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Ref: Processo de Pagamento a Fornecedores 
 
 
                                                                                           
Os dados necessários para os pagamentos através de crédito em conta corrente bancária devem ser 
informados, única e exclusivamente, por meio do documento denominado “Anexo A”, fornecido pela 
Mercedes-Benz do Brasil Ltda., conforme descrito nas condições gerais de fornecimento, constantes 
no verso dos pedidos de compra em vigor. 
 
 
Os pagamentos de fornecimentos de bens e serviços serão efetuados da seguinte forma: 
 
 
• Através do banco Itaú S.A., de acordo com as condições comerciais pactuadas; 
• Por meio de transferência eletrônica disponível (TED) para a Instituição Financeira 

indicada pelo fornecedor; 
• Devido a limitação do valor da TED, pagamentos inferiores a R$ 3.000,00 e fornecedor 

não correntista do banco Itaú S.A., os créditos serão efetuados por meio de DOC; 
• A liquidação dos títulos fica restrita aos dias da praça de pagamento da Mercedes-Benz 

do Brasil Ltda. em São Bernardo do Campo – SP. 
 

 
O demonstrativo dos pagamentos efetuados será disponibilizado pelo Banco Itaú S.A. através do 
endereço de e-mail indicado no “ANEXO A” e cadastrado no banco de dados da Mercedes-Benz. 
 
O “ANEXO A” original, devidamente assinado por procurador da empresa, deverá ser encaminhado 
diretamente ao Departamento de Atendimento a Clientes e Fornecedores (CIP B20E1C) da 
Mercedes-Benz do Brasil Ltda., Av. Alfred Jurzykowski, 562 – Paulicéia – São Bernardo do Campo – 
SP – CEP 09680-900. 
 
Os dados do “ANEXO A” serão inseridos no banco de dados da Mercedes-Benz e qualquer alteração 
dos dados já cadastrados terá efeito a partir do 15º dia corrido da data do recebimento da respectiva 
solicitação por escrito. 
 
 
As informações sobre pagamento de títulos continuam a ser prestadas pelo nosso 
Departamento de Contas a Pagar em São Bernardo do Campo, através dos seguintes canais de 
comunicação: 
 

1. e-mail : atendimento.fornecedores@daimler.com 
 
2. Atendimento Pessoal : Fábrica São Bernardo do Campo, de segunda à sexta-feira no 
horário das 14:00hs às 16:00hs 

 
  
NOTA 
Para agilizar o atendimento, deve ser enviado um único e-mail. Todas as solicitações serão 
atendidas por ordem de recebimento, sendo considerado sempre o ultimo e-mail recebido.  
 
A Mercedes-Benz, não fornece previsão de pagamento, os mesmos são efetuados obedecidos os 
prazos estabelecidos nos pedidos/contratos de compra, após a aprovação da área contratante. 
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As seguintes condições devem ser observadas, em relação à nota fiscal, para evitar atraso no 
pagamento: 
 

• A nota fiscal deve ser entregue com a devida antecedência para o processamento no vencimento; 
• Indicação correta do número do pedido de compras/contrato na Nota Fiscal; 
• Indicação do número do item, conforme pedido de compras/contrato; 
• Indicação do telefone/ramal da área contratante; 
• Descrição clara do tipo de serviço prestado; 
• Notas Fiscais de Reajuste, indicar Nota Fiscal de origem e número do item Mercedes-Benz, 

essas devem ser entregues diretamente no atendimento ou via correio para: 
 
Endereços : 
 
Faturamento para Unidade São B. Campo. 
Departamento de Revisão de Faturas (CAC – CIP B20E1C)  -  
Av. Alfred Jurzykowski, 562 – Paulicéia – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09680-900. 
 
Faturamento para Unidade de Juiz de Fora – Via correio 
Departamento Contabilidade de Juiz de Fora (CA – CIP J0031H)  
Rod. BR-040, KM 773 – Juiz de Fora – MG – CEP 36092-900. 
 
Pessoalmente: 
Fábrica Juiz de Fora, de segunda à sexta-feira no horário das 
10:00hs às 12:00hs na área Departamento Contabilidade de Juiz de Fora. Prédio 03. 
 
