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Tipo de Frota

Frota Administrativa1

Frota Essencial2

Veículos automotores utilizados para atender as 
atividades rotineiras da Administração Pública.

Veículos de transporte institucional para utilização 
exclusivamente das autoridades da Administração 
Pública Estadual, bem como destinados à 
realização das operações de Segurança Pública, 
Saúde e Fiscalização.

    Instrumentos que facilitam 

a execução das atividades 

diárias. 

Frota Maquinário
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Horários

Frota Administrativa: Final de Semana e Feriado: BLOQUEADO.

Frota Maquinário: Parametrização a ser definida com o órgão.

FROTA Dias Horário Transaçõe
s

Intervalo

ADM. Seg. à 
Sex.

07h às 
18h

02 ao dia 03 horas

ESSENCIAL Todos os 
dias

24 horas 03 ao dia 02 horas

ATENÇÃO:ATENÇÃO:

Oficiar à SEPLAG nos seguintes casos:

1.Frota Administrativa: Abastecimentos nos finais de 

semana, feriados e outros Estados;

2.Frota Essencial: Abastecimento em outros Estados.
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Tipo de Combustível
Para o serviço de abastecimento
- Código do combustível autorizado na Frota do Governo:

1 - Gasolina comum;
3 - Diesel comum;

4 - GNV;

11 - Diesel S-10 comum;
13 - ARLA32.

Concluído o abastecimento, insira o cartão Ticket Log na maquineta (POS) e informe:
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Serviços Autorizados

45 - Balanceamento de pneu;
47 – Bateria*;
39 - Conserto de pneu;
31 - Filtro de ar*;
33 - Filtro de combustível*;
32 - Filtro de óleo*;

44 - Geometria;
36 - Lavagem completa;
35 - Lavagem expressa;
32 - Óleo lubrificante*;
46 - Troca de pneu.

Código do serviço autorizado na Frota do Governo:

 (*): Incluso Mão de obra e fornecimento de peças.
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-Obedecer o horário estabelecido para as respectivas frotas;

-Verificar o credenciamento do estabelecimento;

-Conferir se o cartão pertence ao veículo/equipamento;

-Examinar o saldo do cartão por meio do POS, Aplicativo Sou Log ou 
diretamente com o Gestor(a) da Frota;

-Completar o tanque;

-Checar os dados antes de assinar o cupom: km informado, serviço 
realizado, litragem, tipo de combustivel e valor do serviço;

-Estornar a transação em até 24 horas, havendo erro de execução;

-Realizar o pagamento por telefone, através da URA 40025555, em caso 
de falha na maquineta/POS, informando todos os dados necessários.

Dúvidas, sugestões ou reclamações, ligue para o seu Gestor(a) da Frota.

Recomendações
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-Os cartões possuem parametrização para bloqueio em caso de:

-3 transações não autorizadas (protegidas);

-30 dias sem transacionar (férias e/ou manutenção).

Informações

-  Oficiar à SEPLAG para os abastecimentos realizados com outros 

recursos, anexando o comprovante de pagamento;

-É vetada a alteração dos dados do hodômetro;

-A informação de dados, assim como a validação dos mesmos através de 

senha é de responsabilidade exclusiva do condutor, portador do cartão 

de abastecimento.  

Para o desbloqueio ocorrer é necessário encaminhar solicitação 
através de email à SEPLAG (combustivel@Seplag.ce.gov.br).



O que é o Sou Log?

É um Sistema WEB de controle de abastecimento e serviços, desenvolvido 

com o conceito de gestão por exceção, baseado nos parâmetros operacionais 

da Frota definidos pelo Gestor.

O objetivo é disponibilizar informações em tempo real para possibilitar um 

controle eficaz dos gastos com abastecimento e serviços, 

         realizados por pagamento eletrônico em postos de combustíveis  

        credenciados.

http://www.goodmanager.com.br

IMPORTANTE: Acessar o link sempre via Google Chrome

http://www.goodmanager.com.br/


Conhecendo o sistema

Usuário e base

Menus de utilização



Menu Cadastro



Menu Cadastro

NOVIDADE!



Menu Cadastro

Para novos motoristas:

 Informar a opção de senha 

(no slide anterior!);

 Preencher todas as 

informações de cadastro 

 Finalizar o cadastro clicando 

em INCLUIR



Menu Cadastro

Para motoristas já cadastrados!



Menu Operacional

 Opção de alterar 

uma ou todas as 

placas, pesquisa 

de acordo com as 

informações 

solicitadas



Menu Operacional

 Sempre clicar na opção SOMENTE PARA ESTE PERIODO

 Em caso de alterações para próximos períodos solicitar a SEPLAG



O Menu relatório possui layout mais enxuto, clique em GERAÇÃO DE RELATORIOS 

Menu Relatórios

 Opção de 

relatórios já 

predefinida;

 Para mais 

relatórios o 

usuário deverá ir 

no CLIQUE AQUI



TRANSAÇÕES POR MOTORISTA

 Analise de abastecimento através da matricula do condutor, informando os 

veículos abastecidos, data/hora, estabelecimento, cidade, saldo do cartão, valor, a 

media do veiculo, desempenho km/l e litro/hora (para horímetro) e o total que 

este motorista abasteceu no período definido.

Menu Relatórios

Ao final da página é possível ver o consumo total de todos os motoristas no período.



TRANSAÇÕES POR VEÍCULO

 Analise de abastecimento através da placa do veículo/equipamento, informando 

todos os dados usados no abastecimento, dividido por unidades de faturamento,  

Menu Relatórios

Ao final da página é possível ver o consumo total de 
Serviço e Tipo de Combustivel



TRANSAÇÕES PROTEGIDAS

 Informa todas as transações que foram negadas por estar em 

desconformidade com a Politica de Frota do Governo do Estado através dos 

Parâmetros Restritivos inclusos no sistema pelo órgão regulamentador.

Menu Relatórios

Ao final da página há o total protegido
para o período selecionado.



Menu Relatórios

Relatório de Estabelecimentos
Liberados 

 Informa a rede disponível por 

cidade, evitando 

abastecimentos em Postos que 

não estão aptos.

 Ideal para apresentar as 

oficinas na região que usam 

como meio de pagamento o 

cartão de combustivel 

(possuem maquineta)



Menu Relatórios

Relatório de Preços Praticados

 Informa os preços do 

combustível selecionado de 

acordo com a cidade 

pesquisada;

 Contempla o histórico do ultimo 

abastecimento realizado como 

meio de pagamento o cartão da 

Ticket Log.



Disponível na Play Store do seu smartphone

APP Sou Log 

 Consulta de saldo disponível, extrato com km e 

status do cartão;

 LogMaps: confira o estabelecimento mais próximo 

para abastecimento/serviço;

 Localização e avaliação do estabelecimento;

 Alerta de Vencimento da CNH;

LogMapsLogMaps



Orientações

Para novos credenciamentos: O Posto 

tem que preencher a planilha no site da 

Ticket Log!

Problemas na Rede de Postos? Envie e-mail ao 

gestor de frota com todos os dados do 

estabelecimento e a problemática, cujos dados 

serão repassados para a equipe de rede!



Duvidas?

Responderemos a suas 

dúvidas neste momento!



 Vem com a gente!

Soluções inteligentes 
para movimentar 
o seu mundo

Luana Moura
Luana.moura@edenred.com

Equipe COPAT/SEPLAG
combustivel@Seplag.ce.gov.br
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