
Consulta da Lista de Postos

 Considerando que alguns Postos da Rede tem praticado valores acima

do valor de bomba para os Órgãos do Governo do Estado. Ficou decido

que o Estado junto com a Empresa Contratada iria fazer uma

renegociação com a Rede, deixando apenas os Postos que praticassem o

valor avista de Bomba.

Isso infelizmente tem trazido alguns contratempos em relação aos

abastecimentos de alguns condutores, que estão abastecendo em

Postos que foram bloqueado.



Como podemos minimizar esse tipo de 

contratempo?

 No sistema de abastecimento a

atualização dessa Rede de Postos

está sendo atualizada em tempo

Real.



Mas quando consultar? E como 

divulgar essa Rede?



Quando Consultar?

 Essa Rede de Postos está sendo

atualizada semanalmente, em cada

semana um município diferente, e

em alguns outros existe a entrada de

novos Postos. Sendo assim

recomendamos que fiquem atento

para realizarem a emissão semanal

dessa rede e que sejam

encaminhada para os condutores.



Para consultar essa Rede siga os passos 

abaixo

1. No sistema você terá que ir no menu consulta;

2. Depois em Estabelecimento;

3. Selecione a opção Lista;

4. Dentro dessa opção faça os filtros necessário, sugerimos selecionar apenas

as opções de Estado e Cidade;



E como divulgar essa Rede?

1. Essas informações quando podem ser emitidas em Excel ou PDF no menu ação;

2. Com isso essas informações podem ser passada por;

1. WhatsApp;

2. E-mail;

3. Lista na sala

dos motoristas;



Atenção

 Orientem aos condutores que deem preferencia para

passar o cartão antes de abastecer. Com isso os problemas

que podem ocorrer durante o abastecimento serão

solucionados antes do combustível entrar no veículo;

 Verifiquem no sistema semanalmente a lista de Postos;

 Divulguem essas Rede para do Condutores;

 Se identificarem que esse Posto ainda pratica valor

diferenciado, comuniquem a SEGER para que as

providencias sejam tomadas;
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