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PROCESSO DE 
 GESTÃO TOTAL DOS ABASTECIMENTOS 

Definindo cota para unidades de frota e/ou veículos 



O acesso ao Sistema de Gestão Total de Abastecimento - SGTA pode ser feito a partir de 
qualquer computador que possua acesso a internet, mediante a inserção do login e 
senha de acesso do usuário cadastrado. 

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

 
 
Acesso ao sistema SGTA 
 

 
 



Encontra-se disponível no SGTA as rotinas para controlar cotas para as unidades e 
veículos. 
 

O controle de cotas é feito com base no saldo de combustível do órgão/entidade. 
Ex: Se o órgão/entidade  possui saldo de 10.000 litros de gasolina, ele poderá distribuir este volume entre suas 
unidades de frota.  
 

Compete ao Gestor de Frota do Órgão – GFO repartir o saldo do órgão/entidade em 
cotas para as suas unidades de frota.  
 

Compete ao Gestor de Frota da Unidade – GFU  efetuar a transferência de cotas entre as 
unidades de frota sob sua responsabilidade. 
Ex: Se o GFU é responsável por  3 unidades, sendo que uma delas possui cota de 3.000 litros de gasolina e as 
outras duas unidades possuem cota = 0, ele pode transferir  1.000 litros da 1ª unidade para a 2ª e a 3ª unidades. 
Ao final do processo, as 3 unidades terão 1.000 litros cada. 
 

A cota de cada unidade poderá ser distribuída entre os veículos alocados dela. Essa ação 
poderá ser realizada tanto pelo GFO quanto pelo GFU. 
 

O volume de cada abastecimento realizado será abatido do saldo da cota do 
veículo/unidade. Quando o saldo da cota chegar a zero, o gestor deverá distribuir mais 
cota no SGTA para que seja possível realizar novos abastecimentos. 

 
Distribuição de Cota / Saldo 
 



 
Acesse o sistema com o 
perfil Gestor de Frota do 
Órgão – GFO. 
 
Clique na opção Unidade 
Saldo/Cota.  
 
Agora, clique em Executar 
Pesquisa para listar as 
unidades. 
 

 
 
 

UNIDADE 

1. Transferência de Saldo/Cota para Unidade de Frota sob 
responsabilidade do GFO 



Selecione a unidade de 
frota desejada e, depois 
clique no botão editar. 
 

 
 
 

UNIDADE 

1. Transferência de Saldo/Cota para Unidade de Frota sob 
responsabilidade do GFO 



Clique no botão Incluir. 

UNIDADE 

1. Transferência de Saldo/Cota para Unidade de Frota sob 
responsabilidade do GFO 



Escolha o combustível e 
digite o volume que 
deseja definir de cota para 
a unidade selecionada. 
 

UNIDADE 

1. Transferência de Saldo/Cota para Unidade de Frota sob 
responsabilidade do GFO 



Digite o volume que 
deseja definir de cota para 
a unidade selecionada. 
 
Clique no botão Salvar, 
para confirmar.   
 

UNIDADE 

1. Transferência de Saldo/Cota para Unidade de Frota sob 
responsabilidade do GFO 



Clique em OK na tela que 
aparecerá confirmando. 
 
Em seguida, clique em 
retorna. 

UNIDADE 

1. Transferência de Saldo/Cota para Unidade de Frota sob 
responsabilidade do GFO 



Clique no botão retornar. 
 
Pronto! 
Distribuído cota para a 
unidade. 

UNIDADE 

1. Transferência de Saldo/Cota para Unidade de Frota sob 
responsabilidade do GFO 



ENTRE UNIDADES - 
GFU 

 
2.Transferência de cota entre unidades de frota sob 
responsabilidade do GFU 
 

Acessar o sistema com o 
perfil de Gestor de Frota da 
Unidade – GFU. 
 
Acessar a opção Unidade 
Saldo/Cota e, em seguida, 
clique em Executar 
Pesquisa para listar as 
unidades de frota sob sua 
responsabilidade para 
efetuar a transferência de 
cota. 
 
Clique na unidade de 
destino desejada, depois 
clique no botão 
Transferência Saldo\ Cota  
entre unidades 



Selecione a Unidade de 
Origem, onde há saldo 
para efetuar a 
transferência. 
 
Selecione o produto que 
deseja transferir. 
 
Digite o saldo a transferir 
para a Unidade de 
Destino. 
 
Clique no botão Salvar. 

 
 
 

 
2.Transferência de cota entre unidades de frota sob 
responsabilidade do GFU 
 ENTRE UNIDADES - 

GFU 



Clique em OK. 
 
 

 
2.Transferência de cota entre unidades de frota sob 
responsabilidade do GFU 
 ENTRE UNIDADES - 

GFU 



 
Clique na aba Cota. 
 
Em seguida, clique no 
botão Incluir. 

 
 

 
3.Definição de cota para veículo de uma unidade de frota 
 

VEÍCULO 



Escolha o Combustível e 
digite a cota.  
 
Clique em Salvar para 
confirmar. 
 
Em seguida clique em 
salvar. 

 
3.Definição de cota para veículo de uma unidade de frota 
 

VEÍCULO 



 
 
Em seguida, clique 
em OK. 

 
 
 

 
3.Definição de cota para veículo de uma unidade de frota 
 

VEÍCULO 



 
 
Em seguida, clique 
em retornar. 

 
 
 

 
3.Definição de cota para veículo de uma unidade de frota 
 

VEÍCULO 



 
4.Consultas - Cota 
 

CONSULTAS 

Acessar o sistema. 
 
Acessar no menu esquerdo 
a opção CADASTRO, clique 
em Unidades e, em 
seguida, clique em Executar 
Pesquisa para listar as 
unidades. 
 
 
 



 
4.Consultas - Cota 
 

CONSULTAS 

 
Selecione a unidade que 
deseja consultar e clique 
duas vezes. 
 
 



 
4.Consultas - Cota 
 

CONSULTAS 

Selecione cota. 
 



 
4.Consultas - Cota 
 

CONSULTAS 

Selecione o tipo de 
combustível.  
 
Abaixo, aparecem os 
veículos da unidade que 
possuem cota definida. 
 



Envie email para: 
fernando.guerra@planejamento.mg.gov.br 

Ligue para: 
3915-0350 / 3915-0364 / 3915-0366  

 
 

Diretoria Central de Administração Logística 
 
 

Dúvidas? 


