagem para confirmação de envio da senha do GFU para o e-mail 

cadastrado no sistema. Basta clicar em Sim. 

 

A mensagem de confirmação será apresentada. 
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2.2 CADASTRO DE PARÂMETROS  

O sistema permite parametrizar a liberação ou o bloqueio do abastecimento para 

Órgão, Unidades e/ou os veículos da frota.  

A tela de cadastro de Parâmetros tem as mesmas funcionalidades para Unidade e 

Veículos. 

IMPORTANTE: as regras de abastecimentos definidas para órgão serão replicadas a 

todas as Unidades. As regras de abastecimentos aplicadas a uma Unidade serão 

replicadas a todos os veículos da frota da Unidade. Para definir regra de abastecimento 

a um único veículo, o cadastro do parâmetro deve ser realizado diretamente ao 

veículo, assim, como a exceção a ser aplicada. 

IMPORTANTE: a operação de cadastro de parâmetros não será habilitada na base 

histórica do SGTA. 

 

2.2.1 CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE PARÂMETROS DE UNIDADE E VEÍCULO 

CRIAÇÃO E EDIÇÃO PARÂMETROS DE UNIDADE 

Para criação e edição de parâmetros e cota da Unidade, basta clicar em CADASTRO em 

seguida UNIDADES. 

 

 

CRIAÇÃO E EDIÇÃO PARÂMETROS DE VEÍCULOS 

Para criação e edição de parâmetros e cota do(s) Veículo(s), basta clicar em CADASTRO 

em seguida na pasta VEÍCULOS e em VEÍCULOS. 
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Na aba escolhida (Unidade ou Veículo), clique em EXECUTAR PESQUISA para visualizar 

os registros. Clique no nome da Unidade ou Veículo, em seguida clique no botão 

. 

 

Cada registro de Unidade ou Veículo, contem a aba PARAMETROS disponível para 

modificação. Após selecionar o item que deseja parametrizar, clique na aba 

PARAMETROS. 
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Campos de edição: os campos de edição são idênticos para parametrização da Unidade 

e Veículo. 

ABASTECER SOMENTE NOS DIAS DA SEMANA: 

É possível definir o(s) dia(s) da semana e o horário(s) permitido para o abastecimento 

da(s) Unidade(s) e/ou Veículo(s) da(s) Unidade(s). Desta forma, fica a restrição de 

abastecimento dentro do horário e dia definido. 

Para realizar a parametrização de dia e hora para abastecimento, basta marcar o dia 

desejado e marcar a Hora Inicial e Hora final da restrição. 

 

BLOQUEAR ABASTECIMENTO NAS DATAS: 

É possível também bloquear o abastecimento da(s) Unidade(s) e/ou Veículo(s) da 

Unidade(s) para determinada(s) data(s).  

Exemplo: bloqueio de abastecimento em feriados. 
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Para realizar a restrição do abastecimento em datas específicas, basta clicar no botão 

, selecionar a data através do calendário e clicar no botão 

. 

  

LIMITAR ABASTECIMENTO POR TRANSAÇÃO: 

Outro recurso de parametrização de abastecimento é a limitação por transação. O 

sistema permite restringir o número de abastecimento da(s) Unidade(s) e/ ou 

Veículo(s) da Unidade no dia, semana ou mês. Ou seja, quantas vezes o(s) veículo(s) 

da(s) Unidade(s) poderá abastecer no período determinado. 

Para fazer a restrição de quantidade permitida para abastecimento por transação, 

basta selecionar a opção de ocorrência por dia, semana ou mês, em seguida digitar o 

número de ocorrência que o abastecimento poderá ocorrer. 

 

 

LIMITAR ABASTECIMENTO POR INTERVALO: 

O GFU poderá limitar o abastecimento da(s) Unidade(s) e/ou Veículo(s) da(s) 

Unidade(s) através da restrição de parâmetro de intervalo entre um abastecimento e 

outro. Basta escolher entre intervalo de tempo em horas ou quilometragem mínima. 

Clique em tipo de intervalo escolha a opção desejada e no campo Número, digite o 

valor do intervalo de horas ou quilômetros percorridos. 
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MUNICÍPIO LIBERADO PARA ABASTECIMENTO: 

Através do sistema o GFU poderá limitar os municípios ao qual a(s) Unidade(s) e/ou 

Veículo(s) da(s) Unidade(s) poderá(o) abastecer. 

Basta clicar no botão INCLUIR  e selecionar o(s) município(s) desejado(s). 

