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1. 1. Situação anterior 

2009  Projeto Gestão Estratégia de Suprimentos - GES 
 
Estudou a frota de veículos do Estado 
 
Análise Interna 
 
• Existência de vários modelos de abastecimento 
• Reduzir os custos de abastecimento 
• Racionalizar a contratação 
• Melhorar os mecanismos de controle dos abastecimentos da frota 
• Melhorar o controle em postos próprios 
• Melhorar o nível de serviço nos postos (frentistas) 

 

Análise Externa 

• Estudo das melhores práticas de mercado apontavam para a contratação do serviço 
de gerenciamento do abastecimento 



Novo Modelo de 
Abastecimento 

3. Boa 
Prática 
Interna 

2. 
Escolha 

da 
Solução 

1. 
Analise 

dos 
Postos 

• Custo total dos abastecimentos em postos próprios é 

inferior em relação aos postos de rua. 

• Os 99 postos próprios atendiam a mais de 80% da 

demanda total dos órgãos/ entidades. 

1. Análise da Viabilidade dos Postos 

• Foi elegido o gerenciamento por meio de dispositivos 

eletrônicos por se tratar de solução com maior nível de 

segurança: dispositivos presos aos veículos, bombas 

“escravizadas” e registro sem intervenção humana. 

2. Escolha da Solução Gerenciamento 

• Ampliação do POC ao interior. 

• Melhoria do mecanismo de controle do POC, passando 

a gerir, além do saldo dos órgãos e os abastecimentos, 

os saldos dos postos. 

3. Aproveitamento de Boa Prática Interna 

1.2 Desenho do Novo Modelo 



O novo modelo foi positivado pelo Decreto  nº 45.463/ 2010, que determinou: 

 

Art. 18. A aquisição de combustíveis e a contratação de serviços de 
abastecimento e manutenção de veículos deverão, quando possível, fornecer 
e disponibilizar sistema de gerenciamento,  (...) 

 

Art. 19. O abastecimento de veículos do Poder Executivo será feito em sua 
rede de postos próprios, nos municípios em que estes estiverem localizados, 
podendo ocorrer em postos de terceiros se, na localidade onde estiver 
instalada a sede, regional ou unidade do órgão ou entidade, não existir posto 
próprio do Poder Executivo. 

 

§ 1º Os postos próprios do Poder Executivo atenderão todos os órgãos e 
entidades da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional 
que aderirem ao registro de preços de combustível, (...). 

1.2  Desenho do Novo Modelo 



Modalidade: Pregão para Registro de Preços (RP Planej. 35A/2010), Gestor PMMG, havendo a 
adesão de 67 órgãos e entidades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estadual  
consolidação da demanda e ganhos de escala 

Objeto: Serviço de Gerenciamento do Abastecimento 

 

 

 

O objeto é compreendido por: 

• Fornecimento de combustível no atacado 

• Sistema de gestão por meio de dispositivos eletrônicos em veículos e postos e software para 
gestão online dos saldos dos postos e órgãos e dos abastecimentos. 

• Instalação de pontos de abastecimento (28 pontos) 

• Manutenção dos postos (bombas, mangueiras e bicos + kits de análise) 

• Tratamento de resíduos 

Fornecimento  
no Atacado 

Sistema 
Online  

Dispositivos 
eletrônicos 

Módulos 

1.3 Edital da Licitação 
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 Será o principal modelo de abastecimento do Estado, atendendo a 85% da demanda dos órgãos e 
entidades. 
 

 Controlará todo o ciclo do combustível, desde a aquisição, passando pelo armazenamento até 
chegar ao consumo. 

 
 Todos os órgãos/ entidades irão adquirir combustível no atacado a um preço único e inferior ao 

de varejo. 
 

 Os postos da PMMG, CBMMG, PCMG e DER farão parte da rede interna de postos do Estado e 
atenderão a todos os órgãos/ entidades. O armazenamento de combustível e o abastecimento 
serão realizados nesta rede  Melhor aproveitamento da estrutura existente. 

 
 Todo o processo será controlado por meio de sistema online de gestão, integrado ao SIAD  

Ganhos de gestão. 
 

Economia Eficiência Integração Colaboração 

2.1 O Novo Modelo de Abastecimento 



2.2 Cobertura do Modelo 

- 99 postos próprios 

- 14 novos pontos de 

abastecimento. 

- 71 Municípios. 

