
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS 2019
CARGAS LCL

*Esta tabela de preços e serviços para cargas LCL será aplicada à todos os usuários do Porto Itapoá que utilizarem os 

serviços para cargas LCL.

PESAGEM DE LOTE R$ 180,00 por processo/HBL

POSICIONAMENTO VISTORIAS

REAGENDAMENTO CARREGAMENTO
Caso não comparecimento para carregamento, será cobrado item para 

reagendar
R$ 150,00 por processo/HBL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Inclui média de 5 fotos do lote, incluso movimentação caso necessário R$ 80,00 por processo/HBL

R$ 250,00 por pallet

R$ 80,00 por pallet

Pesagem por lote

Posicionamento do lote para vistorias com órgãos anuentes

DESMANCHE DE PALLET

Paletização de mercadoria, incluindo pallet

Desmanche de pallet para carregamento de carga solta

Carregamento da área segregada para caminhão do importador R$ 365,00 por processo/HBL

TAXAS/DOCUMENTOS PROCESSOS COM ANUENCIAS
Emissão de documentos provenientes de órgãos anuentes, ou solicitados 

pelo importador
R$ 150,00 por processo/HBL

R$ 300,00 por processo/HBL
Além da cobrança de DTA, haverá cobrança de armazenagem conforme 

disposto nesta tabela
MOVIMENTAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE DTA

PALETIZAÇÃO 

R$ 580,00 por processo/HBLInclui movimentação de desova e separação/conferência de loteTAXA ADMINISTRATIVA 

AD VALOREM Valor de seguro de carga 0,15% sobre o CIF

CARREGAMENTO/LEVANTE CARGA SOLTA

TABELA PUBLICADA CARGAS LCL
VALORITEM DESCRIÇÃO

R$ 100,00 por processo/HBL
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*Esta tabela de preços é valida por prazo indeterminado, podendo sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
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DIA

Valor Mínimo R$ 380,00 por processo/HBL

Valor Mínimo R$ 50,00 por processo/HBL

DESMANCHE, SEPARAÇÃO E REMONTAGEM DE PALLET Por solicitação dos órgãos anuentes ou cliente, não inclui pallet R$ 150,00 por pallet

COLETA DE CARGA (PICKING) Coleta de volumes do armazém para area específica de carregamento

Valor Mínimo R$ 50,00 por processo/HBL

0,80%

0,18%

0,22%

DIA08 ATÉ 20 DIAS

*Os custos decorrentes de qualquer movimentação anterior ou posterior ao armazenamento da carga nas dependências do Porto Itapoá, serão de responsabilidade exclusivas do 

cliente.

LTL IMO
Transporte de carga solta IMO até 170KM

Sob Consulta

Da Tabela de Preços
*Todos os preços e serviços estão expressos em Reais;

% TIPO
01 ATÉ 07 DIAS 

*Para os carregamentos do LTL acima de 270km, cotação sob consulta.

*A quilometragem do serviço LTL é referente a distância rodoviária percorrida do Porto Itapoá até o destino da entrega. O carregamento LTL tem limite de 5 ton por HBL, acima os 

valores são cotados sob consulta.

R$ 15,00 por volume/caixa

LTL
Transporte de carga solta até 170KM R$ 100,00 por processo/HBL

Transporte de carga solta até 270KM R$ 200,00 por processo/HBL

Transporte de carga solta IMO até 270KM

A PARTIR DO 21° DIA

PERIODO 07 DIAS  

ARMAZENAGEM: 

PARA CARGO IMO ACRESCER 15% NO CUSTO ACIMA

VALORDESCRIÇÃOITEM

TABELA PUBLICADA CARGAS LCL



*Toda solicitação de serviço deverá ser feita com o mínimo 24 horas de antecedência.
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*Os valores devidos ao Porto Itapoá, em razão do abandono de mercadorias, serão cobrados dos respectivos proprietários das mercadorias, inclusive os ressarcimentos por despesas 

incorridas na prestação dos serviços em questão de Leilão e nas eventuais destruições, sempre que esses valores não forem cobertos pela autoridade fiscalizadora ou pelo montante 

obtido pela venda da(s) mercadoria(s).

*O Porto Itapoá não se responsabiliza por atrasos na liberação de mercadorias caso seja constatado a ausência de recolhimento de tributos, descumprimento de exigência de Órgão 

Interveniente ou descumprimento de qualquer disposição legal vigente.

Do Pagamento
*O pagamento das faturas será à vista, contra a retirada da mercadoria do Porto Itapoá. 

*Os custos de eventual movimentação de mercadorias antes ou após sua estada nas dependências do Terminal serão de responsabilidade exclusiva do cliente.

*A armazenagem será cobrada conforme os valores descritos nesta tabela, inclusive para os casos de cargas DTA – Pátio que forem indeferidas pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil.

Notas Complementares
*Quaisquer casos não diretamente contemplados nessa tabela serão objetos de análise e negociação entre as partes diretamente interessadas.

*Após o pagamento das taxas devidas, as mercadorias deverão ser retiradas pelo consignatário ou preposto até o final do período acordado, não havendo franquia para carregamento. 

Caso a mercadoria não seja retirado nesse prazo, será cobrado armazenagem extra conforme tabela publicada de LCL em formato de NF adicional;

*A cobrança inicia-se a partir da data do desembarque da unidade no pátio do Terminal.


