
 

  

Data: 27 de Julho de 2020 

 

 

 

OBRIGATÓRIA A INCLUSÃO DO NÚMERO E DA LINHA DO PEDIDO DE 

COMPRA DA CARGILL NA NOTA FISCAL A SER EMITIDA PELO 

FORNECEDOR 

 

 

Estimados fornecedores, 

 

 

Como parte da implantação do sistema SAP pela Cargill em suas plantas fabris e como 

procedimento de padronização, desde 04 de julho de 2020, como já comunicado no início de 

junho, todas as Notas Fiscais emitidas pelos fornecedores para a Cargill deverão conter 

obrigatoriamente as seguintes informações: o número e a coluna “linha” do Pedido de Compra 

(Purchase Order) da Cargill na TAG de detalhes do Item nos campos xPed (No Pedido) e 

nItemPed (Linha do pedido), conforme exemplo abaixo.  

 

A Cargill não aceitará, a partir deste comunicado, as Notas Fiscais emitidas sem estas 

informações, devendo o fornecedor cancelá-las ou retificá-las. A Cargill não aceitará e 

devolverá ao fornecedor as Notas Fiscais que não atendam a estes requerimentos.  

 

Como consequência, a  entrada dos materiais/produtos em nossas plantas de Goiânia/GO, 

Itumbiara e Mairinque/SP poderão ser recusadas, a critério da Cargill, se estiverem 

acompanhadas de Nota Fiscal que não contenha as informações acima requeridas. 

 

Em casos que porventura a Cargill aceite a entrada de materiais ou produtos com Nota Fiscal 

em desacordo com as condições descritas neste comunicado, a seu exclusivo critério, o 

processamento da Nota Fiscal e respectivo  agendamento do pagamento não serão executados 

até que o fornecedor cancele ou retifique a Nota Fiscal, para a devida correção. 

 

Vale ressaltar que o número da PO/Pedido de Compra deverá ser mantido nos dados adicionais 

da Nota Fiscal, como já vinha sendo feito. 

 

PO Form: Linha do Pedido: 
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Esta informação na Nota Fiscal será imprescindível para o processo de recebimento e 

processamento da mercadoria, bem como para que a Cargill possa processar seu pagamento.  

 
Exemplo TAG no XML: 

xPed: Número do Pedido 

nItemPed: Linha do Pedido (linha 1=10, linha 2=20, e assim por diante) 

 

 

 

Exemplo sobre Dados Adicionais da NF: 
 

 
 

Por gentileza, compartilhem este comunicado com todos os responsáveis por esta mudança  na 

sua empresa, especialmente as áreas financeira e de faturamento.  

 

Se você tiver alguma dúvida ou quaisquer problemas, por favor fale com a pessoa de contato 

dentro da Cargill para devidos esclarecimentos.  

 

Obrigado pelo seu apoio, certos que estamos juntos nesta jornada de melhoria dos nossos 

serviços. 
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Atenciosamente, 

 

Cargill Agrícola S/A  

 

 

Cristian Franchina 

South Latam Buying Lead 


