
                       

 
 

  

 

 

 

Tabela de Preços vigentes a partir de 01 de janeiro de 2018 

1. ARMAZENAGEM:  

  

Importação - Cargas em containers (20´, 40´, 40’HC) e Carga geral – Base valor CIF da carga. 

Valor do 1º período de 15 dias ou fração 0,50% 

Valor do 2º período de 15 dias ou fração 1,00% 

Valor do 3º período de 15 dias ou fração 1,50% 

Valor do 4º e demais períodos de 15 dias ou fração 2,00% 

 

Valor mínimo - por DI/BL:   

1º período de 15 dias ou fração R$       740,00  

2º período de 15 dias ou fração R$       887,00  

3º período de 15 dias ou fração R$    1.044,00  

4º período de 15 dias ou fração R$    1.279,00  

Valor de todos os demais períodos de 15 dias ou fração R$    1.535,00  

 

Exportação:   

Por container por dia R$         32,00  

    

Cabotagem: Armazenagem de container 20´/ 40´   

Por período de 0-7 dias Desembarque R$       440,00  

Após período de 0-7 dias (valor por dia ou fração por container) Desembarque R$       296,00 

Embarque 10 dias free (após será cobrado por dia ou fração por container) R$       296,00 

 

Observação:  

Para containers dos tipos Flat Rack ou Open Top com excesso e mercadorias consideradas nocivas, insalubres ou perigosas 

(classificação IMO) as cobranças serão efetuadas com o adicional de 100%, aplicável sobre o valor de armazenagem. 

 

2. SERVIÇOS POR CONTAINER FCL/LCL E CARGA GERAL: 

 

FCL: 
 

Infraestrutura Aquaviária embarcada ou desembarcada R$         31,00  

ISPS CODE - Segurança Portuária Internacional R$         48,00  

Cobertura de Seguro - Cia Sul América p/container e p/período de 15 dias ou fração R$         26,00  

Pesagem  R$         61,00  

Inspeção não Invasiva R$       220,00  

  

LCL:  

Separação de carga (por lote) – aplicado a container LCL R$        102,00 

Cobertura de Seguro - Cia Sul América p/container e p/período de 15 dias ou fração  R$         26,00  

Inspeção não Invasiva - até 02 BL’s por container de 20’ ou 40’ (por lote) R$       180,00  

Inspeção não Invasiva - acima de 02 BL’s por container de 20’ ou 40’ (por lote) R$       148,50  

Ovação de carga (rateado por DI/BL, conforme peso da carga)                        Valor mínimo do serviço R$ 60,00 R$       428,00 

  

CARGA GERAL:  

Estiva por tonelada - Horário Normal Sob consulta 

Estiva por tonelada - OVER TIME Sob consulta 

Infraestrutura Aquaviária, embarcada ou desembarcada por ton. R$         19,00  

ISPS CODE - Segurança Portuária Internacional por ton. R$          8,00  

Cobertura de Seguro - período de 15 dias ou fração - 0,15% do valor CIF ou R$ 7,50 por Ton, (o que for maior)           Ao lado 

Atracação de Balsa por dia ou fração (se aplicado) R$    3.000,00 

 

 

 



                       

 
 

  

 

 

 

 

 

3. OUTROS SERVIÇOS (se aplicado): 

 

Utilização de Guindastes/Equipamentos Especiais por terceiros - dia ou fração R$    4.761,00  

Utilização de Guindaste de terra por container R$       264,00  

Utilização de Guindaste de terra por carga solta por tonelada R$         16,00  

Fotografias (Arquivo Eletrônico) por container, veículo ou lote fotografado (5 fotos) R$       296,00  

