PROVIDÊNCIAS INICIAIS PARA CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE
MÁQUINAS

Essas exigências devem ser seguidas obrigatoriamente pela transportadora, para garantir a
integridade do equipamento durante o percurso e para que não ocorram imprevistos durante o
carregamento.
Este procedimento visa evitar acidentes que poderão ocorrer durante o transporte, garantindo
as entregas de nossos produtos para os clientes com segurança e integridade.
A Jumil se reserva no direito de NÃO efetuar o carregamento caso as condições não
estiverem de acordo com as exigências abaixo.
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1 - EXIGÊNCIAS PARA CARGA E DESCARGA
1.1 - Para realizar o carregamento e amarração, o motorista deve ser qualificado, habilitado e estar
usando o equipamento de segurança – EPI (óculos e protetor auditivo), calçado fechado e calça
comprida.
OBS. 1: Caso a transportadora não possua os equipamentos de segurança – EPI, o motorista deverá
solicita-los na recepção da expedição.
OBS. 2: Não será permitida a entrada de pessoas que estejam usando bermuda, camisa regata ou
chinelo.
1.2 - O motorista deve possuir cordas, cintas ou correntes suficientes e em bom estado de
conservação, para efetuar a amarração correta e calço (Ex: dormente) para calçar o(s)
equipamento(s) se necessário. O assoalho da carroceria deve estar bem conservado para resistir ao
peso da carga e ser preferencialmente antiderrapante (madeira);
OBS.: As cintas para carga com catraca deverão ter capacidade mínima de 5 toneladas.
1.3 - Autorização da compradora autorizando a retirada da(s) máquina(s) pela transportadora ou
motorista autônomo contratado. Estes podem ser enviados pelo fax (16) 3660-1073 / 3660-1062 ou
pelo e-mail leila.lima@jumil.com.br ou julio.neto@jumil.com.br.

2 - EXIGÊNCIAS PARA TRANSPORTE
2.1 - O Caminhão deve ter obrigatoriamente carroceria aberta, guarda baixa e estar em boas
condições para realizar a viagem, suportar o peso da(s) máquina(s), e estar de acordo com a
legislação quanto à emissão de poluentes.
2.2 - As dimensões da carreta (largura x comprimento) devem corresponder com as solicitações pela
Expedição. Entrar em contato previamente com a Expedição para definição do tamanho da carreta,
bem como necessidade de Carga Comboio.
2.3 - Os caminhões não devem possuir tampas graneleiras.
2.4 - O caminhão que possuir carga de terceiros deve manter as dimensões solicitadas pela JUMIL,
pois não será realizada movimentação destas cargas.
2.5 - A responsabilidade de manter a integridade dos equipamentos transportados até o destino final
é da transportadora.
2.6 - Ao ser carregada a máquina, para evitar danos no assoalho da carreta, o mesmo deve conter
pranchas de madeira.
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Horários para carga e descarga de equipamentos:
Segunda à Sexta-feira: 7h às 11h, 12:30h às 16:00 h.
Endereço para coleta:
Avenida General Osório, s/n – CEP: 14300-000
Distrito Industrial – Batatais-SP
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