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ANEXO 5 -JUSTIFICATIVAS DE NÃO CONFORMIDADES EM RELAÇÃO AO 

PRAZO DE ATENDIMENTO 
 

Item Responsável Status Exemplos de posicionamentos  Justificativas de não conformidade 

1 BBTS Acatar Impedimentos de responsabilidade da BBTS Apresentar a formalização do impedimento 

2 BBTS Acatar Agendamento solicitado pela BBTS Apresentar o de acordo prévio da BBTS 

3 BBTS Acatar 
Documentação liberada de forma incorreta pela 
BBTS 

Apresentar o registro formal da ocorrência 

4 BBTS Acatar 
Carga liberada com atraso pela BBTS, sem 
tempo hábil para transporte e entrega em D+1 
até 9:00 horas 

Inexistência de reclamações de atraso registradas 
pela BBTS em relação a localidade 

5 BBTS Acatar 
Atraso na retirada pelo Técnico / BBTS (material 
disponível e técnico não retirou) 

Inexistência de reclamações de atraso registradas 
pela BBTS em relação a localidade 

6 BBTS Acatar 
Atraso na devolução pelo Técnico / BBTS 
(nfe emitida e técnico fez envio posterior) 

Inexistência de reclamações de atraso registradas 
pela BBTS em relação a localidade 

7 Força Maior Acatar 
Transporte Cargas Perigosas (Baterias / 
Nobreak) 

Analise de inviabilidade de cumprir prazos 

8 Força Maior Acatar 
Problemas meteorológicos / Transito de carga 
comprometido / Rodovias bloqueadas 

Registro de órgãos oficiais sobre estado de alerta, 
calamidade e/ou riscos 

9 Força Maior Acatar FERIADO Registro de órgãos oficiais sobre feriado 

10 Suframa Acatar Atraso no desembaraço via SUFRAMA 
Apresentar data e hora da notificação à BBTS e o 
"Termo de Ação Fiscal" referente ao processo de 
retenção de documentos / carga pela SUFRAMA. 

11 SEFAZ Acatar Atraso no desembaraço via SEFAZ 
Apresentar data e hora da notificação à BBTS e o 
"Termo de Ação Fiscal" referente ao processo de 
retenção de documentos / carga pela SEFAZ. 

12 SEFAZ Acatar 
Atraso na conferencia pela SEFAZ / SUFRAMA, 
sem processo formal com Termo de Ação Fiscal 
e/ou notificação à BBTS 

Aceitável 

13 Cia aérea Acatar Atraso no voo Aceitável – sujeito comprovação 

14 Cia aérea Acatar Carga em conferência pela companhia aérea Aceitável – sujeito comprovação 

15 Cia aérea Acatar Carga parada na conexão Aceitável – sujeito comprovação 

16 Cia aérea Acatar Corte de carga Aceitável – sujeito comprovação 

17 Cia aérea Acatar Desembarque parcial da carga Aceitável – sujeito comprovação 

18 Cia aérea Acatar Não embarcado no voo previsto Aceitável – sujeito comprovação 

19 Transportadora Não acatar Extravio de carga / Entrega parcial de carga Não aceitável 

20 Transportadora Não acatar Extravio de Nota Fiscal / documentos Não aceitável 

21 Transportadora Não acatar Falha no cadastro da Nota de Despacho Não aceitável 

22 Transportadora Acatar 
Entrega dentro do perímetro urbano do Rio De 
Janeiro e São Paulo em D+1, após 11:00 horas 

Aceitável desde que decorrente de inviabilidade por 
questão de acesso local impeditivo. 

23 Transportadora Não acatar 
Mercadoria avariada ou extraviada em processo 
de ressarcimento 

Não aceitável 

24 Outros Acatar 
Casos omissos devem ser negociados e 
acompanhados de evidencias rastreáveis. 

Somente casos onde a responsabilidade do atraso 
comprovadamente cabe a BBTS 

 

Observação:  
1. A opção de “Acatar decorrente a Cia Aérea” está condicionada as respectivas 

justificativas e, se for o caso comprovação.  
 

2. Caso exista frequência de ocorrências similares, a transportadora deve apresentar 
plano de ação para redução dos casos e tratar os impactos com o gestor e fiscal do 
contrato. 