 

 

 

Em seguida clicar no botão  

 

Os parâmetros de abastecimento estarão configurados para a(s) Unidade(s) e 

Veículo(s) específico(s). 
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2.3 DISTRIBUIÇÃO DE COTA / SALDO 

O sistema permite parametrizar a liberação ou o bloqueio do abastecimento para 

Unidades e/ou veículos. É possível distribuir cota de combustível do Órgão para uma 

Unidade de frota e/ou para um veiculo. A distribuição poderá ser feita através da 

rotina de distribuição de cota e será estabelecida por combustível: Álcool, Diesel ou 

Gasolina. Após a distribuição da cota, é possível alterá-la ou redistribuí-la. 

O limite para distribuição de cota para as Unidades o saldo total de combustível do 

Órgão / Entidade. Ao determinar cota para uma Unidade, o limite da Unidade passa a 

ser o volume distribuído pelo Gestor de Frota do Órgão / entidade. E, à medida que 

forem realizados abastecimentos, o limite passa a ser o saldo da cota disponibilizada 

(cota – abastecimentos realizados). 

É importante ressaltar que é necessário distribuir inicialmente cota para Unidade para, 

em seguida, distribuir cota para um veículo oficial específico. Além disso, o gestor de 

frota de Unidade responsável por mais de uma Unidade poderá redistribuir cota entre 

estas Unidades. 
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IMPORTANTE: A transferência de veículos entre Unidades do mesmo Órgão/ Entidade 

ocorrerá por meio do SIAD. Se o veículo movimentado tiver controle por cota, seu 

saldo remanescente deve voltar à Unidade a qual ele se encontrava. 

IMPORTANTE: a operação de distribuição de cota / saldo não será habilitada na base 

histórica do SGTA. 

Para realizar a distribuição de cota entre as Unidades sob sua responsabilidade, basta 

clicar em OPERAÇÃO e em seguida, em UNIDADE SALDO / COTA. 

 

 

2.3.1 TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE UNIDADES 

Após clicar em executar pesquisa, é necessário selecionar a Unidade Destino para a 

qual será transferida a cota. 

É possível realizar busca através dos campos disponíveis: nome do órgão, código e 

nome da unidade e status conforme módulo Frota / SIAD. 
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Com a Unidade de Destino selecionada clique no botão 

.  

No campo Unidade Origem, selecione a Unidade da qual deseja retirar o saldo para 

efetivar a transferência. 

 

Selecione o produto que deseja transferir saldo. 
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Após selecionar o produto, aparecerá o saldo disponível para distribuir.  

O saldo disponível é o saldo limite para transferência de cota para outra Unidade. 

Não é possível distribuir cota se não houver saldo disponível. Para obter saldo, é 

necessário solicitar ao Gestor de Frota de Órgão. 

No campo Saldo Transferir, digite o valor que deseja transferir para a Unidade de 

Destino. 
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 Em seguida clique em . O sistema salvará o saldo para a unidade de 

destino. 

 

2.3.2 PESQUISA DE SALDO POR UNIDADE 

Para pesquisar o saldo disponível de uma Unidade, basta clicar em executar pesquisa, 

selecionar a Unidade desejada. 

É possível realizar busca através dos campos disponíveis: nome do órgão, código e 

nome da unidade e status conforme módulo Frota / SIAD. 
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No campo Saldo é possível verificar a cota do produto disponível para a Unidade. 

 

 

2.3.3 INCLUSÃO DE COTA PARA VEÍCULO OFICIAL 

Através do SGTA é possível definir cota para veículo(s) específico(s) da frota. Esta 

opção será permitida somente quando houver cota definida a Unidade do veículo. 

Para inserir cota para um determinado veículo oficial, basta clicar em CADASTRO e, em 

seguida, na pasta VEÍCULOS e em VEÍCULOS. 
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Selecionar o veículo desejado através da pesquisa. 

É possível realizar busca através dos campos disponíveis: placa do veículo, código da 

unidade e status do veículo conforme módulo Frota / SIAD. 

 

Após selecionar o veículo, basta clicar em Editar  para habilitar a 

função de inclusão de cota. 

Na tela de veículo é necessário clicar na aba COTA 



Sistema de Gestão Total de Abastecimento 

 
  

 Cartilha do Gestor de Frota de Unidade                                                       Página 21 de 58 

 

Clicar no botão , escolher o produto que deseja incluir (álcool, gasolina 

ou diesel). E informar a quantidade de volume que deseja disponibilizar como cota 

para o veículo selecionado. 



Sistema de Gestão Total de Abastecimento 

 
  

 Cartilha do Gestor de Frota de Unidade                                                       Página 22 de 58 

 

Em seguida basta clicar em .  

Abrirá a mensagem de operação realizada com sucesso. 