Fotos adicionais (por foto)  R$         65,00 

Pernoite de carreta no pátio R$       166,00  

Utilização de Serviços (por nota emitida) R$         15,00  

Cancelamento / Reemissão de Nota Fiscal R$         50,00  

Pedágio para veículo de carga por container R$           8,50  

Segregação, planejamento de carga para retirada por container  R$       443,00 

Colocação ou retirada de adesivo IMO por container R$       166,00 

Utilização de Empilhadeira até 3 ton por hora ou fração  R$       520,00 

Utilização de Empilhadeira superior a 3 ton por hora ou fração  R$       720,00 

Utilização de Empilhadeira stacker 45 ton por hora ou fração  R$       970,00 

Energia Elétrica por container frigorificado, por dia ou fração R$       335,00 

Monitoramento por container frigorificado, por dia ou fração R$         85,00  

Abertura/fechamento de embalagem de carga R$       420,00 

Desova ou Ovação de container por unidade R$       428,00  

Desova ou Ovação de carga de mudança (móveis)  R$       578,00  

Horário extraordinário, por hora ou fração – Segunda a sexta-feira R$       250,00  

Horário extraordinário, por hora ou fração – Sábado, domingo e feriado R$       450,00  

Handling IN/OUT para vistoria dos orgãos anuentes por container (x2)  R$       225,00  

Transporte interno por viagem p/vistoria  R$       114,00  

Transporte de container vazio 20’ ou 40’ (Terminal/Pátio de vazios) R$       475,00  

No show importação  R$       190,00 

No show Exportação e Cabotagem (embarque) R$       190,00 

Entrega de container com gate antecipado - Exportação e Cabotagem (embarque) R$       200,00 

Colocação de Lacre R$           8,00  

Quebra de Lacre R$           6,35  

Reemissão de Documentos (Certificados, cautelas, ticket de pesagem, dentre outros) R$         40,00 

Movimentação e abertura de container para vistoria por volume R$           4,00  

Cartão magnético de acesso  R$         54,00  

Atracação de Balsa por dia ou fração (containers embarcados ou desembarcados) R$    3.000,00 

 

 

4. TRANSITO ADUANEIRO: 

 

Registro de Transito PVH / MAO R$       390,00  

Registro de Transito DTA Manaus R$       339,00  

Serviço de transferência de containers em Regime Especial (Base no valor CIF da carga)            0,50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 
 

  

 

 

 

 
 
 
Condições Gerais: 

 

- Esta tabela de preços é valida por prazo indeterminado, podendo sofrer alterações. 

- Valores acima não incluem tarifas de atendimento em Horário Extraordinário, favor consultar tabela. 

- Para os casos de Utilização de Transporte Especial será cobrado o adicional de transporte conforme acordo comercial entre as 

partes, ou conforme proposta pelo terminal, caso não haja um contrato prévio por parte do importador, ou exportador. 

- Os serviços ou equipamentos especiais de carga geral / break-bulk, que demandem coordenação especial ou atípica, necessitam 

a celebração de acordo prévio para adequação dos procedimentos relativos à segurança da carga, às instalações portuárias, ao 

meio-ambiente, à operação e disponibilidade de área. Seus preços serão negociados caso a caso entre as partes, considerando-se 

o grau de risco e as especificidades da operação. 

- Os serviços acima deverão ser requisitados ao Super Terminais previamente, com o pagamento antecipado, ou à vista, das 

remunerações estabelecidas nesta tabela de preços, ou em convênios ou contratos estabelecidos com o requisitante, permitindo 

que os valores devidos possam a vir a ser faturados, com garantias e/ou compromissos de pagamento, até o vencimento 

estipulado. Na eventualidade de não liquidação do débito, além da execução normal da cobrança e medidas necessárias ao 

recebimento, o Super Terminais, poderá, a seu critério, suspender a prestação dos serviços ao devedor, sem prévio aviso, 

passando somente a executá-los novamente quando os pagamentos tiverem sido efetivados. 

- Os valores devidos em razão do abandono de caga serão cobrados dos respectivos proprietários, inclusive os ressarcimentos por 

despesas incorridas na prestação de serviços em questão de leilão e/ou na eventual destruição das mercadorias que forem 

determinadas pelas autoridades responsáveis. 

- Quaisquer casos não diretamente contemplados nas tabelas de preços aqui apresentadas serão objetos de negociação específica 

entre as partes interessadas. 

- O Super Terminais não se responsabiliza por atrasos na liberação de mercadorias caso seja constatada a ausência de 

recolhimento de tributos legais ou demais procedimentos exigidos pelas autoridades competentes. 

- Impostos conforme legislação vigente; 

 

www.superterminais.com.br 

 