- Com isso a cobertura 

estimada será  superior a 85% 

da demanda estadual de 

combustível. 

- Os abastecimentos serão 

realizados somente nos 

postos próprios do Estado nos 

municípios em que eles se 

encontram. 

Total de 113 Postos Próprios 



2.3 Pilares do Modelo 

 

Controle de Estoque 

Planejamento dos pedidos 

Σ saldos  Postos = Σ saldos dos órgãos 

 

Gestão de Saldos 
 

Liberação de Abastecimentos 

Mitigação de desvios 

Acompanhamento do desempenho 

dos veículos. 

Gestão de Frota 



Fornecedor 

 

 

Gestor de Frota 
do Estado 

 

Gestor de 
Postos Estado 

 

 

Gestor de Posto 

 

 

Contratante 

 

 

2.4 Atores do Novo Modelo 

SEPLAG 

PMMG 

DER/PCMG/
CBMMG 

Demais 
órgãos 



 Resolução Conjunta SEPLAG/PMMG/CBMMG/PCMG/DER Nº 9.064/2014 

 Estabelece as principais regras do novo modelo de abastecimento que passou a ser 

chamado de Gestão Total dos Abastecimentos de Veículos Oficiais. 

 Aplica-se aos órgãos e entidades contratantes no Registro de Preços nº 105/2012. (Planej. 
35A/2010) 

 
 Utilizará dois sistemas: Sistema de Gestão Total dos Abastecimentos – SGTA e o Sistema 

Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD. 

2.5 Normatização do Modelo 

Planejament
o de Pedidos 

Pedidos 
Revisão de 

Preços 

RATEIO RECEB 
ABASTE

C 

Operação dos Postos 

GESTÃO TOTAL DE ABASTECIMENTO 



2.6 Res. Conjunta  9064/2014 

Planejamento • Política de Ressuprimento (definida pela DCAL / SEPLAG) 
•  Serão mensurados os parâmetros: de estoques máximo e mínimo, 

pontos de ressuprimento e lote de pedido. 

Pedidos • Todo pedido de combustível dos órgãos e entidades deverá ser 
enviado ao CMI / PMMG para validação e encaminhamento para 
o fornecedor. 

Recebimento • Recebimento físico (provisório e definitivo) 
• Recebimento no SGTA 
• Recebimento no Portal de Compras e SIAD 

Abastecimento • Integrado ao módulo Frota do SIAD 

Rateio • Rateio das perdas ou sobras aferidas mensalmente nos postos 
• Será proporcional ao volume abastecido pelas respectivas frotas 

no mês de referência. 

Revisão de Preços • Manutenção dos preços únicos de combustível 
• Análise de preços pela DCAL/SEPLAG 
• Análise jurídica pela PMMG 
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O abastecimento é liberado 

após a validação: 

- Saldo órgão 

- Conformidade Veículo 

- Conformidade e senha do 

Condutor. 

PMMG consolidam 

os  pedidos e 

encaminham ao  

fornecedor 

Fornecedor 

entrega  

os pedidos 

nos locais 

indicados 

Frentista recebe o 

combustível e registra 

no SGTA 

Gestor do Posto e do 

Órgão confirmam no 

SGTA, gerando saldo 

ao posto e ao 

comprador 

PMMG verifica no 

SGTA quais postos 

possuem espaço em 

taque e quais órgãos 

estão próximos do 

ponto de 

ressuprimento 

 

 

 

 

Os dados dos 

recebimentos e dos 

abastecimentos são 

exportados ao SIAD 

para contabilização 

Carga no 

SIAD 

Órgão pode 

abastecer em 

qualquer posto da 

rede interna 

Os órgãos podem gerar 

relatórios detalhados 

ou consolidados, 

possibilitando uma 

gestão efetiva do 

consumo 

• Órgãos emitem 

AF/ SIAD 

2.7 Fluxo do Modelo 



Órgão / Entidade 

• Saldo disponível para abastecimento. 

Veículo Oficial 

• Dispositivo Eletrônico Instalado; 

• Destinação “Em Uso” no Mód Frota / SIAD. 

Condutor 

• Ativo no Mód Frota / SIAD; 

• Senha cadastrada no Mód Frota / SIAD. 

