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Regras de Transporte/Logística

Com a intenção de estarmos sempre mais próximos às necessidades do mercado, 
oferecemos um novo conceito de transporte e expedição. Isto vai nos dar possibilidades
de estar mais próximos a vocês. Tudo isto foi possível pela nova parceria com a RIVABREN.

Atualização Dezembro 2021



Os CD´s de Logística Disponíveis

Visando facilitar e agilizar Coletas e Entregas a EZY COLOR disponibiliza 3 centralizadores de logística em parceria com
transportadoras localizadas em:

1- COTIA / SP
• TRANSPORTADORA RIVABREN LTDA
• Rua Sítio do Ribeirão, 463 – Bairro: Jd. Santa Maria
• Lateral do Rodoanel Mário Covas, entrada para a Rod. Raposo Tavares
• Tel: (11) 4551-2841 ou (15) 98812-3774 / 98281-2039 WhatsApp
• E-mail: armazem.cotia@rivabren.com.br

2- CAXIAS DO SUL / RS
• FRANCINE TRANSPORTES LTDA
• Rua Governador Euclídes Triches, 3100 – Bairro: São Cristóvão
• Tel: (54) 3002-8125 / 3002-8124 ou (54) 99992-7911 WhatsApp
• E-mail: maria@francinetransportes.com.br
• Web: http://www.francinetransportes.com.br

3- SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR
• MMBLOG TRANSPORTES LTDA - ME
• Rua Rafael Puchetti, 883 – Bairro: Itália
• Tel: (41) 3382-4856 / 3385-2169 ou (41) 99233-3350
• E-mail: administrativo@mmblogistica.com.br
• Web: http://www.mmblogistica.com.br



As regras para carga e descarga continuam as mesmas:

•O CD somente liberará a entrega do material se a transportadora apresentar a respectiva ORDEM DE

COLETA;

•Para os clientes que retiram com VEICULO PRÓPRIO, será necessário apresentar uma CÓPIA DA

NOTA FISCAL para comprovação;

•Tanto para COLETAS quanto ENTREGAS será necessário o ENVIO DE AJUDANTES, não temos

mão-de-obra no local, o CD funciona apenas como um espaço de armazenamento dos perfis, sendo

assim cada cliente/transportador deverá enviar a mão-de-obra necessária para a execução do serviço;

•Em relação ao material pintado que disponibilizamos para retirada, as coletas deverão acontecer no

prazo máximo de 7 DIAS ÚTEIS, caso contrário será cobrado uma taxa de R$100,00 por dia de

permanência no local;

•Para consultas se já houve a entrega ou coleta de material no CD, favor entrar em contato diretamente

seu transportador, para o acompanhamento da solicitação.



Toda nossa frota de transporte é terceirizada, para garantir aos nossos clientes o melhor serviço. A empresa 
que presta o serviço de logística para EZY COLOR é a RIVABREN, especializada em transporte de perfis de 
alumínio.

Nossa frota:
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LOGÍSTICA 
SUL   

(PR,SC e RS)

A fim de prestarmos serviço de pontualidade entre coleta e entrega de materiais na região Sul
do país, implementaremos no mês de janeiro/2022 um calendário, cuja rota passa pelos
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com datas pré-definidas.

Consultar nosso departamento comercial para informações de custos e regras para esta
operação.



CUSTOS E REGRAS LOGÍSTICA SUL (PARANÁ – SANTA CATARINA – RIO GRANDE DO SUL)

A prestação deste novo serviço logístico envolverá a cobrança de FRETE - KG (incluso coleta e entrega) para os lotes

com circulação nos CDs de SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR) e CAXIAS DO SUL (RS) + TAXA DE PARADA (R$ 50,00

coleta + R$ 50,00 entrega). A TAXA DE PARADA é ISENTA nos casos em que a coleta e entrega da mercadoria ocorrer

através dos CDs ou DISTRIBUIDORES, salvo algumas exceções *.

Alternativamente, se você CLIENTE estiver localizado dentro da rota de nosso veículo, poderá optar pela coleta e entrega

na porta de sua empresa sem custo adicional. A opção deverá ser registrada junto ao seu representante ou a equipe

comercial previamente, caso contrário o material será automaticamente devolvido ao CD mais próximo.

Exemplificamos abaixo algumas situações para melhor entendimento.

• Coleta e Entrega via CD ou Distribuidor - Não haverá cobrança de taxa de coleta e entrega, APENAS do Frete.

• Coleta e Entrega PORTA-PORTA Cliente - Cobrança de TAXA DE PARADA (R$ 100,00 – coleta / entrega) + Frete.

• Coleta CD + Entrega PORTA-PORTA Cliente - Cobrança de TAXA DE PARADA (R$ 50,00 – entrega) + Frete.

Obs.1: Distribuidores de Estoque Madeira credenciados não serão taxados.

Obs.2: Para consultas sobre a opção PORTA-PORTA, por favor entre em contato com o representante de sua região.

*Para consulta de valores, solicitamos que o cliente realize contato com nosso SAC através do e-mail vendas@ezycolor.com.br
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Tecnologia QR 
Code para 

rastreamento 
dos seus 
pedidos

Recentemente adicionamos a tecnologia QR Code ao ciclo de produção, com o objetivo de fornecer muitas 
informações úteis aos nossos clientes. A função mais importante, é rastrear o material dentro do ciclo de 
produção da EZY COLOR, e durante o transporte até o centro de logística mais conveniente para os nossos 
clientes. 

Nossos centros de logística, através da tecnologia de QR Code, informarão a coleta dos lotes de nossos 
clientes a partir da Fábrica –> CD logístico. Essas informações estarão disponíveis no portal My EZY, 
juntamente com outras informações e funções importantes, como a agenda de logística, para os interessados 
em coletar ou entregar o material diretamente na EZY COLOR. 

Para acessar o portal My EZY, selecione “My EZY Portal do cliente” no menu do nosso site. Este portal é 
dedicado somente aos clientes da EZY COLOR. 



Portal 
“My-Ezy” 

atendimento 
ao cliente

Nosso portal de atendimento ao cliente “My-Ezy”

Imagine ter acesso a todas as informações em tempo real do seu material durante o ciclo de

pintura. Hoje isto é viável com nosso portal “My-Ezy” mais um diferencial para escolher

EZYCOLOR.

Para acessar pode ir direto neste link: https://askti.com.br/ezy/

Para aprender a usar o portal e entender como acessar, utilizar alguns vídeos que criamos para

você: https://www.ezycolor.com.br/videos_myezy/



SAC

SAC - EZYCOLOR

Nossa equipe comercial está a completo dispor, segue nossos contatos:

Telefone: +55 (19) 2660-2060

E-mail: vendas@ezycolor.com.br

Endereço: Rua José Garcia Gerez, 345 – Distrito Industrial - Capivari/SP – CEP: 13360-000