 

O veículo fica cadastrado com a cota definida. 
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O sistema confirmará que a transferência foi realizada com sucesso. 

 

 

2.4 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

Todo abastecimento realizado na rede de postos próprios do Estado será controlado 

pelo SGTA e será liberado e registrado automaticamente no sistema após a validação 

dos seguintes requisitos: 

 Órgão / Entidade com saldo disponível para o abastecimento; 

 Veículo com dispositivo eletrônico instalado e com destinação “em uso” no 

módulo Frota / SIAD; 

 Condutor ativo e com senha cadastrada no módulo Frota / SIAD; 

 Veículo com atendimento aberto no módulo Frota / SIAD. 

ABASTECIMENTOS VEDADOS NO SGTA: 
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 Veículo não cadastrado no módulo Frota / SIAD; 

 Veículo inativo no módulo Frota / SIAD; 

 Veículo em Manutenção / Acidentado no módulo Frota / SIAD; 

 Condutor inativo no módulo Frota / SIAD. 

ABASTECIMENTOS COM IMPEDIMENTO: 

O Gestor de Frota de Unidade deverá realizar a liberação de abastecimentos por 

motivos de impedimentos de veículos, condutores ou decorrentes de parâmetros 

incluídos. 

Se o Gestor possuir e-mail cadastrado no SGTA, sempre que ocorrer algum 

impedimento em veículo oficial da frota do Órgão / Entidade, o sistema lhe enviará 

uma mensagem para que ele possa tomar conhecimento da situação e realizar as 

medidas que julgar necessárias. 

As causas de impedimentos: 

 Status do veículo ou condutor no sistema, como: veículo com impedimento no 

DETRAN, condutor sem senha, condutor com impedimento no DETRAN, 

condutor com impedimento no RH; 

 Restrição gerada no sistema em decorrência de definição de parâmetros como: 

limite de vezes para abastecimento no período, cota disponível para Unidade 

e/ou veículo, intervalo de quilometragem entre um abastecimento e outro, 

restrição de município que pode abastecer; 

 Bloqueio do condutor ao errar a senha mais de 03 (três) vezes. 

 Veículo sem atendimento aberto no módulo Frota / SIAD. 

 

2.4.1 LISTA DE IMPEDIMENTO 

Caso haja alguma divergência/impedimento no veículo e/ou nos dados do condutor, o 

sistema trava o abastecimento e é necessária a liberação pelo GFO ou pelo GFU 

através do SGTA para que seja possível abastecer. 

Segue abaixo os possíveis impedimentos. 

Condutor  

 Condutor com impedimento no DETRAN; 

 Condutor com impedimento no RH; 

 Condutor sem senha cadastrada; 

 Condutor com senha bloqueada. 
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Veículo 

 Veículo sem atendimento aberto no SIAD; 

 Veículo com impedimento no DETRAN; 

 Abastecimento anterior pendente no SIAD. 

Parâmetros  

 Veículo com restrição para a data; 

 Veículo com restrição para o dia da semana; 

 Veículo com restrição para o município; 

 Veículo com restrição pelo número de transações; 

 Veículo com restrição por KM/tempo; 

 Órgão com restrição para a data; 

 Órgão com restrição para o dia da semana; 

 Órgão com restrição para o município; 

 Órgão com restrição pelo número de transações; 

 Órgão com restrição por KM/tempo; 

 Unidade com restrição para a data; 

 Unidade com restrição para o dia da semana; 

 Unidade com restrição para o município; 

 Unidade com restrição pelo número de transações; 

 Unidade com restrição por KM/tempo. 

São vedados os abastecimentos de veículos e condutores não cadastrados ou inativos 

no módulo Frota/SIAD. 

Também são vedados os abastecimentos de veículos fora de uso (estocados, cedidos, 

permitidos o uso, a vender, etc.), veículo com status manutenção / acidentado no SIAD 

e, nos casos, em que o condutor pertence a Órgão diferente do Órgão do veículo.  

 

2.4.2 LIBERAÇÃO DE IMPEDIMENTOS 

IMPORTANTE: a operação de liberação de impedimentos não será habilitada na base 

histórica do SGTA. 

Para realizar a liberação de impedimentos basta clicar no módulo OPERAÇÃO, em 

seguida IMPEDIMENTOS.  
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Clique em  para visualizar todos os impedimentos gerados na 

tentativa de abastecimento. 

Clique em . O sistema mostrará a lista de impedimentos que 

estão aguardando liberação. 

São apresentados os dados da placa do veículo, posto no qual foi realizado a tentativa 

de abastecimento, código da Unidade, código do Órgão, nome do condutor, data e 

hora do registro, tipo de impedimento V para veículo, C para condutor, G para veículo 

e condutor e a status da confirmação do impedimento P pendente. 

