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	 Boletim	Técnico	

Tema:	BT013	–	Descarte	de	lâmpadas	usadas	
 

Por que vale a pena ser sustentável? 
Nos últimos 100 anos o ser humano consumiu mais recursos naturais do que em 
toda história da sociedade industrial. Os recursos são finitos e precisamos fazer o 
uso racional deles, sob pena de não deixarmos nada para nossos filhos. 

A Vision-Cure, única empresa do hemisfério sul de seu segmento certificada 
segundo a norma ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Com a norma ISO 14001 
garantimos que nosso negócio tem responsabilidade ambiental, controlando o 
impacto de nossa atividade e trabalhando constantemente para que ele seja 
ambientalmente sustentável.  

Nossa preocupação começa na seleção de fornecedores e insumos que tenham 
compromisso com a preservação ambiental, passa pelo fomento de cultura 
organizacional de sustentabilidade e termina no estímulo aos nossos 9clientes para 
que se juntem a nós na preservação do planeta. 

Neste sentido, a VisionCure, atendendo à legislação e à ISO 14001, trabalha com o 
sistema de logística reversa, modalidade na qual o cliente de nossos produtos pode 
nos enviar os mesmos, após seu uso, para o correto descarte, dando assim o destino 
adequado e evitando a poluição ambiental. 

A seguir damos as informações de como utilizar nossos serviços de logística reversa: 
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Instruções para o correto envio de suas peças para descarte: 

Lembre-se que, além dos cuidados no manuseio do resíduo é importante atentar-se 
às formalidades legais: 

 Emita uma Nota Fiscal de Remessa para Descarte utilizando a CFOP 5949 se 
sua empresa fica no Rio Grande do Sul ou 6949 se sua empresa é de outro 
estado; 

 Declare na descrição do produto a mesma referência mencionada em nossa 
nota fiscal de venda; 

 Não mencione apenas "lâmpadas UV", por exemplo. Isso é importante para 
que possamos controlar adequadamente o rastreio dos produtos que enviamos 
e seu posterior retorno. Todas as lâmpadas possuem um número de série 
gravado no bulbo de vidro; 

 Informe na nota fiscal a NCM 85394110. O frete é por conta do emitente. 

Reservamo-nos o direito de não receber materiais que não estejam acondicionados 
adequadamente ou que não satisfaçam as exigências acima; 

As lâmpadas devem ser retornadas em sua embalagem original: saco de plástico 
bolha, tubete de papelão rígido e caixa de madeira. A quantidade máxima de 
lâmpadas por caixa de madeira deve ser de 20 peças pois o limite de segurança de 
mercúrio em uma única embalagem é este. Não envie um único volume com mais de 
20 lâmpadas. 

Na situação de lâmpadas quebradas é preciso que armazenem todos os resíduos da 
quebra em uma embalagem de plástico rígido lacrada e posteriormente retornar à 
nossa empresa para descontaminação. 
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No caso de lâmpadas quebradas que não estejam armazenadas conforme as 
instruções acima e/ou do concorrente cobraremos o valor de R$5,00 por lâmpada 
quebrada. 

 

Abaixo dados para emissão da NF: 

Razão Social: Aratrends Tecnologia Ltda 

Nome Fantasia: Visioncure 

Endereço: Rua Luiz Gonzaga da Gama, 284 

Bairro: Canudos 

Cidade/UF: Novo Hamburgo/RS 

Cep: 93540-410 

CNPJ: 07.989.463/0001-77 

Inscr. Estadual: 086/0442411 

Fone: (51)3065 3130 

Email: vendas@visioncure.com.br 

 

Este boletim técnico está disponível em : www.visioncure.com.br/descarte.pdf 

 

 

 


