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A Bandeirantes Deicmar desenvolveu uma 
nova ferramenta em nosso site para facilitar 
os processos de LTL . 

Este manual tem o objetivo de auxiliar os Clientes quanto ao novo 
procedimento para SOLICITAÇÃO LTL via site. Qualquer usuário 
cadastrado no site poderá acessar a ferramenta e realizar as solicitações 

LTL
IMPORTAÇÃO

NOVA FERRAMENTA

http://clientes1.bandeiranteslog.com.br/ciaband/LOGIN/LOGIN.PHP


COMO REALIZAR UMA NOVA SOLICITAÇÃO?

Ferramenta disponível para Despachantes, Importadores e NVOCC.

Ao acessar o site com seu login e senha, clique no menu LTL IMPORTANTE

No menu AVERBAÇÃO, não haverá mais a 
possibilidade de informar se a carga é LTL, haverá 

o seguinte informativo.

LTL
NOVA FERRAMENTA



COMO REALIZAR UMA NOVA SOLICITAÇÃO?

Ao criar uma nova Solicitação LTL, será obrigatório ler e aceitar as Regras LTL. 
Para isso, clique no botão Regras LTL, aceite os termos e depois clique em Continuar.

Ao clicar no menu LTL, você acessará a nova ferramenta. Para criar uma nova 
Solicitação LTL, basta clicar no botão CADASTRAR SOLICITAÇÃO.

IMPORTANTE

Informamos que novas solicitações LTL não poderão 
ser cadastradas no horário das 12h às 14h.

LTL
NOVA FERRAMENTA



COMO REALIZAR UMA NOVA SOLICITAÇÃO?

O sistema aceitará apenas documentos do tipo DI.

Após aceitar os termos, na aba DADOS, informe o NÚMERO da DI no formato 2020 (xxxxxx-xx)  e clique no botão PESQUISAR.
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COMO REALIZAR UMA NOVA SOLICITAÇÃO?

Os demais campos devem ser preenchidos manualmente. 

Ao clicar em PESQUISAR, o sistema preencherá automaticamente alguns campos.
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COMO REALIZAR UMA NOVA SOLICITAÇÃO?

Caso o endereço desejado não seja localizado por CNPJ e\ou na lista de endereços existentes, os campos de endereço devem ser 
preenchidos. Neste caso, ao salvar a solicitação, este endereço �cará disponível na lista de endereços para utilização futura.

Ao preencher o campo CNPJ, clique no botão LUPA.                   Caso haja algum endereço cadastrado anteriormente para 
este CNPJ, será exibido no campo endereços. Selecione o endereço desejado e clique no botão 
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COMO REALIZAR UMA NOVA SOLICITAÇÃO?

Após preenchimento de todas as informações, clique no botão SALVAR SOLICITAÇÃO.

O preenchimento do campo INFORMAR CASO TENHA RESTRIÇÕES NO LOCAL DE ENTREGA E\OU VIAS DE ACESSO DE TIPOS DE 
VEÍCULOS ESPECÍFICOS ENTRE BAU E SIDER é obrigatório, mesmo que seja para informar que não há nenhuma restrição.
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COMO REALIZAR UMA NOVA SOLICITAÇÃO?

Após salvar a solicitação e dependendo das condições da carga (sem 
bloqueio e com todas as etapas liberadas e\ou pagamento), as demais 
abas serão habilitadas para continuidade do cadastro . O sistema 
exibirá uma mensagem de acordo com o tipo de condição para a conti-
nuidade do cadastro. Exemplo de mensagem com impedimento da 

continuidade do cadastro.
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COMO REALIZAR UMA NOVA SOLICITAÇÃO?

Caso nenhuma NF for informada, o sistema não permitirá fazer o upload dos arquivos na aba Anexos

Na aba NOTAS FISCAIS, é possível adicionar uma ou mais NFs. Preencha os campos e clique no botão ADICIONAR. 
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COMO REALIZAR UMA NOVA SOLICITAÇÃO?

Na aba ANEXOS, será possível fazer o upload dos 
documentos obrigatórios para o processo de LTL. 

Para armazenar o arquivo, selecione o botão
respectivo ao tipo de documento, clique no botão 
ESCOLHER ARQUIVO para localizar o arquivo a ser 
carregado e por fim, clique no botão ADICIONAR.

Atenção para a mensagem destacada em amarelo 
referente ao PCCE.

Upload
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COMO REALIZAR UMA NOVA SOLICITAÇÃO?

Após procedimento anterior, na coluna ARQUIVO constará o nome do documento armazenado e na coluna DATA ENVIO, a data 
e hora do upload do arquivo.

Upload

Caso tenha realizado o upload incorreto de algum arquivo, basta clicar no botão           para 
excluir. Não esqueça de anexar o arquivo correto após a exclusão.
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COMO REALIZAR UMA NOVA SOLICITAÇÃO?

O documento FORMULÁRIO LTL é obrigatório nas Solicitações 
LTL. Este documento é gerado automaticamente quando se 
realiza uma Solicitação LTL. Na aba ANEXOS é possível acessar 
clicando no link CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O FORMULÁRIO LTL.

Ao clicar no link, será aberto uma nova tela com o Formulário LTL 
             devidamente preenchido. Para salvar, basta clicar no botão                 

localizado na parte superior da janela 

Você deverá realizar o UPLOAD do Formulário LTL 
na aba ANEXO.
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COMO REALIZAR UMA NOVA SOLICITAÇÃO?

PRONTO! Sua Solicitação LTL foi finalizada e será 
liberada para análise da equipe de Registro.  

Para que seu processo não seja RECUSADO é 
importante preencher todos os campos obrigatórios 
e realizar o upload dos 4 arquivos solicitados: 

MENSAGEM EXIBIDA APÓS A CONCLUSÃO DA SOLICITAÇÃO LTL

LTL
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• BL ORIGINAL • GUIA ICMS • NOTA FISCAL • FORMULÁRIO LTL



PESQUISA DE SOLICITAÇÕES LTL

Disponibilizamos um campo para você pesquisar e 
acompanhar o STATUS das Solicitações LTL finaliza-
das. Basta incluir uma das seguintes informações no 
campo PESQUISAR:

A partir da pesquisa, também é possível acompanhar 
o STATUS das suas solicitações LTL.

STATUS DA SOLICITAÇÃO LTL

LTL
NOVA FERRAMENTA

Signi�ca que a solicitação será analisada pela equipe do Registro.Aguardando Liberação

Signi�ca que a solicitação aprovada pela equipe do Registro e está disponível 
para a transportadora responsável realizar a programação do carregamento.Liberado

Signi�ca que a solicitação foi reprovada pela equipe do Registro e requer que 
o solicitante efetue os ajustes conforme registrado no motivo da recusa.Recusado

Para melhor acompanhamento, será enviado ao e-mail informado no preenchimento 
da Solicitação LTL quando a solicitação for LIBERADA ou RECUSADA. 

• NÚMERO DA DI • LOTE • NÚMERO DO BL •
• IMPORTADOR • TRANSPORTADORA •