 

Selecione o impedimento a ser liberado e em seguida clique em  

O sistema abrirá a tela de liberação do impedimento. 
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Libera abastecimento: selecione a opção NÃO ou SIM. 

Horas Válidas: tempo limite para o veículo ser abastecido após a liberação do 

abastecimento. 

O tempo corresponde ao período que o condutor terá para abastecer o veículo após a 

liberação não poderá ultrapassar de 8 horas. 

Justificativa: descrição do motivo pelo qual a liberação foi feita. 

Após o preenchimento clique em Salvar . O sistema avisará que o 

impedimento foi liberado. 

 

 

 

2.5 COLOCAR VEÍCULO DA FROTA EM AFERIÇÃO 

Através do sistema o Gestor de Frota de Unidade, poderá colocar os veículos da frota 

em aferição. . O sistema de aferição tem como objetivo aferir o hodômetro do veículo 
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de acordo com o dispositivo DVEC, igualando os valores do painel do veículo e o 

registro no aparelho, minimizando o impacto no cálculo de desempenho do veículo. 

IMPORTANTE: o veículo quem está em modo de aferição de DVEC não há captura 

automática do hodômetro pelo TCA no momento do abastecimento. O sistema solicita 

ao condutor a digitação do hodômetro do veículo. 

IMPORTANTE: a operação de colocar o veículo em aferição não será habilitada na base 

histórica do SGTA. 

Para colocar o veículo em aferição, basta clicar em OPERAÇÃO e, em seguida, Aferição 

de Veículo. 

 

O sistema abrirá a tela de pesquisa de veículo 
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É preciso realizar a pesquisa do veículo utilizando um dos campos de filtro disponíveis, 

como placa do veículo, código da Unidade, Status do veículo (de acordo com o módulo 

Frota / SIAD), veículo com o DVEC em manutenção ou em aferição. Em seguida clicar 

no botão .  Caso deseje visualizar todos os 

veículos da frota, basta não preencher os filtros de pesquisa.  

Para realizar a ação é necessário validar se o sistema permite colocar o veículo 

desejado em aferição através da coluna “Permite incluir em Aferição”. 

Para localizar a coluna, basta utilizar a barra de rolagem disponível. 

 

Somente os veículos com o tipo de DVEC pulso e com status em aferição e em 

manutenção não poderão ser incluídos em aferição pelo GFO. 

Definição: 

Tipo DVEC CAN - Can-Am Commander (Central de comunicação): o dispositivo 

DVEC realiza a captura do hodômetro diretamente do painel do veículo de 

forma integral. 

Tipo DVEC Pulso: o dispositivo DVEC utiliza uma constante que transforma a 

quantidade de pulso gerado em um quilometro rodado. 

Tipo DVEC ND: tipo de sistema não identificado, pois o veículo em questão não 

realizou abastecimento em postos automatizados até o momento. 
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Após selecionar o veículo e certificar que o sistema permite incluir o veículo em 

aferição , basta clicar no botão  

 

Na tela seguinte, clicar no botão . 

 

O sistema confirmará a ação. 

 

IMPORTANTE: a digitação correta do hodômetro no TCA conforme dados do painel do 

veículo é importante para que a aferição ocorra em conformidade. Em casos de 

divergência o sistema colocará o veículo em manutenção, informando ao GFU a 

necessidade de enviar o veículo para manutenção do dispositivo DVEC. Enquanto o 

veículo estiver em manutenção de dispositivo o hodômetro deverá ser informado 

manualmente pelo condutor no momento do abastecimento. 

 

2.6 PESQUISA DE CONTEÚDO / CONSULTAS 

O botão de pesquisa  estará disponível em todos os conteúdos 

liberados para o Gestor. O objetivo deste botão é listar os dados selecionados, 

inclusive permitindo a especificação de alguns campos a serem pesquisados. 
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2.6.1 PESQUISA DE VEÍCULO 

O GFU deverá clicar em CADASTRO, em seguida na pasta VEÍCULOS e em VEÍCULOS. 

 

A consulta pode ser realizada através dos campos placa do veículo, código da Unidade, 

munícipio do veículo ou status conforme módulo Frota / SIAD. E em seguida basta 

clicar em .  
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Caso deseje visualizar todos os veículos basta deixar os campos em branco e a lista de 

todos os veículos cadastrados vinculados à Unidade, sob sua responsabilidade estará 

disponível para consulta. 

 

Lembrando que o cadastro dos veículos é feito através do módulo Frota / SIAD. 

