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1. INFORMAÇÕES INICIAIS 

 

1.1. PÚBLICO ALVO 

Esta cartilha destina-se aos Gestores de Frota do Estado – GFE que utilizarão o Sistema 

Gestão Total de Abastecimento – SGTA. 

 

1.2. PERMISSÕES DO SISTEMA 

O Gestor de Frota do Estado poderá: 

 Controle na gestão dos Órgãos, Unidades, Postos e Frotas através de consultas 

e relatórios; 

 Acesso a diversas rotinas de gerenciamento dos postos próprio e/ou pontos de 

abastecimento; 

 

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. 

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 de Estado – GFE 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. 

http://sgtahistorico.netfrota.com.br/
http://sgta.netfrota.com.br/
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Ao efetuar o logon, a tela principal é mostrada com todas as funcionalidades 

disponíveis. 

  

 

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 ESTADO – GFE 

O cadastro do Gestor de Frota do Estado será realizado exclusivamente pela Unidata, a 

partir da solicitação recebida da Diretoria Central de Gestão Logística – DCGL da 

SEPLAG. 

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

importante descriminar no e-mail de solicitação de cadastro qual base o usuário terá 

acesso. 

Navegação 

disponível para o 

GFE 
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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. 

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. 

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. 

O cadastro será detalhado abaixo. 

 

GESTOR DOS POSTOS PRÓPRIOS DO ESTADO – GPE e GESTOR DE POSTO PRÓPRIO - 

GPP 

Os cadastros de Gestor dos Postos Próprios do Estado e Gestor de Posto Próprio serão 

realizados exclusivamente pela Unidata, a partir da solicitação recebida da Diretoria 

Central de Gestão Logística – DCGL da SEPLAG. 

A autoridade competente da Unidade / Base Operacional deverá repassar os dados 

do(s) servidor(es) que atuará(ao) como GPE e GPP à DCGL/SEPLAG, sendo eles: nome 

completo, MASP/matrícula, CPF, e-mail e telefones de contato. 

 

FRENTISTA 

http://www.planejamento.mg.gov.br/documento/formulario-gestor-de-orgao
mailto:sgta@unidatanet.com.br
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O cadastro do Frentista deverá ser realizado pelo Gestor de Posto Próprio que poderá 

atribuir ao usuário um dos perfis liberados no sistema. Além de realizar 

parametrizações de segurança para este usuário. 

 

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 pela Unidata.  

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. 

 

O sistema solicitará a digitação da senha atual e a nova senha. 
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 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 Frota do Estado. 

 

O campo login do usuário  deve estar preenchido com o 

login de acesso do GFE ao SGTA.  

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



Sistema de Gestão Total de Abastecimento 

 
  

Cartilha do Gestor de Frota do Estado                                                            Página 9 de 60 

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

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

cadastrado no sistema. Basta clicar em Sim. 

 

A mensagem de confirmação será apresentada. 

 

 

2.2. ESTOQUES 

Através do sistema o Gestor de Frota do Estado poderá acompanhar o estoque de 

combustível disponível nos Postos ou Pontos de Abastecimento. 

Para realizar a pesquisa do estoque de combustível, basta clicar em OPERAÇÃO, em 

seguida ESTOQUES. 
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Será apresentada a lista de postos disponíveis para consulta.  

 

Basta escolher o posto desejado, e a tela com os dados de estoque do posto será 

apresentada. 

A tela com os dados do(s) tanque(s) estará disponível para visualização e pesquisa. 



Sistema de Gestão Total de Abastecimento 

 
  

Cartilha do Gestor de Frota do Estado                                                            Página 11 de 60 

 

 

2.3. TURNOS 

Através do sistema o Gestor de Frota do Estado poderá acompanhar o status dos 

turnos dos Postos ou Pontos de Abastecimento. 

Para visualizar a situação dos turnos, basta clicar em OPERAÇÃO em seguida TURNOS. 
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Será apresentada a lista de postos disponíveis para consulta.  

