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Ofício Circular DGA/Coordenadoria Número 00031/2009 
 
 
Da Coordenadoria Geral da Administração 
Aos Diretores de Unidades/Órgãos. 
 

 Assunto: Encerramento das atividades do posto de combustível da Unicamp. 
 
Prezados Senhores(as),  
 
O atual sistema de abastecimento da frota da Universidade – através de posto próprio de combustível – 
tem se tornado inviável nos últimos anos em função dos investimentos necessários em infra-estrutura, do 
custo operacional que envolve toda a atividade e dos cuidados requeridos na questão ambiental. 
 
Atualmente temos no mercado sistemas modernos de controle e abastecimento de frotas que permitem o 
gerenciamento adequado desta atividade. 
 
Assim, comunicamos a contratação da Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênio 
HOM Ltda ( Good Card) , para o fornecimento de um sistema de cartão magnético de gerenciamento de 
abastecimento de veículos. 
 
A partir da segunda quinzena de novembro a frota da Universidade será abastecida através deste novo 
sistema, com o fornecimento de cartão magnético e de acordo com os procedimentos estabelecidos na 
Instrução DGA nº 71/2009. 
 
A Diretoria de Transportes da DGA está tomando as providências necessárias para implantação do 
sistema, que inclui orientação aos expedidores de veículos das UD/Órgãos. 
 
O encerramento definitivo das atividades do posto ocorrerá em 10/12/09.  
 
As eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas através do ramal 14921 – Sebastião, ou através do email 
tiao@dga.unicamp.br.  

 
 

Atenciosamente.  
 
 

Edna Aparecida Rubio Coloma  
Coordenadora Administração Geral  
(original assinado pela Sra. Coordenadora da Administração Geral)  
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