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CONDIÇÕES 

 Todos os documentos devem ser carimbados, assinados e enviados no formato PDF; 
 O banco do cliente deve ser um banco TOP 50;  
 (Documentos fora desse padrão não serão aceitos). 
 
 Após o recebimento da SCO É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DA BCL COMO 

PROVA DE FUNDOS, o modelo do documento está disponível no campo de downloads. 
 

 O cliente deve assinar a oferta enviada em todas as páginas; 
 

 As ofertas enviadas pela nossa empresa, só válida até a data informada no documento. 
Caso o cliente não envie nenhuma comunicação formal, o documento será 
automaticamente cancelado.  Caso o documento seja cancelado, o cliente só poderá 
solicitar uma nova cotação, apresentando a ICPO com os dados bancários do cliente, 
e também a BCL como prova de fundos. 

 

  O cliente deve assinar a oferta enviada em todas as páginas; 
 
 Não enviamos nenhum tipo de documento referente a outras operações, isso incluí, BL 

(documentos de embarques), notas fiscais, ou qualquer outro tipo de informação. 
 

 O instrumento de pagamento deve ser uma carta de crédito (LC / DLC / SBLC), o 
documento deve ser IRREVOGÁVEL, DIVISÍVEL, TRANSFERÍVEL E TAMBÉM 100% 
OPERACIONAL E EMITIDO POR UM BANCO TOP 50. (Consulte a lista em Downloads). 

 

 O instrumento de pagamento do cliente deve ter validade para 3 embarques, e deve 

ser renovado com as mesmas condições. Caso a carta do cliente tenha validade 

apenas para um embarque, ele deve apresentar outro instrumento de pagamento 

para garantia. 
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PROCEDIMENTOS 

 O cliente deve enviar uma LOI (Letter of Intention), para o e-mail informado no site da 

empresa, o documento deve estar com a data atualizada, carimbado, assinado, e salvo 

no formato .PDF.  

(Consulte o modelo de L.O.I, em Download no nosso website). 

 

 O fornecedor vai enviar ao cliente uma oferta (SCO – Soft Corporate Offer) com o 

prazo de vencimento, caso o cliente não responda o documento formalmente até a 

data informada, o documento será cancelado,  o novos pedidos só serão aceitos com a 

ICPO com os dados bancários, e também a BCL como prova de fundos.  

 (Consulte os modelos dos documentos para download em nosso website) 

 

 O cliente deve carimbar e assinar a SCO em todas as folhas e enviar ao Fornecedor 

junto com a ICPO (Irrevocable Corporate Purchase Order) e também a BCL (Banking 

Confirmation Letter). 

 (Consulte os modelos dos documentos para download em nosso website) 

 

 Após analisar os documentos o fornecedor envia ao cliente, a FCO (Full Corporate 

Offer), “espelho do contrato”. 

 

 Estando de acordo com as  condições do documento, o cliente assina e carimba FCO, e 

a envia de volta ao fornecedor. 

 

 O fornecedor envia ao cliente o “Rascunho do Contrato” contendo todas as 

informações sobre a negociação, incluindo a programação de entrega,  

 

 Após o contrato ser assinado e apresentado aos bancos, todo processo será realizado, 

banco a banco, seguindo as condições do contrato.  
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