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O SIGEM Frota é integrante de nossa família de produtos para gestão
pública na esfera municipal.
Um sistema completo para controle dos veículos da Instituição. Com ele, o
administrador terá base para decidir sobre todas as atitudes referentes à sua
frota, pois o sistema possibilita uma amostragem ampla, para que seja
possível baixar os custos e conferir a qualidade dos materiais empregados
para a manutenção de sua frota (pneus, combustíveis, peças), além de
permitir o controle de eficiência dos seus motoristas.
Tenha mais controle sobre os veículos
Do seu Município com o Sigem Frota

TM

Principais funções do SIGEM Frota
Controle de Combustível

Controle de Veículos e Motoristas
1

Viagens do Veículo;

1

Despesas de viagem;

1

Adiantamentos de viagem;

1

Vencimentos de carteiras de motoristas;

1

Multas;

1

Acidentes;

1

Controle de vencimentos de impostos e taxas (seguro obrigatório, IPVA,
licença, etc...).ício para outro: programa para auxiliar na montagem do
orçamento.

1

Controle de bombas de combustível (Se a empresa possuir posto próprio);

1

Abastecimento de cada veículo;

1

Cotas de combustível (Se houver posto próprio).

Ordens de Serviço
1

Requisições de Material;

1

Serviços a executar.

Controle de peças (Materiais)
1

Controle de materiais novos, recondicionados, sucatas, etc;

1

Localização física dos materiais;

Controle de Pneus

1

Controle de estoque das peças;

1

Localização de cada pneu;

1

Curva ABC das peças em estoque;

1

Controle de recapagem;

1

Custo Médio de cada peça.

1

Mapa de vida útil do pneu;

1

Durabilidade média por marca;

1

Entrada e saída de veículos da oficina;

1

Depreciação dos pneus;

1

Serviços de rampa (lavagens, troca de óleo, troca de bateria, etc);

1

Desempenho do pneu mais utilizado da Frota.

1

Apropriação por troca de peças.

Controle de Oficina

Imagens Demonstrativas

Controle de Custos
1

Custo de mão-de-obra interna e externa;

1

Custo de peças;

1

Média de consumo do veículo por período e por abastecimento;

1

Custo do veículo e da frota por período (incluindo mão-de-obra,
manutenção, combustível, pneus, peças, mulstas e outros).
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