2.6.2 PESQUISA DE CONDUTOR 

Para realizar a pesquisa de condutores cadastrados o GFU deverá clicar em CADASTRO, 

logo após CONDUTOR. 
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A pesquisa pode ser realizada através dos campos número do CPF e nome do 

condutor. Em seguida basta clicar em . 

Caso deseje visualizar todos os condutores disponíveis basta deixar os campos em 

branco e a lista de todos os condutores da Unidade cadastrados no sistema estará 

disponível para consulta. 

 

Lembrando que o cadastro dos condutores é feito através do módulo Frota / SIAD. 
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2.6.3 PESQUISA DE ABASTECIMENTOS 

É possível realizar a pesquisa dos abastecimentos realizados pelos veículos da(s) 

Unidade(s) sob responsabilidade do GFU. 

 

Para realizar a pesquisa de abastecimentos realizados, é necessário determinar um 

período de intervalo para que a pesquisa mostre resultado. 

A data inicial e final podem ser digitadas ou selecionadas através do calendário 

disponível.  

 

Em seguida clique em Executar Pesquisa  e o resultado será 

exibido. 
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Estão disponíveis os campos para pesquisa como posto e bico em que ocorreu o 

abastecimento, órgão e unidade do veículo conforme módulo Frota/ SIAD, placa do 

veículo, produto abastecido, status do abastecimento N abastecimento normal, V 

abastecimento com impedimento no veículo, C abastecimento com impedimento no 

condutor, G abastecimento com impedimento no veículo e condutor e pesquisa pelo 

CPF do condutor responsável pelo abastecimento. 

 

2.7 NOTIFICAÇÕES DO SISTEMA 

O GFU receberá no e-mail cadastrado notificações de alerta do sistema relativas às 

atividades que estão sendo realizadas nos Postos Próprios. 

Notificações: 

Impedimentos de veículos, condutores ou decorrentes de parâmetros incluídos 

gerados no sistema. 
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3. TELEFONE DE SUPORTE 

A Unidata disponibiliza o telefone 0800 600 9946 para atendimento ao usuário do 

sistema SGTA. Através da central de atendimento Unidata o usuário poderá solicitar 

suporte e tirar dúvidas quanto ao sistema. 

Através do Call Center é possível: 

 Solicitar código de abastecimento por contingência; 

 Solicitar suporte ao sistema, manutenção do TCA, locomoção do técnico físico 

ao local, etc; 

 Apoio em falhas no sistema. 

4. RELATÓRIOS 

Para melhor gestão das Unidades e Frotas, o sistema permite o acompanhamento das 

atividades realizadas nos postos próprios através de relatórios gerenciais, operacionais 

e financeiros. É possível gerar diversos relatórios através do sistema tais como: 

abastecimento por período, volume e valor, relatório de consumo de combustível no 

período por data específica e veículos, abastecimentos de um veículo específico, dados 

do abastecimento por veículo e relatório de impedimentos por Unidade. 

Os relatórios apresentarão registros de abastecimentos e consumo de combustíveis 

realizados de julho de 2014 a dezembro de 2018 na base histórica do SGTA através do 

link:  http://sgtahistorico.netfrota.com.br/.  

Os relatórios apresentarão os registros de abastecimentos e consumo de combustíveis 

realizados a partir de janeiro de 2019 no SGTA Atual através do link: 

http://sgta.netfrota.com.br. 

Para acessar os relatórios, basta clicar em RELATÓRIOS e clicar no item do relatório 

desejado. 

http://sgtahistorico.netfrota.com.br/
http://sgta.netfrota.com.br/
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4.1 RELATÓRIO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL 

Através do relatório de Abastecimento do Veículo Oficial o gestor de Unidade poderá 

pesquisar todos os abastecimentos realizados por um veículo específico. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida em RELATÓRIO DE 

ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO OFICIAL. 

 

Será apresentada a tela de pesquisa. 
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Data Inicial e Final: através do campo data é possível definir o período de busca do 

relatório. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É possível 

definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Órgão: campo pré definido com o Órgão do Gestor. 

Unidade: estarão disponíveis para consulta as Unidades de responsabilidade do 

Gestor. Escolha a Unidade desejada, ou se preferir, deixe a opção todas. 

 

 

Produto: produtos disponíveis para consulta – álcool, gasolina ou diesel. Escolha o 

produto desejado, ou se preferir, deixe a opção todos. 



