
Sistema  para  gestão  de  custos  relacionados  a  veículos  e  equipamentos, 

abrangendo o controle de combustível,  serviços, revisões, seguros, IPVA, entre outras 

funcionalidades.

Resumo das funcionalidades do sistema:

Menu de parâmetros

Principais rotinas do menu

Entidade: Cadastro com informações da entidade.

Controle de Acesso: Permite ao gestor definir o nível de acesso que cada usuário terá 

dentro do aplicativo, bem como gerenciar todas as atividades desse usuário no contexto 

to aplicativo.

Menu de Cadastros

Gerenciamento de toda a parte cadastral necessária para o bom desempenho do 

aplicativo  e obtenção dos resultados esperados,  além de funcionalidades práticas que 

avisam ao gestor sobre as previsões de vencimentos de CNH, Seguros, Revisões, troca 

de óleo, IPVA, entre outras.

Principais rotinas do menu

Motoristas: Dados relacionados aos condutores, existindo para tanto a obrigatoriedade 

do mesmo ser habilitado. 

Veículos  e  Equipamentos: Abrangem  informações  de  veículos,  equipamentos, 

aeronaves,  embarcações entre  outros,  bem como o gerenciamento de seguros,  IPVA, 

revisões e ocorrências diversas.

Despesas: Abrange informações relacionadas a abastecimento, peças, serviços, troca de 

óleo, pneu entre outras.

Materiais: Abrange  informações  relacionadas  a  combustíveis,  lubrificantes,  peças  e 

serviços,  entre outros.  Permitindo inserir  o valor unitário do material,  bem como exibir 

informações de saldo físico  e  financeiro  quando esse material  for estocável  e houver 

integração com o sistema de almoxarifado.

Fornecedores: Abrange as informações dos fornecedores dos materiais aqui utilizados.



Ocorrências: Permite o cadastramento de situações do dia a dia 

que interferem na utilização e ou funcionamento de um veículo ou equipamento.

Distâncias: Permite o cadastramento das distâncias entre locais, utilizado para o controle 

de viagens e transporte escolar.

Serviços: Cadastro  dos  serviços  utilizados  nas  manutenções  dos  veículos  e 

equipamentos.

Transporte Escolar: Permite o cadastramento dos veículos, estabelecimentos, turnos, 

numero de passageiros e distâncias percorridas. 

Menu de Processos

Gerenciamento de todos os processos relacionados aos veículos e equipamentos, como 

abastecimentos, trocas de óleo, serviços, quilometragem, entre outros.

Principais rotinas do menu

Ordens de Abastecimento: Controle de abastecimento para veículos e equipamentos, a 

movimentação  nesse  processo  é  feita  de  forma  cronológica,  não  permitindo  o 

abastecimento de um veículo com quilometragem inferior a lançada no abastecimento 

anterior.

Ordens de Serviços: Controle de serviços efetuados nos veículos e equipamentos, a 

movimentação nesse processo é feita de forma cronológica, não permitindo o serviço em 

um veículo com quilometragem inferior a lançada no serviço anterior.

Controle  de  Pneus: Controle  de troca ou recapagem dos  pneus,  as  movimentações 

nesse  processo  são  feita  de  forma  cronológica,  não  permitindo  o  lançamento  para 

quilometragem inferior a lançada no abastecimento anterior.

Troca de Óleo: Controle de troca de óleo, a movimentação nesse processo é feita de 

forma cronológica, não permitindo o lançamento para quilometragem inferior a lançada no 

abastecimento anterior, bem como o controle da previsão para a próxima troca.

Quilometragem: Controle das distâncias percorridas pelos veículos no caso de viagens, 

as  movimentações  nesse  processo  é  feita  de  forma  cronológica,  não  permitindo  o 

lançamento para quilometragem inferior a lançada no abastecimento anterior, bem como a 

distância ou horas gasta no percurso.

Multas: Controle  de  multas,  abrangendo  a  gravidade,  recursos,  pagamentos  e 

responsabilidade do pagamento.

Reserva  de  Veículos:  Controle  de  reservas  de  veículos  para  viagens,  serviços  e 

manutenção.

Adiantamento de Viagens: Controle dos adiantamentos de viagens,  data da viagem, 

valor adiantado, retorno e prestação de contas.



Lançamento de Despesas: Controle de todas as despesas lançadas para veículos e 

equipamentos. Esse cadastro é alimentado automaticamente sempre que um processo 

envolvendo  gastos  financeiros  é  realizado,  podendo  também  ser  alimentado 

manualmente.

Menu de Relatórios

Extração de todos os dados através de relatórios, podendo ainda ser exportados 

em formatos como pdf, txt, doc, xls, etc.. Existe ainda a possibilidade de o usuário criar 

seus próprios relatórios através de um gerador otimizado.

Principais rotinas do menu

Cadastrais: Gera  relatórios  a  partir  das  informações  previamente  inseridas  nos 

cadastros.

Processuais: Geram relatórios de todos os processos, abastecimentos, serviços, troca 

de óleo, resumo de lançamentos, e geral de lançamentos, entre outros.

Gráficos: Geram  gráficos  gerenciais  como  Consumo  Total  de  Combustível  por 

Organograma  e  por  Veículo,  Consumo  Mensal  de  Combustíveis  e  Custo  Total  por 

Organograma.

Consumo de  Combustível: Gera relatório  contendo  o  consumo de combustível  com 

base nos filtros selecionados.

Gerador: Gera relatórios criados pelos usuários, permitindo a criação de novos relatórios 

de acordo com a necessidade.