 

Basta escolher o posto desejado. 

Serão apresentados os dados do turno, como: status (aberto ou fechado), hora de 

abertura e fechamento, operador que realizou a abertura/fechamento, dados do 

encerrante do bico e dados de estoque do tanque. 
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2.4. ACERTO DE HODÔMETRO DE ABASTECIMENTO 

IMPORTANTE: a operação de confirmação de recebimentos de combustível não será 

habilitada na base histórica do SGTA. 

Através do sistema o GFE poderá alterar o hodômetro registrado indevidamente em 

um abastecimento específico. 

Para realizar o acerto do hodômetro é preciso clicar em OPERAÇÃO, em seguida 

ABASTECIMENTOS. 
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Será apresentada a tela de pesquisa de abastecimentos. 

 

Basta pesquisar o abastecimento desejado através dos filtros disponíveis. 
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Após localizar o abastecimento que será alterado o hodômetro, é necessário 

selecionar o registro e sem seguida clicar em . 

Será apresentada a tela de alteração do hodômetro do registro de abastecimento. 
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Veículo: placa preenchida com a placa selecionada. 

Hodômetro Atual: hodômetro registrado no momento do abastecimento. 

Hodômetro Novo: campo para digitação do hodômetro correto do veículo. 

Informe se o registro deverá ser retransmitido para a SEPLAG: para que o acerto do 

hodômetro seja enviado ado sistema SIAD é necessário marcar o campo  Selecione 

para enviar 

Informe se ocorreu virada de hodômetro: caso tenha ocorrido virada de hodômetro 

do veículo é necessário marcar o campo Selecione para indicar que ocorreu virada 

de hodômetro 

Informe se o hodômetro base do veículo será alterado: campo referente ao km de 

referência do SGTA para aferição do DVEC. Este item deve ser marcado quando o 

hodômetro a ser alterado seja referente ao último abastecimento do veículo no SGTA, 

basta marcar o campo  Selecione para indicar que o hodômetro do veículo será 

alterado. 

Após preencher os campos é preciso clicar no botão . 

Será solicitada a confirmação dos dados. 

 

Será confirmada a alteração. 
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2.5. PESQUISA DE CONTEÚDO 

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. 

 

Para realizar a pesquisa de condutor, Órgão, Unidade, veículo, usuário, abastecimento, 

impedimento, status da nota fiscal, status de aferição do veículo, liberação remota, 

vazão não autorizada, status dos terminais e rateio, basta clicar no menu do conteúdo 

desejado e a tela de pesquisa estará disponível. 

No grid de resposta, é possível filtrar os itens para visualização. Acima do campo de 

cada coluna, que estiver o campo digitável disponível, é possível digitar dados para 

restringir a resposta. Basta digitar os dados que queira restringir na resposta e clicar no 

botão . 
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2.5.1. PESQUISA DE CONDUTOR 

Para pesquisar os condutores disponíveis no sistema, o Gestor de Frota do Estado 

deverá clicar em CADASTRO, logo após CONDUTOR. 

 

Será apresentada a tela de pesquisa de condutores. 
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É possível pesquisar pelos dados do CPF, nome, Órgão e Status do condutor. Após 

inserir as informações desejadas, basta clicar no botão . 

A lista dos condutores dos Órgãos / Entidades disponibilizada no sistema estará 

disponível para consulta. 
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É possível exportar o resultado da pesquisa para Word, Excel ou PDF. Basta selecionar 

o ícone correspondente  e o arquivo estará disponível para download. 

. 

 

2.5.2. PESQUISA DE ÓRGÃO 

É disponibilizada no sistema a lista dos Órgãos / Entidades do Estado. Para visualizar os 

Órgãos disponíveis, o Gestor de Frota do Estado deverá clicar em CADASTRO, logo após 

ÓRGÃO. 
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Será apresentada a tela de pesquisa de Órgãos. 

