


 

 

 

POLÍTICA DE ENTREGAS LE POSTICHE 

MODALIDADE LOJA A LOJA 



Cadastro 

• O fornecedor tem obrigação de preencher todos os campos da planilha corretamente para 
garantir que os produtos sejam cadastrados sem divergência de informação. 

• Se atentar aos campos em amarelo: CNPJ, Prazo de Pgto, IPI, ICMS. UF Faturamento, Referência, 
Cor, Preço, EAN, NCM, Origem do Material e Dimensões. 

 

 

 

 



 
Pedido 

O fornecedor receberá o rascunho do pedido (distribuição por loja) e já poderá iniciar a 
separação/produção, PORÉM as notas fiscais só poderão ser emitidas após o envio do pedido oficial pelo 
departamento de compras. ATENÇÃO: Os números dos pedidos deverão ser mencionados nas 
informações complementares da nota. 
 



Emissão Nota fiscal 

 

• O fornecedor realiza a emissão das notas e do XML e envia para o Compras, junto com a foto da 
etiqueta do produto  onde consta a referência e o EAN do produto e o número da conta com agencia 
bancaria / cnpj e razão social onde será efetuado o adiantamento (não é necessário enviar o PDF da 
nota para as lojas). 

• E-mail: compras@lepostiche.com.br 

 

Importante  

• O envio do XML, PDF e fotos das TAGs com o EAN. 

• A nota fiscal (XML) tem que ser emitida com o EAN dos produtos a serem entregues, sendo um código 
EAN por cada linha da Nota, no campo GTIN do XML. 

 

Agendamentos: sem xml/sem nota emitida por EAN e/ou em desacordo – não será autorizado. 

 

mailto:compras@lepostiche.com.br


Prazos 

Ao recebermos as notas, os XMLs e as fotos da TAG, temos que seguir o seguinte fluxo: 
 
- O departamento de compras terá 24hrs para analisar se a nota foi emitida corretamente (CNPJ, itens, 

vencimento, valor, NCM e conferir a TAG). 
 
- Após essa conferência a Nota e o XML serão direcionados ao fiscal para as devidas análise e esse terá 

o prazo de 48hrs para a liberação/aprovação. 
 
- Após a liberação fiscal, solicitaremos o pagamento ao setor financeiro e este tem o prazo de 24hrs 

para realizar o depósito/transferência. 
 
- Compras informa o fornecedor que a mercadoria está liberada para entrega nas lojas. 



Imagem 

* A imagem enviada da TAG deve ser nítida e que a gente consiga identificar: o produto, a cor, a referência e o 
EAN. A foto deve aparecer o produto por inteiro. 

Sem o envio dessas fotos NÃO iremos prosseguir com o processo. 

Lembrando que a falta de envio de qualquer um desses itens acima, impactará no prazo, 
sendo que o mesmo só será iniciado quando recebermos todas as informações. 

Fotos de exemplo: 
 



Divergências  

Faltas: estaremos emitindo a nota de devolução ao fornecedor e boleto – formalizando junto ao mesmo e-
mail do agendamento. 

Sobras: Cada caso será analisado individualmente, onde estaremos formalizando junto ao mesmo e-
mail do agendamento os itens com sobras. Será verificado se iremos ficar com os produtos ou se iremos 
solicitar a retirada em loja dos itens. Caso optemos em ficar com as sobras, será necessário que compras 
gere um novo pedido para essa divergência. Os pedidos gerados precisam ser formalizados para Logística 
e fornecedor e, inicia-se um novo ciclo de conferencia das notas e entrada de mercadoria. Caso seja 
recusado, o fornecedor terá um prazo de 7 dias para retirar as sobras em loja. 

 

 

 

 

 



 

 

 

POLÍTICA DE ENTREGAS LE POSTICHE 

MODALIDADE ENTREGA CD – PEDIDO EXCLUSIVO SITE 



ENTREGA NO CD 

Prazos de Agendamentos 

Assim como na entrega loja a loja, o Fornecedor deverá enviar as notas/pedidos/fotos da TAG com o 
EAN – por e-mail com o prazo de 05 dias úteis antes da data de entrega acordada para análise fiscal. 

Após a liberação do departamento fiscal para o recebimento da NF, compras irá solicitar o pagamento 
(adiantamento) para o departamento financeiro. 

Compras irá solicitar a data de recebimento ao CD e enviará ao fornecedor o protocolo de agendamento 
com o dia e horário para entrega. 

O retorno com autorização para entrega será em até 48hs uteis a partir da formalização do 
agendamento, dentro do horário comercial.  

 

OBS: Caso o fornecedor entregue sem o protocolo de agendamento, o recebimento será recusado! 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEVOLUÇÃO 



DEVOLUÇÃO POR DEFEITO 

Na entrega loja a loja ou no CD, estamos adotando a politica de devolução para s produtos com defeitos, 
onde a logística irá entrar em contato com o fornecedor e enviará uma foto do produto mostrando o 
defeito e a planilha com os dados do item. (verificar prazo que o fornecedor tem para retornar à 
logistica). 

Atenção: após a analise do defeito por parte do fornecedor, será emitida a nota de devolução e a coleta 
deverá ser feita nas lojas dentro do prazo de 7 dias úteis. Caso sua coleta seja via correio o código de 
postagem deve ser na modalidade de coleta domiciliar, onde o portador realize a coleta diretamente na 
loja, pois nossos funcionários não tem autorização de sair da loja com mercadoria. 

 

Abaixo modelo da planilha que será enviada pela logística: 

 




