PROCEDIMENTO LTL IMPORTAÇÃO
EUDMARCO
Prezados,
Segue abaixo instruções documentais e procedimentos a serem cumpridos para boa ordem do
carregamento de sua carga:
1 – DOCUMENTAÇAO
Apresentar:


Di (Carimbada e assinada pelo despachante de forma legível);



ICMS + Comprovante de Pagamento (Carimbados e assinados pelo despachante de
forma legível);



BL original;



Nota fiscal;



Formulário LTL (devidamente preenchido)

A documentação deverá enviada para o e-mail operacional2@threelogintl.com.br
De 08:00 ás 17:00h O trâmite documental deverá ser efetuado com 48hrs úteis antes do
vencimento do período de armazenagem / “free time”, e, a liberação da documentação para
transporte com 24hrs de antecedência ao carregamento.
2 – DO CARRREGAMENTO DA CARGA
O processo de programação não será iniciado, caso:


A documentação esteja incompleta;



A carga / lotes com bloqueios de qualquer ordem / pendencias financeiras; “Em
atendimento a nova resolução ANTT 5232/176, deverá seguir com a documentação a
declaração de carga produtos ANVISA e Provisão Especial 223”

3 – DADOS DA TRANSPORTADORA
ECOLOG TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
CNPJ: 28.037.032/0001-80 - Inscrição Estadual: 633.761.975.110
Endereço: Rua Frei Gaspar, 51 – Sala 24 – Centro – Santos – SP – CEP 11010-091

PROCEDIMENTO LTL IMPORTAÇÃO
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4 – PRAZO DE ENTREGA
A entrega ocorrera em horário comercial, das 08:00h ás 18:00h, de segunda a sexta, exceto
sábado / domingo / feriados, de acordo com o cronograma de regiões / KM (quilometragem)
abaixo.
D+1 = entrega em dia útil após o carregamento (São Paulo e ABC).
D+2 = entrega em até 02 dias úteis após o carregamento (150,1 km a 250 km).
D+3 = entrega com mínimo em até 03 dias úteis após o carregamento (acima de 250 km).
D = dia de coleta no terminal
5 – CONDIÇÕES GERAIS:
O limite da nossa apólice é de R$1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) por
embarque/veículo. Acima desse valor se faz necessário solicitar autorização da seguradora para
liberação desse transporte e análise de necessidade para a utilização de escolta ou alguma
tecnologia de redundância (isca), com prazo de retorno de até 48 horas de antecedência. Os
custos gerados caso seja necessário a utilização de algum item será repassada ao contratante.
Estamos à disposição para qualquer necessidade.