Sistema de Gestão Total de Abastecimento 

 
  

 Cartilha do Gestor de Frota de Unidade                                                       Página 39 de 58 

 

Placa: campo digitável para busca de uma placa específica. 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 

 

No relatório de Abastecimentos do Veículo Oficial, serão apresentadas as informações 

de órgão selecionado na pesquisa, período a ser pesquisado, unidade selecionada no 

filtro, placa do veículo a ser pesquisado, tipo de combustível, data de emissão do 

relatório e usuário logado no sistema responsável pela geração do relatório. Serão 

ainda apresentadas as informações da data e hora inicial do abastecimento, posto e 

munícipio no qual foi realizado o abastecimento, combustível selecionado, CPF do 

condutor responsável pelo abastecimento, hodometro do veículo no abastecimento 

anterior, hodometro atual do veículo no abastecimento, km percorrida entre um 

abastecimento e outro, volume abastecido no veículo, consumo KM/L médio calculado 

entre um abastecimento e outro e status do abastecimento normal (N) ou com 

impedimento (C impedimento condutor, V impedimento veículo, O impedimento por 

parâmetro para Órgão, Unidade e veículo, G para mais de um tipo de impedimento). 

 

4.2 RELATÓRIO ABASTECIMENTO NO PERÍODO  – VALOR 

Através do sistema o GFU poderá acompanhar o consumo de combustível em valores 

pela(s) Unidade(s) em um determinado período. 
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Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida ABASTECIMENTOS e por 

último em ABASTECIMENTOS NO PERÍODO – VALOR. 

 

O sistema abrirá a tela com filtros para pesquisa e geração do relatório. 

 

Data Inicial e Final: através do campo data é possível definir o período de busca do 

relatório. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É possível 

definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Órgão: campo pré definido com o Órgão do Gestor. 
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Unidade: estarão disponíveis para consulta as Unidades de responsabilidade do 

Gestor. Escolha a Unidade desejada, ou se preferir, deixe a opção todas. 

 

Produto: produtos disponíveis para consulta – álcool, gasolina ou diesel. Escolha o 

produto desejado, ou se preferir, deixe a opção todos. 

 

Placa: o campo placa do veículo é opcional. Caso deixe em branco, o relatório trará no 

resultado, todos os registros dos veículos que abasteceram no período e demais 

parâmetros solicitados. 

Agrupamento: é possível agrupar o relatório por placas dos veículos ou listagem 

completa. 

 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 
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Estarão disponíveis no relatório as informações: Órgão selecionado na pesquisa, 

período selecionado, Unidade especificada no filtro, combustível utilizado na pesquisa, 

data de emissão do relatório, usuário logado no SGTA responsável pela emissão do 

relatório. Serão apresentadas ainda data e hora início do abastecimento, posto e 

município que ocorreu o abastecimento, placa do veículo abastecido, condutor 

responsável pelo abastecimento, combustível e volume do abastecimento, preço 

unitário do combustível e valor total do consumo. 

 

4.3 RELATÓRIO ABASTECIMENTO NO PERÍODO  – VOLUME 

Através do sistema o GFU poderá acompanhar o volume de combustível consumido 

pela(s) Unidade(s) em um determinado período. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida ABASTECIMENTOS e por 

último em ABASTECIMENTOS NO PERÍODO - VOLUME. 
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O sistema abrirá a tela com filtros para pesquisa e geração do relatório. 

 

Data Inicial e Final: através do campo data é possível definir o período de busca do 

relatório. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É possível 

definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Órgão: campo pré definido com o Órgão do Gestor. 

Unidade: estarão disponíveis para consulta as Unidades de responsabilidade do 

Gestor. Escolha a Unidade desejada, ou se preferir, deixe a opção todas. 
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Produto: produtos disponíveis para consulta – álcool, gasolina ou diesel. Escolha o 

produto desejado, ou se preferir, deixe a opção todos. 

 

Placa: o campo placa do veículo é opcional. Caso deixe em branco, o relatório trará no 

resultado, todos os registros dos veículos que abasteceram no período e demais 

parâmetros solicitados. 

Agrupamento: é possível agrupar o relatório por placas dos veículos ou listagem 

completa. 

 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja gerar o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 
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Estarão disponíveis no relatório as informações: órgão pesquisado, período do 

relatório, Unidade selecionada no filtro, data de emissão do relatório, usuário logado 

no sistema responsável pela geração do relatório, data e hora de início do 

abastecimento, posto e munícipio onde ocorreu o abastecimento, placa do veículo, 

condutor responsável pelo abastecimento, hodometro anterior e atual informado no 

momento do abastecimento, km percorrido entre um abastecimento e outro, 

combustível e volume utilizado no abastecimento, consumo KM/L médio do veículo 

calculado entre os abastecimentos e status do abastecimento normal (N) ou com 

impedimento (C impedimento condutor, V impedimento veículo, O impedimento por 

parâmetro para Órgão, Unidade e veículo, G para mais de um tipo de impedimento). 

