
1. CHECKLIST 

 

Item Característica Subitem Resultado esperado Comprovação Pontuação 

1 

Acesso - Cadastro 
de órgãos, 
unidades e postos 
(rede credenciada) 

1.1 
Deverá ser possível cadastrar os órgãos, 
unidades e postos de abastecimento no 
software. 

Verificação no software 
dos dados da amostra 
cadastrada. 

0,5 

1 

Acesso - Cadastro 
de órgãos, 
unidades e postos 
(rede credenciada) 

1.2 
Os códigos dos órgãos e suas respectivas 
unidades deverão ser os mesmos presentes 
no Siad. 

Verificação no software 
dos dados da amostra 
cadastrada. 

0,5 

2 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Frota do 
Estado) 

2.1 

Deverá ser possível efetuar o cadastro  on-
line e real time de usuários com o perfil 
Gestor de Frota do Estado ao software. 
O acesso deles ao software deverá ser feito 
por login e senha. 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,25 

2 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Frota do 
Estado) 

2.2 
Estes usuários deverão estar vinculados ao 
órgão SEPLAG 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,25 

2 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Frota do 
Estado) 

2.3 
Deverá ter acesso às informações dos 
abastecimentos de todos os órgãos/ 
entidades. 

Teste e simulação na 
amostra após o registro 
dos abastecimentos. 

0,25 

2 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Frota do 
Estado) 

2.4 
Não deverá incluir/ alterar parâmetro para 
nenhum órgão/ entidade. 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,25 

3 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Frota do Órgão/ 
Entidade) 

3.1 

Deverá ser possível efetuar o cadastro  on-
line e real time de usuários com o perfil 
Gestor de Frota do Órgão/ Entidade ao 
software. 
O acesso deles ao software Deverá ser feito 
por login e senha. 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,25 

3 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Frota do Órgão/ 
Entidade) 

3.2 
Deverá ter acesso às informações dos 
abastecimentos somente dos veículos de seu 
órgão. 

Verificação, após o 
registro dos 
abastecimentos, se o 
usuário possui o nível de 
acesso requerido, bem 
como se tal acesso 
encontra-se restrito ao 
órgão/ entidade do 
usuário. 

0,25 

3 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Frota do Órgão/ 
Entidade) 

3.3 
Deverá definir o nível de acesso das 
unidades, e seus respectivos gestores, de 
seu órgão/ entidade. 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,25 

3 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Frota do Órgão/ 
Entidade) 

3.4 
Deverá incluir/ alterar parâmetros de 
abastecimento, bem como a cota, para todos 
os veículos de seu órgão/ entidade. 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,25 

4 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Frota de 
Unidade/ Base 
Operacional) 

4.1 

Deverá ser possível efetuar o cadastro  on-
line e real time de usuários com o perfil 
Gestor de Frota de Unidade/ Base 
Operacional ao software. 
O acesso deles ao software deverá ser feito 
por login e senha. 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,3 

4 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Frota de 
Unidade/ Base 
Operacional) 

4.2 
Deverá ter acesso às informações dos 
abastecimentos dos veículos de sua unidade. 

Verificação, após o 
registro dos 
abastecimentos, se o 
usuário possui o nível de 
acesso requerido, bem 
como se tal acesso 
encontra-se restrito a 
sua unidade. 

0,35 



4 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Frota de 
Unidade/ Base 
Operacional) 

4.3 
Poderá incluir/ alterar parâmetros de 
abastecimento, bem como a cota, para todos 
os veículos de sua unidade. 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,35 

5 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Postos Próprios 
do Estado) 

5.1 

Deverá ser possível efetuar o cadastro  on-
line e real time de usuários com o perfil 
Gestor de Postos Próprios do Estado ao 
software. 
O acesso deles ao software deverá ser feito 
por login e senha. 
 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,25 

5 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Postos Próprios 
do Estado) 

5.2 
Estes usuários deverão estar vinculados ao 
órgão gestor do RP  

Teste e simulação na 
amostra. 