 

É possível pesquisar pelos dados do Órgão, Nome, CNPJ, Status. Após inserir as 

informações desejadas, basta clicar no botão . 

A lista dos Órgãos / Entidades disponibilizada no sistema estará disponível para 

consulta. 
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É possível exportar o resultado da pesquisa para Word, Excel ou PDF. Basta selecionar 

o ícone correspondente  e o arquivo estará disponível para download. 

. 

 

2.5.3. PESQUISA DE UNIDADE 

Através do sistema é possível realizar a pesquisa das Unidades cadastradas no SIAD e 

disponibilizada no SGTA. Para realizar a pesquisa, o Gestor de Frota do Estado deverá 

clicar em CADASTRO e em seguida UNIDADE. 
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Será apresentada a tela de pesquisa de Unidades. 

 

É possível pesquisar pelos dados da Unidade como nome do Órgão, código SIAD da 

Unidade, nome da Unidade e Status. Após inserir as informações desejadas, basta 

clicar no botão . 

A lista de todas as Unidades cadastradas no sistema estará disponível para consulta. 
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É possível exportar o resultado da pesquisa para Word, Excel ou PDF. Basta selecionar 

o ícone correspondente  e o arquivo estará disponível para download. 

. 

 

2.5.4. PESQUISA DE VEÍCULO 

O Gestor de Frota do Estado poderá pesquisar os veículos da frota do Estado através 

do sistema. Para pesquisar os veículos cadastrados no SIAD e disponibilizados a 

consulta no SGTA, basta clicar em CADASTRO e em seguida clicar em VEÍCULO. 
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Será apresentada a tela de pesquisa de veículos. 

 

É possível pesquisar pelos dados do Veículo como placa do veículo, código SIAD do 

Órgão e da Unidade e Status.  

Após inserir as informações desejadas, basta clicar no botão . 
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Serão apresentadas as informações: 

Placa: campo referente à placa do veículo. 

Código Unidade: campo referente ao código da unidade do veículo. 

Status: campo referente ao Status do veículo informado através do sistema SIAD – em 

uso, abastecimento anterior pendente no SIAD, fora de uso, inativo, impedimento no 

DETRAN e manutenção acidentado. 

Descrição Órgão: campo referente o nome do Órgão. 

Descrição Unidade: campo referente ao nome da unidade. 

Código modelo: código do modelo do veículo. 

Marca/modelo: campo referente à marca / modelo do veículo. 

Ano modelo: ano modelo do veículo. 

Ano fabricação: ano de fabricação do veículo. 

RENAVAM: campo referente ao número do RENAVAM. 

Volume tanque: campo referente à capacidade do tanque de combustível do veículo. 

Totalizador: campo referente ao hodômetro do veículo. 
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Totalizador referência: hodômetro informado no último abastecimento no SGTA ou 

hodômetro da saída, retorno ou abastecimento do veículo no SIAD, o que for maior. 

Possui transponder: informação referente se há dispositivo instalado no veículo.  

Leitura contínua: não aplicável ao projeto SEPLAG. 

Abastecimento entre cada confirmação: não aplicável ao projeto SEPLAG. 

Data limite sem DVEC: campo referente à data limite para instalação do dispositivo. 

Aferição DVEC: não aplicável ao projeto SEPLAG. 

Transponder 01 e 02: campo referente ao número do(s) transponder instalado(s) no 

veículo. 

Possui DVEC: informação referente se há dispositivo instalado no veículo. 

DVEC: campo referente ao número do DVEC instalado no veículo. 

Transações: não aplicável ao projeto SEPLAG. 

Saldo transações: não aplicável ao projeto SEPLAG. 

Tipo transação: não aplicável ao projeto SEPLAG. 

Intervalo: não aplicável ao projeto SEPLAG. 

Veiculo tipo intervalo: não aplicável ao projeto SEPLAG. 

Ao clicar no veículo desejado, será apresentada a informação de tipo de combustível 

cadastrado para o veículo na tela de pesquisa. 

