
 

 

Nesta edição 

1  Ações GETRA 

2 INOVAÇÃO GOV CAR 

3 Novas Adesões  

4 Comparativo de Economia 

 
Boletim informativo DGPA/GETRA

VOLUME 1  EDIÇÃO 7ª  

                 GOVCAR 

Nessa última quinta-feira dia 31 de 
outubro, ocorreu o pregão eletrônico 
para a contratação da empresa que 
será responsável pelo Novo Modelo 
de Transporte Oficial no Estado de 
Santa Catarina, o GovCar! este 
modelo vai permitir o agendamento 
via web ou aplicativo mobile, 24h por 
dia, 7 dias da semana! Confira abaixo 
os principais benefícios: 
 

� Melhoria no gasto público 
� Modernização 
� Pagamento apenas do km 

efetivamente percorrido 
� Encerramento dos custos com 

seguros e manutenção 
� Eliminação da ociosidade da 

frota 
� Aprimoramento dos 

mecanismos de controle e 
transparência 

� Qualidade 
� Rapidez, praticidade e 

segurança aos usuários, órgãos 
e entidades. 

 
 

 

 
No dia 19 de setembro, recebemos a visita dos 
Empresa NEO Facilidades para alinhar algumas ações de 
melhorias dos serviços prestados ao Governo do Estado de SC e 
que resultou em novas funcionalidades para o aplicativo utilizado 
pelos condutores no abastecimento de combústiveis, bem como 
ocorreu a autorização da renovação do contrato com a referida.
 
 
Outra reunião importante aconteceu no dia 02 de outubro com o 
gerente do Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas
de Andrade e o supervisor do SIGRH Wladimir Dalfovo da 
pauta tratou sobre a integração das informações dos Sistemas GAX 
(Sistema de Gerenciamento de Frotas) e SIGRH na solicitação de 
Diárias, ou seja: Quando o servidor solicitar um pedido de diária 
que inclui uma Viagem em Carro Oficial
participantes da viagem e o nome do condutor, vai especificar o 
veículo, trecho, data de partida e data de chegada. Aguardem novas 
notícias!! 
 
Vale registrar que a equipe GETRA, realiza reuniões semanais para 
tratar dos assuntos em andamento e estabelecer resultados.
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Secretaria de Estado da 

Administração 
Diretoria de Gestão Patrimonial 

Gestão Integrada de Meios de 

Transportes 

 

Nossa equipe de Apoio 

Técnico 

está  sempre à disposição: 

             31 de outubro de 2019 

 



 

                                                                                         

 

 

                                                               

 

 

 

          Fonte: Sistema GAX/NEO 
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A  SEF  e a  CEASA  aderiram neste mês de outubro ao novo sistema de abastecimento de combustíveis.

Vem aí Mais economia para o Estado! 
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       Novas Adesões 

mês de outubro ao novo sistema de abastecimento de combustíveis.
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mês de outubro ao novo sistema de abastecimento de combustíveis. 
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