
 

 

and Mercedes-Benz are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany. 

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, de acordo com as regras bancárias e fornecedor não correntista do banco 

Itaú S.A., os créditos poderão ser efetuados por meio de DOC; 

• A liquidação dos títulos fica restrita aos dias das praças de pagamento da Mercedes-Benz do Brasil Ltda. em São 

Bernardo do Campo – SP, e em São Paulo – SP. 

 

O demonstrativo dos pagamentos efetuados será disponibilizado pela Mercedes-Benz através do endereço de e-mail 

indicado no “ANEXO A”. 

 

O “ANEXO A”, devidamente assinado por procurador da empresa, poderá ser encaminhado diretamente para o 

Departamento C/AC (CIP B20E1C) da Mercedes-Benz do Brasil Ltda., Av. Alfred Jurzykowski, 562 – Paulicéia – São 

Bernardo do Campo – SP – CEP 09680-900, o fornecedor deverá informar diretamente para o departamento 

contratante os dados bancários para efetivação do pagamento, bem como outros dados cadastrais, através do 

preenchimento do documento Anexo A. Caso tenha alguma atualização cadastral, esta deverá ser enviada para o 

Suporte  Cadastro Fornecedores da MBBras ( pool-id.suporte_cadastro_fornecedores@daimler.com ), mediante 

preenchimento de formulário próprio (Anexo A), que poderá ser fornecido por um funcionário da MBBras ou pode ser 

realizado o download por meio do site www.mercedes-benz.com.br, no seguinte caminho: “Institucional” \ 

“Fornecedores” \ “Sistema de Pagamentos Mercedes-Benz”. 

 

NOTA: 

Para agilizar o atendimento, deve ser enviado um único e-mail. Com as seguintes informações CNPJ e o número da NF 
em questão. Todas as solicitações serão atendidas por ordem de recebimento, sendo considerado sempre o último e-
mail recebido, dentro de um prazo de 72 horas, através do seguinte e-mail: pool-
id.suporte_cadastro_fornecedores@daimler.com  
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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 (PO) na Nota Fiscal. Vale ressaltar que para as Notas Fiscais 

de serviço, deve-se ter apenas 1 número de pedido no documento. 

• Indicação do número do item, conforme pedido de compras; 

• 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 

enviadas em uma planilha Excel para o seguinte endereço de e-mail: pool-id.nf_de_complemento@daimler.com 

Caso necessite da planilha Excel modelo, favor contatar o comprador responsável ou então solicitar através do 

e-mail indicado anteriormente. 

 

IMPORTANTE: 

• 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 e-mail, cópias de Notas Fiscais de Devolução, 

acompanham a mercadoria e não são fornecidas. 

• Eventuais questionamentos sobre débitos devem ocorrer em até três meses. Cabe lembrar que, para débitos 

referentes a processo de devolução de compras, o fornecedor deve contatar diretamente a logística da MBBras 

para obter maiores informações. 

• A MBBras disponibilizará para os fornecedores semanalmente um demonstrativo (arquivo em Excel), com a 

posição em aberto (contas a pagar) de cada CNPJ, onde o fornecedor poderá ter uma visibilidade de todos os 

pagamentos que serão realizados pela MBBras. Por este motivo, é muito importante manter o e-mail de contato 

(informado no anexo A), devidamente atualizado. 

• Estaremos utilizando um novo canal de comunicação (suporte.fornecedores@daimler.com), onde este e-mail 

automático conterá todas as informações necessárias para que o fornecedor tenha em seu controle a data do 

pagamento da Nota Fiscal, utilizando como critério a data de recebimento do documento pela MBBras e a 

condição de pagamento valida no pedido de compras. Pedimos a gentileza de não responderem a este e-mail 

automático. 

• A Mercedes-Benz do Brasil, também possui uma aplicação onde o fornecedor poderá de forma on-line acessar 

o extrato de sua conta, podendo verificar quando e qual documento será pago. Para esta informação, o 

fornecedor poderá acessa-las diretamente na aplicação chamada “FVP – Financial Vendor Portal”, a qual está 

disponível no Portal da Mercedes-Benz (Daimler Portal). 