Informações sobre os pagamentos efetuados podem ser monitorados através de relatório remetido 
pelo Banco Itaú por meio do e-mail indicado no Anexo A, a cada crédito efetuado em conta corrente, 
esse e-mail deve ser mantido atualizado, pois não enviamos cópias adicionais desse demonstrativo. 
 
Os eventuais abatimentos/débitos são enviados somente por (Fax, STM-400, RVS-Integrator ou 
correio), cópias de Notas Fiscais de Devolução, acompanham a mercadoria e não são fornecidas. 
 
Eventuais questionamentos sobre débitos devem ocorrer em até três meses. 
 
 
Procedimento para recepção eletrônica de Notas Fiscais: 
 
 

1 - NF/DANFE (modelo 55)   
 
A NF/DANFE deve acompanhar o material no transporte, e no caso de nota fiscal eletrônica, o 
DANFE somente será recepcionado após sua validação junto à SEFAZ e desde que o 
correspondente arquivo XML tenha sido encaminhado. O envio deve ser efetuado única e 
exclusivamente através do sistema RVS-Integrator e/ou e-mail: nfe-xml-recebido@mercedes-
benz.com.br,   sendo que a apresentação da DANFE fisicamente é indispensável. 
 
Para NF/DANFE sem movimentação de mercadoria, tais como, complementos, serviços, estes devem 
ser entregues já impressas no Departamento Contas a Pagar - Atendimento a Fornecedores ou via 
correio para nos endereços acima. 
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2 - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (municipal) 
 
O recebimento pode ser feito no endereço eletrônico Atendimento.fornecedores@daimler.com. 
 
Entretanto, alertamos que caso a prestação de serviços esteja vinculada a apresentação 
concomitante de anexos, tais como medições, planilhas ou outras declarações, que amparem a 
isenção e/ou alteração de base de cálculo para retenção de impostos, a sua Nota Fiscal Eletrônica 
deve ser entregue, já impressa e acompanhada dos respectivos anexos nos endereços acima de 
acordo com a unidade que ocorreu o faturamento. 
 
Neste caso, a nota fiscal não deve ser enviada no e-mail mencionado, para tanto, deve ser 
descadastrado no site da Prefeitura Municipal para evitar o registro fiscal e contábil de forma 
inadequada, em razão da falta de apresentação dos citados documentos, pois a Mercedes-Benz não 
se responsabilizará por retenção e recolhimento de impostos à maior por falta de envio de 
medições/declarações exigidas pela legislação em vigor, portanto, impostos retidos e recolhidos não 
serão objeto de devolução. 
 
O envio eletrônico desde que não tenha anexos deve ser feito uma única vez e dispensa a 
apresentação física do documento, a cada recepção a Mercedes-Benz enviará a confirmação de 
recebimento para o e-mail indicado na NFe, não sendo necessário solicitar, caso não receba essa 
confirmação,  solicitamos verificar se o e-mail indicado na NFe esta correto. 
Alertamos ainda que não abrimos documentos anexos ou links, que não sejam enviados pelas 
Prefeituras. 
 
 
 
3 - Boletos Bancários 
 
O sistema de pagamentos da Mercedes-Benz não prevê pagamentos por meio de boletos bancários. 
Os pagamentos são efetuados apenas através de crédito em conta corrente correspondente ao CNPJ 
da empresa fornecedora. 
 
Para tanto, é imprescindível o preenchimento e o envio do "ANEXO A" (original), devidamente 
assinado por procurador da empresa,  diretamente ao Departamento de Atendimento a Clientes e 
Fornecedores (CIP B20E1C) na Av. Alfred Jurzykowski, 562 – Paulicéia – São Bernardo do Campo – 
SP – CEP 09680-900. 
 
Apenas as informações do "ANEXO A" serão inseridas no banco de dados da Mercedes-Benz. As 
alterações desses dados serão efetuadas por meio do preenchimento de um novo formulário e terão  
efeito a partir do 15º dia da data do recebimento do formulário. 
 
Qualquer dúvida em relação ao preenchimento e envio do "ANEXO A", solicitamos contatar o 
Departamento de Atendimento a Clientes e Fornecedores através do e-mail: AnexoA@daimler.com 
 
Nenhum tipo de boleto ou dados de conta bancária deve ser enviado anexo às Notas Fiscais. 

 

 


