PROCEDIMENTO LTL IMPORTAÇÃO
BANDEIRANTES / DEICMAR
Deverão ser enviados para o e-mail operacional2@threelogintl.com.br os seguintes
documentos:
*Favor verificar saídas/ dead line para cada região












DI (Carimbada e assinada pelo Despachante de forma legível)
ICMS + Comprovante de Pagamento (Carimbados e assinados pelo Despachante de
forma legível).
BL (cópia Original)
Nota Fiscal;
XML da Nota Fiscal
Ficha de Emergência (se houver);
Extrato de Presença de carga;
Formulário LTL (devidamente preenchido)
Ficha de Emergência (em casos de carga IMO)
Declaração de Carga Química (em casos de carga IMO) *
Após envio da documentação efetuar Averbação LTL (Vincular Transportadora
veja quadro abaixo)

*Em atendimento a nova resolução ANTT 5232/176, deverá seguir com a documentação
a declaração de carga para produtos IMO, ANVISA e Provisão Especial 223.


Os documentos enviados deverão constar o carimbo e a assinatura do
despachante de forma legível para que possam ser aceitos.



Após a averbação o despachante deverá vincular no site da Bandeirantes a
transportadora: BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A.



Cargas ANVISA ou que requer licença especial para transporte, sujeito análise de
restrição para consolidação.



Não é necessária a entrega de documentos originais, exceto, ficha de emergência
para cargas IMO com envelope e declaração de carga. O mesmo deverá ser
entregue na Bandeirantes Logística - Rua Visconde do Rio Branco, nº 02 – 1° andar –
Centro Santos/SP; aos cuidados Atendimento LTL.



A entrega de documentos deverá ser realizada 48hrs úteis antes do vencimento do
Freetime para a Grande São Paulo, interior I e para interior II com horário corte diário
12hr (meio-dia) considerando a data de carregamento (verificar cronograma prazo de
entrega);



Após o recebimento, os documentos serão analisados e informados o status por e-mail.
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Os processos enviados que estejam aptos para carregamento até às 12:00hrs e sem
nenhum tipo de bloqueio ou pendência serão programados para entrega de acordo com
o cronograma das regiões atendidas.



Para carga que utilizará o serviço de LTL o limite padrão garantido é até 15 m3 metros
cúbicos e 6 tons, acima dessa medida e peso será cobrado um adicional no valor de R$
95,00 por metragem ou ton. excedente + impostos;



A SEFAZ (Secretaria de Estado da Fazenda) determinou as novas medidas para
visualização e download de arquivos por meio dos ajustes SINIEF 16/18 e SINIEF
17/18 e a consulta de XML passará a exigir o uso de certificado digital. Devido a essa
exigência, será OBRIGATÓRIO o envio do XML da Nota Fiscal para emissão do
Conhecimento de Transporte.



Cargas que não possam sofrer remonte será aplicado adicional 100% do valor LTL



Caso solicite ajudante será cobrado o valor de R$ 300,00.



Raio de atuação: Estado de São Paulo.



Prazo de Entrega: A entrega da mercadoria no importador ocorrerá em horário
comercial das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira,
** No LTL as entregas ocorrem das 08:00 às 18:00 hrs (sem parada de almoço),
caso o cliente não receba neste horário, a data de entrega poderá sofrer
alterações. **

Averbação LTL
Na averbação deverá ser selecionada as opções de LTL, conforme imagem abaixo:
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Seguindo os parâmetros abaixo:

Tipos de veículos utilizados no LTL:
Sider (abertura lateral) ou Baú (abertura traseira). Cargas que não permitam consolidação nos
veículos (Truck / sider) seja por especificidade da carga, não empilhamento, m³ e/ou linear e
peso, onde descaracteriza o serviço o serviço de LTL, serão considerados como frete
dedicado.
Dados cadastrais para a emissão da nota fiscal:


CARGA GERAL

BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A.
CNPJ: 58.188.756/0012-49 Insc. Est.: 633.140.386.116
Endereço: R. BORIS KAUFFMANN, N 118 – CHICO DE PAULA
SANTOS/SP CEP: 11085-400
Estamos à disposição!