 

Procedimento para recepção eletrônica de Notas Fiscais: 

 

1 - NF/DANFE (modelo 55) / DACTE (modelo 57) 

A NF/DANFE ou DACTE deve acompanhar o material no transporte, e no caso de nota fiscal eletrônica, a 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 e-mail: nfe-xml-recebido@daimler.com, sendo que a 

apresentação da DANFE fisicamente é indispensável. 

 

Para as NF/DANFEs que são faturados por pedido especial (pedido fechado) o fornecedor deve indicar na NF e no XML 

Logístico/ B2B (aviso de embarque) o pedido que se inicia com 1154xxxxxx. 

 

 

2 - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (municipal) 

O recebimento deve ser efetuado no endereço eletrônico atendimento.fornecedores@daimler.com.  
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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 abaixo, de acordo com a unidade que ocorreu o faturamento. 

 

Endereços: 

 

Faturamento para Unidade São B. Campo. 

Departamento Contabilidade de São Bernardo do Campo (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. 

 

 

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 está 

correto e se o cadastro do e-mail na Mercedes-Benz está correto. 

Alertamos ainda que não abrimos documentos anexos ou links, que não sejam enviados pelas Prefeituras. 

 

A emissão da NFe deve ser feita conforme contrato de compras, no máximo até o 20º dia do mês.  

 

Para os fornecedores que residirem no mesmo município que o tomador do serviço, devem entregar as NFes dentro do 

mês de competência devido ao processo de registro e recolhimento do ISS. Caso isso não ocorra e haja juros e multa 

sobre o ISS, devido a atraso do fornecedor este valor será debitado do pagamento do mesmo. 

 

O cálculo do vencimento da NFe é conforme contrato e algumas condições são mais comuns, por exemplo 31 DFS (dias 

fora semana), o fornecedor deve desconsiderar a semana de entrega da NF e contar 31 dias a partir daí. 

 

 

3 - Novo Canal de Comunicação 

Com base no exposto acima, os seguintes canais de comunicação com a área financeira da MBBras, quais sejam: 

 

• E-mail atendimento.forncedores@daimler.com: Deverá ser utilizado EXCLUSIVAMENTE para envio de Notas 

Fiscais de Serviço, as quais são enviadas via link prefeitura quando da emissão do documento no site da 

prefeitura, ou para envio de Notas Fiscais em PDF, quando não for possível enviar diretamente pelo link da 

prefeitura. 

• E-mail suporte.fornecedores@daimler.com: Este e-mail deverá ser utilizado para tirar dúvidas, solicitar 

informações ou reclamações com relação a valores de pagamento. 
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IMPORTANTE: 

1. Os fornecedores não devem utilizar o e-mail suporte.fornecedores@daimler.com para envio de Nota Fiscal. 

 

2. E-mails enviados ERRONEAMENTE, para o e-mail atendimento.fornecedores@daimler.com ou 

suporte.fornecedores@daimler.com  serão excluídos de forma automática da caixa de e-mail. 

 

3. Solicitamos aos fornecedores que para os e-mails referentes a entrega de Notas Fiscais em PDF, o qual é realizado 

através do e-mail atendimento.fornecedores@daimler.com, tenham o “Assunto” padronizado com a seguinte descrição: 

“ENTREGA DE NOTA FISCAL” 

 

4 - 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", devidamente assinado por procurador da 
empresa, diretamente ao Departamento C/AC (CIP B20E1C) na Av. Alfred Jurzykowski, 562 – Paulicéia – São Bernardo 
do Campo – SP – CEP 09680-900, ou o fornecedor deverá informar diretamente para o departamento contratante os 
dados bancários para efetivação do pagamento, bem como outros dados cadastrais, através do preenchimento do 
documento Anexo A. Caso tenha alguma atualização cadastral, esta deverá ser enviada para o Suporte  Cadastro 
Fornecedores da MBBras (pool-id.suporte_cadastro_fornecedores@daimler.com) , mediante preenchimento de 
formulário próprio (Anexo A), que poderá ser fornecido por um funcionário da MBBras ou pode ser realizado o download 
por meio do site www.mercedes-benz.com.br, no seguinte caminho: “Institucional” \ “Fornecedores” \ “Sistema de 
Pagamentos Mercedes-Benz”. 

 

 