 

É possível exportar o resultado da pesquisa para Excel. Basta selecionar o ícone 

correspondente  e o arquivo estará disponível para download. 
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. 

 

2.5.5. PESQUISA DE USUÁRIOS 

É possível realizar a pesquisa de todos os usuários cadastrados no sistema SGTA, com 

os perfis de Gestor de Frota de Órgão, Gestor de Frota de Unidade, Gestor de Frota de 

Estado, Gestor de Posto Próprio e Gestor de Posto Próprio do Estado. 

Para pesquisa, o GFE deverá clicar em CADASTRO, em seguida USUÁRIOS e por último 

USUÁRIOS. 

 

Será apresentada a tela de pesquisa de usuários. 
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Estará disponível para consulta de usuários através do login, nome do usuário, CPF, e-

mail, nível de acesso ao sistema SGTA, nome do Órgão no qual foi cadastrado, posto 

(para perfis GPPE e GPP) e Status (liberado, cancelado ou bloqueado). 

Após inserir as informações desejadas, basta clicar no botão . 
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2.5.6. PESQUISA DE ABASTECIMENTOS 

É possível pesquisar os abastecimentos realizados nos postos. Basta clicar em 

OPERAÇÃO, em seguida ABASTECIMENTOS. 

 

Será apresentada a tela de pesquisa de abastecimentos. 
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Para pesquisar os abastecimentos realizados, o Gestor deverá determinar um período 

de intervalo para ser apresentado o resultado a pesquisa.. 

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

disponível.  

 

Estará disponível também a pesquisa pela sigla do posto, bico no qual foi realizado o 

abastecimento, nome do Órgão e da Unida da frota do veículo, placa do veículo, 

produto abastecido, status do abastecimento e CPF do condutor. 

Após inserir as informações desejadas, basta clicar no botão . 
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É possível exportar o resultado da pesquisa para Word, Excel ou PDF. Basta selecionar 

o ícone correspondente  e o arquivo estará disponível para download. 

. 

 

2.5.7. PESQUISA DE IMPEDIMENTOS 

O Gestor de Frota do Estado poderá através da consulta de impedimentos, 

acompanhar todos os impedimentos gerados no sistema.  Basta clicar em OPERAÇÃO 

em seguida CONSULTA IMPEDIMENTOS. 
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Para obter resultado na pesquisa, é necessário definir o período a ser pesquisado. 

Utilizando o campo data, o período pode ser digitado ou selecionado através do 

calendário disponível. 

 

Em seguida, basta clicar em EXECUTAR PESQUISA  e 

o resultado estará disponível 
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Códigos de identificação de impedimento: 

 Tipo C: impedimento no condutor; 

 Tipo V: impedimento no veículo; 

 Tipo G: impedimento no condutor e veículo. 

 

2.5.8. PESQUISA DE STATUS NOTAS FISCAIS 

O GFE poderá pesquisar as notas fiscais de combustível disponíveis no SGTA e 

acompanhar o status que se encontra. É possível verificar se a nota fiscal já foi 

recebida no posto e finalizada, se há alguma pendência de aprovação ou se está 

disponível para recebimento. 

Basta clicar em OPERAÇÃO, em seguida em STATUS NOTAS FISCAIS. 
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É possível realizar a pesquisa por número da nota fiscal, data de emissão, Órgão 

comprador, tipo de combustível, posto receptor e status da nota.  

Basta escolher a pesquisa desejada e clicar em 

.  

 

Os status das notas fiscais são: 
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Aguardando confirmação de gestor de posto: nota fiscal recebida no posto pelo 

frentista, porém aguardando confirmação do gestor do posto,  

Aguardando confirmação de gestor de Órgão: nota fiscal recebida no posto pelo 

frentista e confirmada pelo gestor do posto, porém aguardando confirmação do gestor 

do Órgão comprador,  

Em andamento: nota fiscal em processo de recebimento no posto pelo frentista,  

Disponível: nota fiscal disponível para recebimento,  

Finalizada: nota fiscal recebida no posto, confirmada pelo gestor de posto e pelo 

gestor do Órgão comprador. 