0,25 

5 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Postos Próprios 
do Estado) 

5.3 
Não deverá incluir/ alterar parâmetro para 
nenhum posto próprio. 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,25 

5 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Postos Próprios 
do Estado) 

5.4 

Deverá ter acesso às informações dos 
abastecimentos ocorridos em todos os postos 
próprios, bem como das entradas de 
combustível nos tanques dos postos e saldo 
em estoque (tanques) dos postos. 

Teste e simulação na 
amostra após o registro 
dos abastecimentos. 

0,25 

6 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Posto Próprio) 

6.1 

Deverá ser possível efetuar o cadastro  on-
line e real time de usuários com o perfil 
Gestor de Posto Próprio ao software. 
O acesso deles ao software Deverá ser feito 
por login e senha. 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,2 

6 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Posto Próprio) 

6.2 
Deverá incluir ou alterar parâmetros para o 
posto sob sua gestão. 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,2 

6 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Posto Próprio) 

6.3 
Deverá registrar os dados da abertura e 
fechamento dos turnos. 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,2 

6 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Posto Próprio) 

6.4 
Deverá ter acesso às rotinas de registro de 
entrada de combustível e de perda de 
combustível. 

Teste e simulação na 
amostra. 

0,2 

6 

Acesso - Cadastro 
de usuários (Perfil 
de acesso: Gestor 
de Posto Próprio) 

6.5 

Deverá ter acesso às informações dos 
abastecimentos ocorridos no posto sob sua 
gestão, bem como das entradas de 
combustível nos tanques do posto e saldo em 
estoque (tanques). 

Teste e simulação na 
amostra, após o registro 
dos abastecimentos, se 
o usuário possui o nível 
de acesso requerido, 
bem como se tal acesso 
encontra-se restrito ao 
posto sob sua gestão. 

0,2 

7 
Cadastro de 
veículos 

7.1 

A inclusão de veículos, bem como a 
atualização de seus dados, no software será 
feita exclusivamente por meio de carga 
proveniente do Siad 

Tentativa de cadastro de 
veículos por via 
diferente da carga. 
Simulação de carga e 
verificação das 
informações 
disponibilizadas na base 
de dados do software. 

1 

8 
Carga de dados - 
veículos 

8.1 

O software do fornecedor deverá recusar os 
registros de veículos com dados fora dos 
requisitos solicitados, como campos vazios e 
dados de placas, códigos do órgão, 
capacidade do tanque, código de status, etc. 
fora do formato definido para cada campo. 

Verificação na base de 
dados do software. 

0,25 

8 
Carga de dados - 
veículos 

8.2 
Deverá ser gerado log. com o resumo de 
cada carga realizada: nº de registros 
recebidos, aceitos e recusados. 

Consulta ao log em 
formato TXT. 

0,25 



8 
Carga de dados - 
veículos 

8.3 

O software não deve aceitar cargas 
interrompidas sem que todos os registros 
tenham sido recebidos. Os dados presentes 
no sistema do fornecedor deverão ser 
atualizados somente após a carga completa. 

Teste e simulação na 
amostra. Consulta a 
base de dados do 
software. 

0,25 

8 
Carga de dados - 
veículos 

8.4 

As movimentações de veículos entre 
unidades e órgãos/ entidades ocorridas no 
Siad devem ser atualizadas no sistema do 
fornecedor. 
Quando ocorrer a movimentação, a cota do 
veículo, se existente, deve retornar à unidade 
de origem. Após a movimentação, ele utilizará 
o saldo da unidade ou órgão de destino 

Teste e simulação na 
amostra. Consulta a 
base de dados do 
software. 

0,25 

9 
Cadastro de 
condutores 

9.1 

A inclusão de condutores no software, bem 
como a atualização de seus dados, será feita 
exclusivamente por meio de carga 
proveniente do Siad 

Tentativa de cadastro de 
condutores por via 
diferente da carga. 
Simulação de carga e 
verificação das 
informações 
disponibilizadas na base 
de dados do software. 

1 

10 
Carga de dados - 
condutores 

10.1 

O software do fornecedor deverá recusar os 
registros de condutores com dados fora dos 
requisitos solicitados, como campos com o 
CPF, código do órgão e status do condutor 
vazios ou fora do formato definido para o 
respectivo campo. 
Observação: será aceita os registros de 
condutores sem senha desde que associados 
ao Status: "S - Condutor sem senha" 

Verificação na base de 
dados do software e em 
consultas do sistema. 

