
 
 

Jundiaí, 16 de Agosto de 2019.  
 

REGRAS DE EHS – Compradores Leilão 
 

 
Prezado Comprador(a) 
 
Closure Systems International (Brazil) Sistemas de Vedação Ltda. (CSI) vem por meio deste comunicar 
as regras venda e de EHS para todos os compradores do Leilão que irá ocorrer no dia 25/07/2019 as 
11hrs. 
 

• Segurança do Trabalho é um valor básico para CSI e todas a regras de segurança 
estabelecidas pela CSI são repassadas na Integração de EHS, deverão ser seguidas e qualquer 
violação será passível de cancelamento do processo de leilão para a empresa em questão. 

• As visitações aos lotes deverão ser previamentes agendadas pelo email 
alan.silva@csiclosures.com ou pelo telefone (11)4585-2660. 

• Os visitantes deverão vir com o EPI’s necessários para vizualização dos lotes, pois os mesmos 
encontram-se dentro da área de Armazem.  

• EPI’s necessários para realização da visita: Sapato de Segurança, Óculos de Segurança. 

• Após o termino do leilão, a CSI tem um prazo de até 30 dias corridos para começar os 
agendamentos com os compradores para retirada de cada lote. 

• Os agendamentos ocorrerão via email e telefone de cadastro de cada cliente. 

• A data prevista para retirada dos lotes acontecerá entre 23/08 a 30/08.  

• No dia do agendamento será necessário informar os dados do motorista, dados do veiculo, 
dados da transportadora e o lote a ser retirado.  

• A CSI tem tolerância de ate 30min de atraso para retirada do material, conforme horario 
agendado. 

• Caso o comprador não consiga comparecer no dia e horario agendado será preciso entrar em 
contato pelo email ou telefone informado e agendar uma nova data, conforme 
disponibilidade. 

• A retirada do material é de inteira responsabilidade do comprador do lote (FRETE FOB). 

• Será necessário agendar a Integração de Segurança para todas as pessoas  envolvidas na 
retirada de cada lote. 

• As Integrações acontecem toda terça -feira às 8hrs com duração de 1:30hrs. As datas que 
serão agendadas para integração serão: 06/08, 13/08, 20/08/2019. 

• Para agendamento da Integração será necessário enviar toda a documentação relacionada 
abaixo de forma antecipada para análise da área de EHS e validação do agendamento da 
Integração:  

1. RG 
2. CPF 
3. Ficha de Registro 
4. Carteira de Trabalho 
5. ASO atualizado 
6. Ficha de EPI 
7. Seguro de Vida atualizado 
8. Habilitação para operar equipamentos moveis (caso necessario) 

• Toda movimentação e retirada do lote é de inteira responsabilidade do comprador. 
 
____________________________                                                     ______________________________ 

Closure Systems international (Brazil)                                                                     Comprador (a) 
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