É possível exportar o resultado da pesquisa para Word, Excel ou PDF. Basta selecionar 

o ícone correspondente  e o arquivo estará disponível para download. 

. 

 

2.5.9. PESQUISA DE VEÍCULO EM AFERIÇÃO 

O sistema de aferição de veículo tem como objetivo aferir o hodômetro do veículo de 

acordo com o DVEC, igualando os valores do painel do veículo e o registro no aparelho, 

minimizando o impacto no cálculo de desempenho do veículo. 

O GFE poderá acompanhar o status dos veículos em aferição através do sistema. 

Para realizar a pesquisa, é preciso clicar em OPERAÇÃO, em seguida AFERIÇÃO DE 

VEÍCULO. 
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Será apresentada a tela de visualização e pesquisa. 

 

É possível realizar a pesquisa por placa do veículo, código do Órgão e Unidade da frota, 

status do veículo – em uso, abastecimento anterior pendente no SIAD, fora de uso, 

inativo, impedimento no DETRAN e manutenção acidentado, status veículo em 

manutenção – SIM ou NÃO e status veículo em aferição – SIM ou NÃO. 
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Após inserir as informações desejadas, basta clicar no botão . 

E será apresentado o resultado. 

 

É possível exportar o resultado da pesquisa para Excel. Basta selecionar o ícone 

correspondente  e o arquivo estará disponível para download. 

 

2.5.10. PESQUISA DE LIBERAÇÃO REMOTA 

Através do sistema o Gestor de Frota do Estado, poderá acompanhar as liberações de 

abastecimento feito através de contingência. Basta clicar em OPERAÇÃO, em seguida 

LIBERAÇÃO REMOTA. 
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É necessário definir o período a ser pesquisado. Utilizando o campo data, o período 

pode ser digitado ou selecionado através do calendário disponível. 

Em seguida, basta clicar no botão e o resultado 

estará disponível. 
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2.5.11. PESQUISA DE VAZÃO NÃO AUTORIZADA 

Através do sistema, o Gestor de Frota do Estado poderá verificar se houve ou não 

vazão de combustível não autorizada nos postos. Basta clicar em OPERAÇÃO em 

seguida VAZÃO NÃO AUTORIZADA. 

 

É necessário especificar um período para consulta, utilizando os campos data. Pode ser 

digitado, ou selecionado através do calendário disponível.  Após determinar o período 

da consulta, basta clicar no botão . 
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2.5.12. PESQUISA DE STATUS DOS TERMINAIS 

O GFE poderá através do sistema, acompanhar o Status da conexão 3G dos terminais 

dos postos próprios. Basta clicar em OPERAÇÃO, em seguida STATUS TERMINAIS. 

 

O sistema abrirá a tela com todos os terminais dos postos disponíveis para 

visualização. O status conectado ou desconectado refere-se à conexão 3G da 

operadora no posto, informando ainda os intervalos de comunicação. 

 

Caso preferir buscar por um terminal específico, basta digitar o nome, ou parte do 

nome no filtro da pesquisa. 
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2.5.13. PESQUISA DE RATEIO 

Através do sistema é possível acompanhar o rateio de combustível a ser realizado para 

os Órgãos. Basta clicar em OPERAÇÃO, em seguida RATEIO. 

 

Em seguida, basta clicar no botão e  selecionar o 

combustível desejado e o resultado estará disponível 
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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; 

 Tira dúvidas e esclarecimentos quanto ao SGTA; 

 Apoio em falhas no sistema. 

 

4. RELATÓRIOS 

Para melhor gestão dos Órgãos, Postos e frota do Estado, 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: Consumo de combustível no período por data específica ou por 

Órgão/Entidade, despesas do Estado com aquisição de combustível, saldo contábil de 
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combustível do Estado por período e Órgão/Entidade, saldo de combustível nos 

postos. 

