
      

PRENSAS SCHULER S.A. 
CNPJ: 61.068.342/0001-38 
Inscrição Estadual: 286.006.166.112 
Av.Fagundes de Oliveira, 1515. 
Diadema, São Paulo, BRASIL. 

 

 

 

Informações atuais e especificas sobre o site da Schuler Brasil: 

 

Horários de entrada e saída de mercadorias para as mercadorias recebidas: 

As entradas de mercadorias são fechadas durante as férias nos seguintes dias: 

Site São Paulo:    24.12.2018 / 25.12.18 e 31.12.18 / 01.01.19 

As entregas do departamento de serviço e manutenção podem ser aceitas desde que tenham 

sido previamente aprovadas por uma pessoa responsável pelo recebimento. 

 

Horários de entrada de mercadorias 

Por favor, considere o horário de funcionamento das mercadorias recebidas: 

Site São Paulo:     Seg - qui. 7:30 - 11:50 / 13:00 - 16:00 horas 

                             Sexta - das 7:30 às 11:50 horas 

Entrega do departamento de serviço e manutenção fora desses horários - Somente com a 

aprovação prévia de uma pessoa responsável devidamente identificada na nota fiscal com nome, 

telefone e e-mail. 

Não haverá recebimento de mercadorias no penultimo e último dia útil do mês atual. 

 

Transmissão de confirmação de vendas: 

Site São Paulo:   Por favor, verifique no pedido de compra o comprador responsável e 

envie sua confimação de pedido ao mesmo por e-mail, preferencialmente 

como arquivo PDF. 
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Mais informações sobre pedidos relativas à correspondência e 

informações sobre documentos baseados em contratos para a Schuler 

Pressen Brasil: 

************************************************** **************************** 

Os dados a seguir devem ser listados na nota de remessa, na embalagem e na nota fiscal; 

→ O número do pedido de compra; 

→ O item do pedido de compra; 

→ Nosso número de material (ID) para cada posição do pedido de compra e nota fiscal; 

 

Prazo para pagamento inicia após envio do produto/ serviço comprador e emissão da nota fiscal. 

************************************************** **************************** 

Confirmação das diretrizes de Conformidade do grupo ANDRITZ: 

O fornecedor confirma que: 

� Ele obteve e leu o “Código de Conduta e Ética da ANDRITZ para fornecedores”, publicado 

no seguinte site: www.andritz.com [1]; 

� Ele se comprometeu a manter o código de fornecimento do grupo ANDRITZ e confirma 

que este é o fundamento para as relações comerciais atuais e futuras com a ANDRITZ 

(ANDRITZ AG e suas organizações envolvidas); 

� Este código de fornecimento da ANDRITZ faz parte do fornecedor e do contrato final do 

grupo ANDRITZ, independentemente de estar ou não referenciado no contrato; 

� Ele é responsável pela adesão ao código de suprimentos através de sua equipe, 

representante da organização, bem como seus subcontratados e parceiros de negócios 

que ele precisava para a entrega de produtos e / ou produção no âmbito das relações 

comerciais. 

 

ANDRITZ reserva-se o direito de renunciar às relações comerciais ou ao contrato se houver uma 

relação fundamental contra a designação anunciada no código de fornecimento da ANDRITZ. No  

caso de uma infração cometida, o fornecedor tem que manter o codigo de fornecimento da  

ANDRITZ inofensivo e sem reclamações. 