0,25 

10 
Carga de dados - 
condutores 

10.2 
Deverá ser gerado log. com o resumo de 
cada carga realizada: nº de registros 
recebidos, aceitos e recusados. 

Consulta ao log em 
formato TXT. 

0,25 

10 
Carga de dados - 
condutores 

10.3 

O software não deve aceitar cargas 
interrompidas sem que todos os registros 
tenham sido recebidos. Os dados presentes 
no sistema do fornecedor deverão ser 
atualizados somente após a carga completa. 

Teste e simulação na 
amostra. Consulta a 
base de dados do 
software. 

0,25 

10 
Carga de dados - 
condutores 

10.4 
As movimentações de condutores entre 
órgãos/ entidades ocorridas no Siad devem 
ser atualizadas no sistema do fornecedor. 

Teste e simulação na 
amostra. Consulta a 
base de dados do 
software. 

0,25 

11 
Gerenciamento do 
Posto 

11.1 
Deverá ser possível registrar no software a 
abertura do turno do posto próprio. 

Teste e simulação. 
Consulta a base de 
dados. 

0,25 

11 
Gerenciamento do 
Posto 

11.2 
Somente será possível efetuar abastecimento 
com o turno aberto no software 

Teste e simulação na 
amostra 

0,5 

11 
Gerenciamento do 
Posto 

11.3 

Na abertura deverão ser registrados: 
- Data/hora abertura; 
- Volume de combustível em cada tanque 
(leitura visual ou com régua) 
- Valor do totalizador do medidor da bomba 
na abertura 
- Responsável pela abertura. 

Teste e simulação na 
amostra. Consulta a 
base de dados do 
software. 

0,25 

11 
Gerenciamento do 
Posto 

11.4 

Deverá ser possível registrar no software a 
entrada de combustível no posto/ tanque 
decorrente das entregas, identificando: órgão 
comprador, posto e/ou tanque onde ocorreu a 
entrada de combustível, volume entregue, 
tipo e preço do combustível, data da entrega 
e número da nota fiscal . 
Deverá ser gerado saldo tanto ao posto onde 
ocorreu a entrada como ao órgão comprador. 
Somente o gestor do posto poderá fazer o 
referido registro. 

Teste e simulação na 
amostra. Consulta a 
base de dados do 
software do saldo do 
posto e do órgão 
comprador após a 
entrada de combustível. 

1 

11 
Gerenciamento do 
Posto 

11.5 
O software deverá registrar automaticamente  
as saídas de combustível do tanque e/ou 
posto decorrentes dos abastecimentos. 

Teste e simulação na 
amostra após o registro 
dos abastecimentos. 

1 



11 
Gerenciamento do 
Posto 

11.6 

Deverá ser possível registrar no software a 
perda de combustível por evaporação , 
indicando o órgão onde será debitada a 
perda, o volume e o tipo de combustível que 
será abatido do saldo dele. 
Os saldos do posto e do órgão indicado no 
registro devem ser atualizados. 
Somente o gestor do posto poderá fazer o 
referido registro. 

Teste e simulação na 
amostra. Consulta a 
base de dados do 
software do saldo do 
posto e órgão após o 
registro. 

0,5 

11 
Gerenciamento do 
Posto 

11.7 

Deverá haver consulta que apresente on-line 
e real time o saldo da cada combustível 
presente no tanque/ posto, a ser calculado 
pela fórmula: Saldo atual = saldo anterior + 
soma entradas – soma abastecimentos – 
Perda por evaporação. 

Teste e simulação na 
amostra após o registro 
dos abastecimentos. 

0,5 

11 
Gerenciamento do 
Posto 

11.8 
Deverá ser possível registrar o fechamento do 
turno do posto próprio. 

Teste e simulação. 
Consulta a base de 
dados. 

0,25 

11 
Gerenciamento do 
Posto 

11.9 

No fechamento do turno deverão ser 
registrados: 
- Data/hora fechamento; 
- Volume de combustível em cada tanque 
(leitura visual ou com régua) 
- Valor do totalizador do medidor da bomba 
no fechamento 
- Responsável pelo fechamento. 

