Fact sheet
Requisitos logístico-comerciais
Klüber Lubrication Lubrificantes Especiais Ltda

Notas importantes para os fornecedores

1. Designação dos documentos
O número do pedido Klüber devem ser incluídos em todos os documentos,
por exemplo, confirmação de pedido, nota de entrega, fatura etc.
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Nas faturas é necessário indicar adicionalmente:
 nome e sobrenome ou endereço de e-mail da pessoa que fez o pedido
2. Documentos de entrega / nota de entrega
Para todas as entregas, a respectiva nota de entrega é necessária e deve ser
apresentada. A nota de entrega deve incluir:
 Número do pedido
 Quantidade
 Tipo e número de unidades de embalagem
 Peso bruto, líquido e tara
 Números dos lotes
Para caminhões tanque, adicionalmente:
 Garantir higienização em conformidade com especificações do produto, para o
caminhão tanque, para cada câmara de caminhões com múltiplas câmaras,
para os tubos e para as tubulações de ar.
 Para a entrega em caminhões tanque de múltiplas câmaras, a nota de entrega
deve indicar claramente quais produtos são carregados em quais câmaras.

3. Certificado de análise
O fornecedor deverá enviar junto do produto no momento da entrega,
certificado de inspeção 3.1 de acordo com a DIN EN 10204 ou um relatório de
testes equivalente e internacionalmente aceito.

4.




Designação das unidades de embalagem para produtos químicos
Designação do fornecedor
Número do lote
Peso
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5. Pallets, rotulagem de pallets para materiais de embalagem
 Se nada diferente for acertado, os materiais de embalagem devem ser
entregues em conformidade com as normas ABNT NBR 14725 e 7500 e a
NR 26.
 Os pallets devem ser identificados com um rótulo no lado longo e outro no
lado curto, ambos com tamanho suficiente e em conformidade a
Resolução ANTT 5232/16 . Alternativamente, cada subunidade individual
de embalagem poderá ser rotulada.
Informações necessárias:
o Número de unidades por pallet / subunidade de embalagem
o Data de fabricação ou de remessa
 Se disponível: números dos lotes
6. Condição das mercadorias
Esperamos que as mercadorias sejam entregues em condição intacta, de
modo que possamos usar os materiais sem nenhum risco. Isso se aplica às
unidades de embalagem (sem danos), assim como aos pallets e similares.
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7. Carregamento seguro
As mercadorias devem ser carregadas e transportadas de acordo com os
regulamentos legais e as diretrizes atuais da Resolução ANTT 5232/16 no
item 7.1.1 referentes às unidades de frete e carregamento seguro.

8. Entrega
 O local e a hora da entrega estão expressos no pedido e devem ser
observados.
 O endereço de entrega deve ser indicado em todos os documentos de
remessa.
Desvios em relação às datas de entrega acordadas ou diferenças do
volumes entregue em relação ao pedido / confirmação, assim como entregas
fora do nosso horário de entrega, devem ser comunicados assim que
possível por telefone 4166-9077
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Os prazos para comunicação de desvios estão no documento “Informações
para os fornecedores”, seção 11, “Cumprimento de prazos”.
Mudanças da entrega podem resultar em períodos de espera até o dia
seguinte ou por mais tempo, ou mesmo em recusa de aceitação; o fornecedor/
transportadora deverão arcar com os custos correspondentes.
9. Caminhões tanque – equipamentos, carregamento
 Todos os caminhões tanque devem ser equipados com um dispositivo
contra quedas (guarda corpo).
 Tubos de enchimento de 3" limpos, secos e de odor neutro com
comprimento mínimo de 10 metros devem ser transportados no caminhão.
 Um sistema de ar comprimido ou compressor deve estar disponível para
descarga. (Desejável)
 No caso de caminhões tanque de múltiplas câmaras: Um número mínimo
de câmaras deve ser utilizado para cada produto.
 Cada câmara deve ser protegida por um lacre.

X

O não cumprimento dos regulamentos estipulados acima pode envolver
custos adicionais para o fornecedor, por exemplo, para limpeza, funcionários
adicionais, atraso de produção, assim como um valor fixo para tratamento de
reclamações.

10. Regulamentos de segurança
Os motoristas devem observar os regulamentos de segurança da Klüber ao
descarregar as mercadorias. São esses: usar calçados de segurança e óculos
de proteção (óculos de proteção somente nas áreas onde for obrigatório;
podem ser fornecidos a pedido).
Os motoristas devem transportar e usar seu próprio equipamento de proteção
individual (EPI), de acordo com a norma ABNT NBR 9735 e a Resolução
ANTT 5232/16
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11. Faturas
Enderece as faturas para:

Kluber Lubrication Lubrificantes Especiais Ltda
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Ruan São Paulo, 345
Alphaville
06465-902 – Barueri/SP
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