 

4.4 RELATÓRIO DE CONSUMO DE COMB. UNIDADE NO PERÍODO  – DATA 

Através do sistema o GFU poderá acompanhar o consumo de combustível por data(s) 

específica(s) ou período(s). 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida CONSUMO COMB. 

UNIDADE NO PERÍODO – DATA. 
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O sistema abrirá a tela com filtros para pesquisa e geração do relatório. 

 

Data Inicial e Final: através do campo data é possível definir o período de busca do 

relatório. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É possível 

definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Órgão: campo pré definido com o Órgão do Gestor. 

Unidade: estarão disponíveis para consulta as Unidades de responsabilidade do 

Gestor. Escolha a Unidade desejada, ou se preferir, deixe a opção todas. 
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Produto: produtos disponíveis para consulta – álcool, gasolina ou diesel. Escolha o 

produto desejado, ou se preferir, deixe a opção todos. 

 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 

 

Estarão disponíveis no relatório as informações: Órgão pesquisado, período da 

pesquisa, unidades selecionadas no filtro, data de emissão do relatório, usuário logado 

no SGTA responsável pela geração do relatório, combustível selecionado na pesquisa,  

data do abastecimento, volume de álcool, diesel e/ou gasolina consumidos pela(s) 

Unidade(s). 
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4.5 RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO PARTIDA A FRIO 

Através do relatório de Abastecimento Partida a Frio, será possível visualizar todos os 

abastecimentos realizados no recipiente de partida a frio pelos veículos da frota. Os 

abastecimentos serão possíveis somente para veículo flex que possui o recipiente 

destinado a este tipo de abastecimento. 

Para acessar o relatório basta clicar em RELATÓRIOS, na sequência clicar em 

ABASTECIMENTO PARTIDA A FRIO. 

 

Será apresentada a tela de pesquisa. 
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Data Inicial e Final: através do campo data, é possível definir o período de busca do 

relatório. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É possível 

definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Órgão: campo pré definido com o Órgão do Gestor de Frota de Órgão. 

Unidade: estarão disponíveis para consulta as Unidades de responsabilidade do 

Gestor. Escolha a Unidade desejada, ou se preferir, deixe a opção todas. 

 

Posto: campo disponível para selecionar o posto no qual foi realizado o 

abastecimento. 

Bico: após a seleção do posto é possível realizar a pesquisa por bico de abastecimento. 
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Placa: a pesquisa poderá ser realizada por uma placa específica, basta digitar a placa 

desejada, sem utilizar espaço ou traço entre as letras e números, exemplo: AAA1122. 

CPF motorista: é possível realizar a pesquisa por CPF de condutor responsável por 

abastecimento. 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja gerar o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 

 

Serão apresentadas as informações data de emissão do relatório, período selecionado 

para pesquisa, placa selecionada na pesquisa, emissor responsável pela geração do 

relatório de abastecimento partida a frio, Órgão e Unidade selecionados no filtro, 

posto para pesquisa, bico escolhido no filtro e CPF do condutor que realizou o 

abastecimento. O relatório constará ainda as informações de data e hora do 

abastecimento, posto e bico no qual foi realizado o abastecimento, placa do veículo, 

volume abastecido, valor unitário e total do produto abastecido e status do 

abastecimento normal (N) ou com impedimento (C impedimento condutor, V 

impedimento veículo, O impedimento por parâmetro para Órgão, Unidade e veículo, G 

para mais de um tipo de impedimento). 

 

4.6 RELATÓRIO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA UNIDADE NO PERÍODO – 

VEÍCULOS 

Através do sistema o GFU poderá acompanhar o volume de consumo de combustível 

por veículo(s) da(s) Unidade(s) em um determinado período. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida ABASTECIMENTOS e 

CONSUMO COMB. UNIDADE NO PERÍODO – VEÍCULOS. 
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O sistema abrirá a tela com filtros para pesquisa e geração do relatório. 

 

Data Inicial e Final: através do campo data é possível definir o período de busca do 

relatório. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É possível 

definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Órgão: campo pré definido com o Órgão do Gestor. 

Unidade: estarão disponíveis para consulta as Unidades de responsabilidade do 

Gestor. Escolha a Unidade desejada. 



Sistema de Gestão Total de Abastecimento 

 
  

 Cartilha do Gestor de Frota de Unidade                                                       Página 52 de 58 

 

Produto: produtos disponíveis para consulta – álcool, gasolina ou diesel. Escolha o 

produto desejado, ou se preferir, deixe a opção todos. 