Teste e simulação na 
amostra. Consulta a 
base de dados do 
software. 

0,25 

11 
Gerenciamento do 
Posto 

11.10 

O software deve possuir relatórios detalhados 
ou consolidados, contendo, pelo menos, 
informações sobre as entradas, saldos, turnos 
e abastecimentos ocorridos no posto. 
Os Relatórios poderão ser exibidos em tela, 
impressos e salvos em alguma extensão de 
arquivo, tais como, XLS, PDF, TXT, JPG, 
HTML, outras. 

Consulta aos relatórios 
obtidos pelo software do 
fornecedor, após o 
registro dos 
abastecimentos. 

0,5 

12 
Software para 
gerenciamento dos 
abastecimentos 

12.1 

Deverá ser disponibilizado via internet, ter 
funcionamento online e real time para a 
alimentação e alteração de parâmetros e 
bloqueio/ desbloqueio de abastecimentos. 
Deverá disponibilizar ao usuário informações 
relativas aos abastecimentos por meio de 
consultas e relatórios. 

Verificação do software 0,75 

12 
Software para 
gerenciamento dos 
abastecimentos 

12.2 

As principais interfaces com o usuário 
deverão ser no idioma português (Brasil), ou 
utilizar palavras em inglês amplamente 
conhecidas (Yes, No, Help, Download, 
Upload, etc.) 
Acesso ao sistema de ajuda (Help), 
possibilitando obter informações e 
orientações sobre o Sistema de Gestão do 
Abastecimento 

Verificação do software 0,25 

13 
Dispositivos de 
controle do 
abastecimento 

13.1 
O controle dos abastecimentos deve ser feito 
por dispositivos instalados (presos) ao 
veículo. 

Verificação na amostra. 1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.1 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, presente na carga de dados (Siad) 
com status = EM USO, mas pertencente a 
órgão sem saldo de combustível disponível 
deverá ser bloqueado. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.2 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível , mas não presente na 
carga dados (Siad), deverá ser bloqueado. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.3 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível e presente na carga 
de dados (Siad) com status = INATIVO 
deverá ser bloqueado. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 



14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.4 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível e presente na carga 
de dados (Siad) com status em uma das 
situações a seguir: “Manut/ Acidentado”, 
“Impedimento Detran” ou “Fora de uso” 
deverá ser liberado após autorização do 
gestor da frota da unidade ou órgão e ser 
confirmado pelo condutor apto. 
O registro do abastecimento deverá ser 
automatizado, exceto a confirmação do 
condutor. 
O abastecimento deve ser identificado de 
forma diferente na base de dados 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.5 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível e presente na carga 
de dados (Siad) com status = EM USO, e 
condutor com Status em uma das seguintes 
situações: “D - Condutor com impedimento – 
DETRAN”; “R -Condutor com impedimento – 
RH”; “S - Condutor sem SENHA cadastrada” 
e “I - Condutor inativo” deverá ser liberado 
somente pelo gestor da frota da unidade ou 
órgão. 
O registro do abastecimento deverá ser 
automatizado. 
O abastecimento deve ser identificado de 
forma diferente na base. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.6 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível e presente na carga 
de dados (Siad) com status = EM USO, e 
condutor com Status = "A - Condutor Ativo", 
porém pertencente a órgão diferente do órgão 
do veículo, deverá ser liberado somente pelo 
gestor da frota da unidade ou órgão do 
veículo. 
O registro do abastecimento deverá ser 
automatizado. 
O abastecimento deve ser identificado de 
forma diferente na base. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.7 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível, presente na carga de 
dados (Siad) com status = EM USO, condutor 
com Status = "A - Condutor Ativo", com 
controle de abastecimento por cota e cota = 0 
(zero), somente será liberado após 
remanejamento de cota feito pelo gestor da 
frota da unidade ou órgão e ser confirmado 
pelo condutor apto. 
O registro do abastecimento, exceto a 
confirmação do condutor, deverá ser 
automatizado. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.8 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível, presente na carga de 
dados (Siad) com status = EM USO, condutor 
com Status = "A - Condutor Ativo", com 
controle por cota e cota = 2 (dois) litros (zero), 
será liberado somente até o limite da cota. 
O registro do abastecimento, exceto a 
confirmação do condutor, deverá ser 
automatizado. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.9 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível, presente na carga de 
dados (Siad) com status = EM USO, condutor 
com Status = "A - Condutor Ativo", com 
controle por cota e cota suficiente para 
completar o tanque, será liberado somente 
até ser atingida a capacidade do tanque. 
O registro do abastecimento, exceto a 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 