•Liberação automática do abastecimento após validação dos seguintes 
requisitos: 

2.8 Abastecimento do veículo 



• Abastecimentos sujeitos a autorização prévia no SGTA do Gestor de 
Frota do Órgão ou do Gestor de Frota da Unidade: 

2.8 Abastecimento do veículo 

Veículo Oficial 

• Outras destinações do veículo ativo no SIAD 
(ex: Manutenção/Acidentado) 

Condutor 

• Com Impedimento no Detran e/ou no RH; 

• Sem senha cadastrada no Mód Frota / SIAD. 

• Que erre a senha por três vezes no SGTA. 



Veículo Oficial 

• Destinação “Inativo” no Mód Frota / SIAD; 

• Veículo não cadastrado no SIAD. 

Condutor 

• Inativo no Mód Frota / SIAD. 

• Abastecimentos vedados no SGTA: 

2.8 Abastecimento do veículo 



2.8 Abastecimento do veículo 

Em contingência 

• Veículo Ativo no SIAD, mas sem dispositivo eletrônico ou dispositivo com defeito; 

• Falhas nos equipamentos e dispositivos do posto. 

• Entrar em contato com o call center da Unidata pelo telefone; 
• Informar os seguintes dados: 

• Placa veículo; 
• CPF do Condutor; 
• Hodômetro; 
• Posto; 
•Bico. 

• Será gerado um código de abastecimento a ser inserido pelo frentista; 
• Caso existam impedimentos para o veículo, o GFO ou GFU deverá aprovar o 
abastecimento em contingência para geração do código e, 
consequentemente, para que ocorra o abastecimento. 



2.8 Abastecimento do veículo 

Os abastecimentos realizados no SGTA são exportados ao SIAD a fim de 

serem: 

• Enquadrados em um atendimento do módulo Frota / SIAD; 

• Contabilizados na unidade de estoque (módulo Material de Consumo / 

SIAD). 

 

É fundamental que o órgão/ entidade utilize regularmente o módulo 

Frota/ SIAD para que possa efetuar, sem pendências,  os abastecimentos 

pelo SGTA. 
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Estudo Prévio Licitação Contratação Implantação Funcionamento 

2 ª Onda Ges 
2009 e 2010 

Realizada 
2010 à 2012 

2º sem. 2012 
à 2013 

Iniciada em 
29/04/2013 

3.1 Visão Geral 

1º sem 2015 



. Obstáculos 
2013 2014 

jan jan dez 

                                                  

      

Execução - Implantação Novo Modelo 

Previsão II - Implantação Novo Modelo 

Previsão I – Implantação Novo Modelo 

3.2 Atrasos na Implantação 

• Baixa execução dos contratos após 12 meses; 
 

• Possibilidade de pagamento de indenização; 
 

• Necessidade de contratações paralelas; 
 

• Aquisições de combustível no varejo com preço mais alto 



3.3 Nova Estratégia 

Expansão do POC 

Implantação do Novo 
Modelo no DER 

Treinamento Novo 
Modelo 

Abertura dos Postos do 
DER 

POC  Novo Modelo 

Repescagem -
dispositivos em veículos 

Novo 
Modelo 

Ago  à  Out/2014 Out/2014 à Jan/2015 Fev/2015 



3.4 Ações dos Contratantes 

1. Ampliar o Uso do POC 

• Existem 58 postos do PMMG e do CBMMG em 46 municípios de MG. 
 

• Com o uso do POC é possível reduz contratos paralelos nos municípios e combustíveis 
atendidos pelo POC e elevar a execução dos contratos decorrentes do RP Planej. 
35ª/2010. 
 

• O uso do POC já familiariza os órgãos com as regras do novo modelo. 
 

• Lista dos postos POC encontra- se disponível no site www.planejamento.mg.gov.br 
 

 

http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/


3.4 Ações dos Contratantes 



3.4 Ações dos Contratantes 

2. Repescagem (Instalação dos dispositivos em Veículos) 

• No período de migração (out/2014 à Jan/2015), o fornecedor  voltará uma 2ª vez para 
instalar os dispositivos nos veículos remanescentes. 
 

• Para o planejamento da instalação, é necessário saber a quantidade e localização REAL 
dos veículos sem dispositivos. 
 

• O planejamento será feito com base nos dados do Módulo Frota/ SIAD. 
 

• É fundamental que os dados da frota sejam atualizados no módulo Frota:  quantidade, 
localização e status (destinação dos veículos). 
 

• PRAZO PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DA FROTA NO SIAD:  25/09/2014 
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