 

Placa: o campo placa do veículo é opcional. Caso deixe em branco, o relatório trará no 

resultado, todos os registros dos veículos da unidade selecionada que abasteceram no 

período e demais parâmetros solicitados. 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 

 

Estarão disponíveis no relatório as informações: Órgão selecionado na pesquisa, 

período pesquisado, Unidade de frota selecionada no filtro, data de emissão do 

relatório, usuário logado no SGTA responsável pela geração do relatório, combustível 

selecionado na pesquisa, placa e marca/modelo do veículo, volume consumido de 

álcool, diesel e/ou gasolina. 
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4.7 RELATÓRIO DADOS DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 

Através do sistema o GFU poderá acompanhar todos os dados gerados em um 

abastecimento de um determinado veículo. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida DADOS DO 

ABASTECIMENTO DO VEÍCULO. 

 

O sistema abrirá a tela com filtros para pesquisa e geração do relatório. 
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Data Inicial e Final: através do campo data é possível definir o período de busca do 

relatório. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É possível 

definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Órgão: campo pré definido com o Órgão do Gestor. 

Produto: produtos disponíveis para consulta – álcool, gasolina ou diesel. Escolha o 

produto desejado, ou se preferir, deixe a opção todos. 

 

Placa: digitar a placa que queira pesquisar. 

Após preencher os dados, clique no botão . 

Serão apresentados no resultado da busca os abastecimentos realizados no período. 
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Basta selecionar o abastecimento desejado. 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 

Ex: dados do abastecimento do Veículo HDN6646 no dia 01/01/2016. 

 

Estarão disponíveis no relatório as informações: Órgão selecionado na pesquisa, 

Unidade de frota do veículo, data de emissão do relatório, usuário logado no sistema 

responsável pela emissão do relatório, placa do veículo, data, hora inicial e final do 

abastecimento, marca/modelo do veículo, condutor responsável pelo abastecimento, 

posto e município em que ocorreu o abastecimento, frentista responsável, 

combustível utilizado no abastecimento, volume abastecido, hodômetro anterior e 

atual do veículo, KM percorrido entre um abastecimento e outro, consumo KM/L de 

combustível do veículo, preço unitário do combustível, valor total do abastecimento, 

status do abastecimento normal (N) ou com impedimento (C impedimento condutor, V 

impedimento veículo, O impedimento por parâmetro para Órgão, Unidade e veículo, G 

para mais de um tipo de impedimento), gestor aprovação em caso de abastecimento 

com impedimento e abastecimento realizado ou não por contingência através do call 

center. 
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4.8 RELATÓRIO LISTAGEM DE IMPEDIMENTOS 

Através do relatório o GFU poderá acompanhar os abastecimentos com impedimento 

realizados pelas frota(s) de sua(s) Unidade(s). 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida clica em LISTAGEM DE 

IMPEDIMENTOS. 

 

O sistema abrirá a tela com filtros para pesquisa e geração do relatório. 
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Data Inicial e Final: através do campo data é possível definir o período de busca do 

relatório. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É possível 

definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Órgão: campo pré definido com o Órgão do Gestor. 

Procurar: campo disponível para digitar uma parte do nome da Unidade ou código 

para filtro da pesquisa. 

  

Unidades Disponíveis: disponível para consulta as Unidades do Gestor de Frota 

Selecionar a(s) Unidade(s) que deseja pesquisar. O sistema permite marcar uma ou 

mais Unidades, basta selecionar as Unidades desejadas e clicar no botão 

. É possível realizar a inclusão de todas as Unidades disponíveis no filtro de pesquisa. 

Basta clicar no botão . 

Unidades Selecionadas: relação de Unidades selecionadas no filtro de pesquisa para 

geração do relatório. Para desmarcar uma Unidade da pesquisa, basta selecionar a 

Unidade desejada e clicar no botão , e a Unidade ficará disponível no 

campo Unidades disponíveis. É possível desmarcar todas as Unidades selecionadas de 

uma única vez, basta clicar no botão . 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 
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No relatório de Listagem de Impedimentos estarão disponíveis as informações: órgão 

selecionado na pesquisa, período pesquisado, data de emissão do relatório, usuário 

logado no sistema responsável pela emissão, data e hora do abastecimento ou 

tentativa de abastecimento, posto no qual foi realizado, código da Unidade de frota, 

placa do veículo, tipo do impedimento V impedimento gerado para o veículo, C 

impedimento gerado para o condutor, O impedimento gerado para a Unidade ou 

Órgão ou G quando houver mais de um impedimento, descrição do impedimento 

gerado, CPF e nome do condutor responsável, status do abastecimento: cancelado, 

abastecido ou pendente. 