confirmação do condutor, deverá ser 
automatizado. 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.10 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível, presente na carga de 
dados (Siad) com status = EM USO, condutor 
com Status = "A - Condutor Ativo", e motorista 
erra a senha 3 vezes, será liberado pelo 
gestor da frota da unidade ou órgão. 
O registro do abastecimento deverá ser 
automatizado. 
O abastecimento deve ser identificado de 
forma diferente na base. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.11 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível, presente na carga de 
dados (Siad) com status = EM USO, condutor 
com Status = "A - Condutor Ativo", sem 
controle por cota, será liberado após a 
confirmação do condutor mediante senha. 
O registro do abastecimento, exceto a 
confirmação do condutor, deverá ser 
automatizado. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.12 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível, presente na carga de 
dados (Siad) com status = EM USO, condutor 
com Status = "A - Condutor Ativo", e sem 
permissão para abastecer no município será 
liberado após a autorização do gestor da frota 
da unidade ou órgão e confirmação do 
condutor. 
O registro do abastecimento, exceto a 
confirmação do condutor, deverá ser 
automatizado. 
O abastecimento deve ser identificado de 
forma diferente na base. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.13 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível, presente na carga de 
dados (Siad) com status = EM USO, condutor 
com Status = "A - Condutor Ativo", e sem 
permissão para abastecer na data ou dia da 
semana será liberado após a autorização do 
gestor da frota da unidade ou órgão e 
confirmação do condutor. 
O registro do abastecimento, exceto a 
confirmação do condutor, deverá ser 
automatizado. 
O abastecimento deve ser identificado de 
forma diferente na base. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.14 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível, presente na carga de 
dados (Siad) com status = EM USO, condutor 
com Status = "A - Condutor Ativo", e que 
tenha atingido o limite de abastecimentos 
estabelecido pelo gestor será liberado após a 
autorização do gestor da frota da unidade ou 
órgão e confirmação do condutor. 
O registro do abastecimento, exceto a 
confirmação do condutor, deverá ser 
automatizado. 
O abastecimento deve ser identificado de 
forma diferente na base. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 



14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.15 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível, presente na carga de 
dados (Siad) com status = EM USO, condutor 
com Status = "A - Condutor Ativo", e que 
ocorra em um intervalo de tempo inferior ao 
mínimo estabelecido pelo gestor será liberado 
após a autorização do gestor da frota da 
unidade ou órgão e confirmação do condutor. 
O registro do abastecimento, exceto a 
confirmação do condutor, deverá ser 
automatizado. 
O abastecimento deve ser identificado de 
forma diferente na base. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.16 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível, presente na carga de 
dados (Siad) com status = EM USO, condutor 
com Status = "A - Condutor Ativo", mas que 
esteja bloqueado será liberado após a 
autorização do gestor da frota da unidade ou 
órgão e confirmação do condutor. 
O registro do abastecimento, exceto a 
confirmação do condutor, deverá ser 
automatizado. 
O abastecimento deve ser identificado de 
forma diferente na base. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

14 
Validação dos 
abastecimentos 

14.17 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível, presente na carga de 
dados (Siad) com status = EM USO, condutor 
com Status = "A - Condutor Ativo", mas com 
combustível diferente do utilizado pelo 
veículos deve ser bloqueado. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

15 
Abastecimentos de 
veículos novos ou 
temporários 

15.1 

Deverá ser disponibilizada uma alternativa 
para identificar eletronicamente o veículo e 
registrar os dados de seu abastecimento, 
garantindo-se a tais abastecimentos controle 
similar ao existente nos veículos com 
dispositivos. 

Teste e simulação da 
alternativa apresentada 

1 

16 

Abastecimento de 
veículo com 
dispositivo 
avariado. 