Os relatórios apresentarão registros de abastecimentos, recebimentos de 

combustíveis, movimentação do estoque, abertura e fechamento de turno, saldo 

contábeis, vazão não autorizadas 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 registros de abastecimentos, recebimentos de 

combustíveis, movimentação do estoque, abertura e fechamento de turno, saldo 

contábeis, vazão não autorizadas 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. 

 

 

4.1. RELATÓRIO DE CONSUMO COMBUSTÍVEL POR PERÍODO – DATA 

Através do relatório o GFE poderá acompanhar o volume de combustível consumido 

por período pelos Órgãos do Estado. 

No relatório de consumo combustível por período estarão disponíveis as informações: 

data dos abastecimentos, volume consumido de álcool, diesel e gasolina. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida CONSUMO COMBUSTÍVEL 

PERÍODO – DATA. 

 

http://sgtahistorico.netfrota.com.br/
http://sgta.netfrota.com.br/
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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: estará disponível para consulta todos os Órgãos do Estado. Basta selecionar o 

Órgão que deseja pesquisar ou se preferir deixe a opção Todos. 
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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 gerar o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique na opção RELATÓRIO . 

 

 

4.2. RELATÓRIO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR PERÍODO – ÓRGÃO / 

ENTIDADE 

GFE poderá acompanhar através do relatório o consumo de combustível por Órgão em 

determinado período. 
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No relatório de consumo combustível por período – Órgão / Entidade estarão 

disponíveis as informações: Órgão que realizou o abastecimento, período do 

abastecimento, volume consumido em álcool, diesel e gasolina. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida CONSUMO COMBUSTÍVEL 

PERÍODO – ÓRGÃO / ENTIDADE. 

 

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. 

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

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

 

Procurar: campo digitável para filtrar os Órgãos. Pode ser digitada uma parte ou o 

nome do Órgão. 

  

Órgãos Disponíveis: disponível para consulta os Órgãos do Estado. Selecionar o(s) 

Órgão(s) que deseja pesquisar. O sistema permite marcar mais de um Órgão de uma 

vez. Em seguida clicar no botão INCLUIR . 

 

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

 

Após selecionar os campos, clique na opção RELATÓRIO . 
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4.3. RELATÓRIO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELO 

ESTADO 

GFE poderá acompanhar através do relatório as despesas do Estado com aquisição de 

combustível, através dos recebimentos dos produtos nos postos. 

No relatório de despesa de aquisição de combustível - Estado estarão disponíveis as 

informações: Órgão que realizou a aquisição de combustível no período pesquisado, 

valores de despesa com os produtos álcool, diesel e gasolina. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida DESPESA AQUISIÇÃO 

COMBUSTÍVEL - ESTADO 

 

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. 

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

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

 

Procurar: campo digitável para filtrar os Órgãos. Pode ser digitada uma parte ou o 

nome do Órgão. 

  

Órgãos Disponíveis: disponível para consulta os Órgãos do Estado. Selecionar o(s) 

Órgão(s) que deseja pesquisar. O sistema permite marcar mais de um Órgão de uma 

vez. Em seguida clicar no botão INCLUIR . 



Sistema de Gestão Total de Abastecimento 

 
  

Cartilha do Gestor de Frota do Estado                                                            Página 51 de 60 

 

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

 

Após selecionar os campos, clique na opção RELATÓRIO . 

 

 

4.4. RELATÓRIO SALDO CONTÁBIL ESTADO DATA – ÓRGÃOS / ENTIDADES 

Através do relatório o GFE poderá acompanhar o saldo contábil de combustível por 

Órgão do Estado nos postos próprios. 

No relatório de saldo contábil do estado por data e por Órgão / Entidade estarão 

disponíveis as informações: código e nome do Órgão, saldo anterior ao da data 

solicitada, entrada de combustível para o Órgão, abastecimentos realizados pela frota 

do Órgão, perdas e sobras de produtos, saldo final de combustível disponível na data 

solicitada na pesquisa. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida SALDO CONTÁBIOL 

ESTADO DATA – ÓRGÃO / ENTIDADES. 
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O sistema abrirá a tela com filtros para pesquisa e geração do relatório. 

