Procedimento de envio de documentos eletrônicos para retirada
de carga
De acordo com o decreto N° 10.278 de 18 de março de 2020, os BLs devem ser
assinados digitalmente e todos os campos preenchidos. Para tal, é necessário ter o
certificado instalado no computador, caso ele seja do tipo A1. Certificados do tipo A3
são utilizados com o token/smart card conectado à máquina. Com isso pronto, é
possível assinar digitalmente um documento pdf.
















Algumas informações relacionadas ao processo:
Todos os arquivos deverão ser enviados para os e-mails.
o PVAL -> averbacaoresende@multiterminais.com.br
o CLIA -> averbacaoclia@multiterminais.com.br
o PSJF -> averbacaopsjf@multiterminais.com.br
Os arquivos para análise documental deverão ser enviados das 08:00h às 17:00h, de
segunda a sexta;
Teremos um colaborador para atendimento presencial de 08:00h às 17:00h;
Os arquivos devem ser enviados em um único e-mail consolidando todo processo de
averbação/retirada de carga;
O assunto do e-mail deve conter o número do documento de liberação.
Seguem todos os documentos que devem ser enviados por e-mail:
o BL assinado digitalmente pelo representante legal.
o DI assinada digitalmente pelo representante legal, com o recibo da mercadoria
e homologação do transportador responsável pela retirada da carga.
o XML da DI.
o Guia de recolhimento ou exoneração de ICMS assinado.
o Desistência de vistoria caso houver.
o Documento de existência/inexistência de madeira.
o Nota fiscal de importação.
O e-mail deverá ter no máximo 20MB;
Todo e-mail será respondido com a confirmação de liberação ou pendência;
A DI deve ser enviada completa;
Todos os BLs devem ser assinados digitalmente.
Todos os arquivos assinados digitalmente devem ser enviados no formato PDF/A;
No mesmo e-mail deve ser enviado também o Hash do arquivo que foi assinado.
Digitalizar o documento utilizando resolução igual ou superior a 300 dpi.
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Segue um passo a passo de como gerar um arquivo PDF/A.
1. Abrir o arquivo digitalizado utilizando o programa PDF CREATOR.
a. É possível baixar esse programa gratuitamente através do site:
https://www.pdfforge.org/pdfcreator/download
2. Clicar com o botão direito em cima do arquivo e selecionar a opção “Convert Here”.
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3. Na tela que será exibida o campo “perfil” deve ser preenchido com a opção “PDF/A
(Preservação a longo prazo) ”.
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4. Após clicar em “Salvar” verifique se o arquivo foi salvo na pasta de destino.
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Segue um passo a passo de como assinar o documento digitalmente:

1. Clicar no menu “Ferramentas” na barra superior.

2. Procurar a opção “Certificados” e clicar em abrir.

3. Na barra superior aparecerá a opção assinar digitalmente, clique nela.
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4. No final do texto, demarque o lugar onde ficará sua assinatura.

5. Na sequência, abrirá uma janela com o seu certificado, selecione e clique em
continuar.
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6. Em seguida clique em assinar, insira sua senha e clique em salvar.
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7. Clicar na opção bloquear documento depois de assinar.
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Segue um passo a passo de como calcular o Hash do arquivo:
Calcular o Hash em qualquer calculadora de sua preferência, ou poderá utilizar a
calculadora online disponível no site: http://onlinemd5.com/
Selecionar o arquivo no local salvo:

Enviar juntos com os arquivos para registro o código de Hash gerado.
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BLS FORA DO PADRÃO ESTIPULADO PELO DECRETO NÃO SERÃO ACEITOS.
DECRETO Nº 10.278, DE 18 DE MARÇO DE 2020

DISPONÍVEL EM:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10278.htm
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