16.1 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, porém avariado (sem condições de 
ser identificado), pertencente a órgão com 
saldo de combustível disponível, presente na 
carga de dados (Siad) com status = EM USO, 
condutor com Status = "A - Condutor Ativo", 
sem controle por cota, será liberado por meio 
da equipe de atendimento do fornecedor após 
validação dos critérios mínimos estabelecidos 
em edital. 
O abastecimento deverá identificado de modo 
diferente na base de dados. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

17 

Abastecimento em 
caso de falha dos 
equipamentos no 
posto 

17.1 

O abastecimento de veículo com dispositivo 
instalado, pertencente a órgão com saldo de 
combustível disponível, presente na carga de 
dados (Siad) com status = EM USO, condutor 
com Status = "A - Condutor Ativo", sem 
controle por cota, será liberado por meio da 
equipe de atendimento do fornecedor após 
validação dos critérios mínimos estabelecidos 
em edital, quando houver falha nos 
equipamentos do posto. 
O abastecimento deverá identificado de modo 
diferente na base de dados. 

Teste e simulação na 
amostra. 

1 

18 
Dados dos 
abastecimentos 

18.1 

Os dados de cada abastecimento realizado 
deverão ser coletados e armazenados pelo 
sistema, devendo abranger, no mínimo os 
dados solicitados no Termo de Referência do 
Edital. 

Consulta à base de 
dados no software. 

1 



19 
Relatórios dos 
abastecimentos 

19.1 

O software deve possuir relatórios detalhados 
ou consolidados, contendo, pelo menos, 
informações sobre abastecimentos de 
veículo, unidade, órgão, local de 
abastecimento, em períodos distintos (dia, 
semana, mês), desempenho (km/l), desvios 
(abastecimentos fora dos parâmetros), preço 
histórico do combustível em R$/L. 
Os Relatórios poderão ser exibidos em tela, 
impressos e salvos em alguma extensão de 
arquivo, tais como, XLS, PDF, TXT, JPG, 
HTML, outras. 

O licitante deverá 
apresentar em tela e em 
caderno impresso os 
relatórios possíveis de 
serem gerados pelo seu 
sistema. 
Poderá utilizar sua base 
de dados em ambiente 
de homologação, as 
informações de sua 
própria frota ou de um 
de seus clientes 
(preservando-se a 
identidade deste). 
Serão solicitados alguns 
relatórios relativos ao 
abastecimento da 
amostra. 

2 

20 
Carga de dados - 
Abastecimentos 

20.1 
Deverá ser gerado arquivo com os dados dos 
abastecimentos registrados nas simulações 
realizadas em TXT  

Validação do arquivo 
gerado 

0,5 

20 
Carga de dados - 
Abastecimentos 

20.2 

Os abastecimentos deverão ser enquadrados 
em uma das 04 situações , a saber: 
Normal 
Liberação Gestor - impedimento condutor 
Liberação Gestor - impedimento veículo 
Liberação Gestor - impedimento veículo e 
condutor 

Validação do arquivo 
gerado 

0,5 

21 

Gerenciamento do 
Saldo de 
Combustível dos 
órgãos 
participantes 

21.1 

O software deve possuir relatórios detalhados 
ou consolidados, contendo, pelo menos, 
informações sobre as aquisições, saídas e 
perdas de combustível dos órgãos/ entidades 
participantes 
Os Relatórios poderão ser exibidos em tela, 
impressos e salvos em alguma extensão de 
arquivo, tais como, XLS, PDF, TXT, JPG, 
HTML, outras. 

Consulta aos relatórios 
obtidos pelo software do 
fornecedor. 

0,5 

21 

Gerenciamento do 
Saldo de 
Combustível dos 
órgãos 
participantes 

21.2 

O software deve apresentar o saldo 
consolidado atualizado de cada órgão/ 
entidade, a ser calculado pela fórmula: Saldo 
atual = saldo anterior + Soma entradas – 
Soma abastecimentos dos veículos do órgão/ 
entidade - Soma perdas de combustível. 

Consulta aos relatórios 
obtidos pelo software do 
fornecedor. 

0,5 

 