 

Data: necessário escolher a data limite de consulta do saldo de combustível para o 

Órgão. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. 

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

produto desejado. 
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Procurar: campo digitável para filtrar os Órgãos. Pode ser digitada uma parte ou o 

nome do Órgão. 

  

Órgãos Disponíveis: disponível para consulta os Órgãos do Estado. Selecionar o(s) 

Órgão(s) que deseja pesquisar. O sistema permite marcar mais de um Órgão de uma 

vez. Em seguida clicar no botão INCLUIR . 

 

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

 

Após selecionar os campos, clique na opção RELATÓRIO . 

 

 

4.5. RELATÓRIO DE SALDO CONTÁBIL DO ESTADO NO PERÍODO POR DATA 

GFE poderá acompanhar por período o saldo contábil total por produto que o Estado 

possui nos postos próprios. 
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No relatório de saldo contábil do Estado no período por data estarão disponíveis as 

informações: data que foi computado o saldo, saldo anterior ao da data solicitada, 

entradas de combustíveis, total de abastecimentos realizados nas datas, perdas e 

sobras de produtos e saldo final de combustível do Estado. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida SALDO CONTÁBIL NO 

PERÍODO – DATA. 

 

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

produto desejado. 

 

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

 

Após selecionar os campos, clique na opção RELATÓRIO . 

 

 

4.6. RELATÓRIO DE SALDO DE COMBUSTÍVEL NOS POSTOS NA DATA – 

POSTOS 

O GFE poderá acompanhar o saldo de combustível do Estado nos postos próprios em 

determinadas datas.  
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No relatório de saldo combustível nos postos na data - postos estarão disponíveis as 

informações: produto em estoque, posto que contém o saldo de combustível, estoque 

inicial, entrada de combustível na data solicitada, abastecimento realizados no posto, 

perdas e sobras de combustível, estoque final de combustível e controle de diferença 

entre estoques. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida SALDO COMBUSTÍVEL NOS 

POSTOS NA DATA – POSTOS. 

 

O sistema abrirá a tela com filtros para pesquisa e geração do relatório. 
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Data: necessário escolher a data limite de consulta do saldo de combustível para o 

Órgão. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. 

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

produto desejado. 

 

Postos disponíveis: o sistema disponibilizará os postos próprios do Estado disponíveis 

para consulta. É possível selecionar um ou mais postos para pesquisa. Basta clicar no(s) 

posto(s) desejado(s) e clicar na seta para selecionar. 
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Turno: digite o turno desejado.  

Ex: se funciona um único turno no posto, ou seja, abre de manhã e fecha no final do 

dia, digite o número 1, caso contrário digite o número referente ao turno. 

 

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

 

Após selecionar os campos, clique na opção RELATÓRIO . 

 

 

4.7. RELATÓRIO DE SALDO DE COMBUSTÍVEL NOS POSTOS POR PERÍODO – 

DATA 

Através do relatório o GFE poderá acompanhar o saldo de combustível do Estado em 

posto específico em determinado período. 

No relatório de saldo combustível postos no período - data estarão disponíveis as 

informações: produto em estoque, data de abertura e fechamento de turno, estoque 

inicial do tanque, entrada de combustível no período solicitado, abastecimentos 
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ocorridos nos postos, perdas e sobras de combustível, estoque final e controle de 

diferenças de combustível entre estoque inicial e final. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida SALDO COMBUSTÍVEL 

POSTOS NO PERÍODO – DATA. 

 

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

produto desejado. 

 

Posto: estará disponível a lista de postos próprios do Estado para pesquisa, selecione o 

posto desejado. 

 

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

 

Após selecionar os campos, clique na opção RELATÓRIO . 

 


