TABELA DE PREÇOS
Vigentes desde 01 de Janeiro de 2018

1.

TABELA DE OPERAÇÃO E ARMAZENAGEM
Armazenagem de Importação, Exportação e Cabotagem

Descrição
1. Tarifas de armazenagem por dia
Primeiro período cobrança mínima de 5 dias.
Armazenagem de cargas de projeto ou com excesso
2.

Adicional de 100%

Movimentação de contêiner

Tipo de Operação

Por unidade 20’ ou 40’

Movimentação de contêiner

R$ 330,00

Movimentação de contêiner com excesso, IMO, Flat Rack e Open Top
3.

Alíquota sobre CIF
0,17%

Adicional de 100%

Operação Portuária

Tipo de Operação

Por Tonelada

Utilização do cais por metro linear
Embarque e Desembarque

Sob Consulta
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ANEXO II
TABELA DE VALORES DE SERVIÇOS ASSOCIADOS A EXECUÇÃO DE TERCEIRO NAS DEPENDENCIAS DO TEPORTI.
Abaixo, tabela de valores referente a serviços executados por terceiros nas dependências do Teporti Terminal Portuário de Itajaí
Ltda, a exemplo, de fornecimento de embarcações (rancho, água, sobressalentes, etc) e retiradas de resíduos.

1. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.1. CADASTRAMENTO DE EMPRESAS PARA RETIRADA DE RESIDUOS
Valores
CADASTRAMENTO – Taxa Administrativa para solicitação de processo de cadastramento e
habilitação de empresa para retirada de resíduos de embarcação. Empresa solicitante deverá
pagar a taxa e submeter documentação nos termos dos procedimentos administrativos do
terminal e legislação. Serviço contempla recepção dos documentos, análise e validação
conforme os procedimentos do Terminal e legislação vigente. O cadastramento ocorrerá se
atendido todas os requerimentos do procedimento do Teporti e da legislação aplicada.

R$ 350,00

1.2. AGENDAMENTO ADM. PARA SOLICITAÇAO RETIRADA DE RESIDUOS /ou MOVIMENTO DE MERCADORIAS TERCEIROS
Valores
As empresas terceiras devidamente habilitada, conforme legislação e procedimento vigente,
interessadas em fornecimento de produtos por solicitação da embarcação, deverão solicitar
pagamento de taxa deste serviço, enviar comprovante para agendamento do serviço. Após
recebimento o terminal fara os procedimentos administrativos necessários para execução do
serviço.
As solicitações de solicitação dos serviços de entrega ou retirada de produtos deverão ser
realizadas com 48 horas antecedência mínima da previsão de realização e sujeito a
disponibilidade do terminal.

R$ 250,00

Quando se tratar de retirada de resíduos, atender prazos e procedimentos específicos do
procedimento vigente.

Agendamento realizado fora do prazo estabelecido acima, sujeito a disponibilidade e será
aplicado diferenciado

2.

R$ 480,00

UTILIZAÇAO DE INFRAESTURA
2.1. PESAGEM DE VEÍCULO
Valores

Pesagem por veículo realizado na entrada e saída do gate realizado pela balança durante
processo de registro de acesso

R$ 95,00/veículo
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2.2. INFRATERRA / UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE PÁTIO E CAIS
Valores
Valor por tonelada ou metro cúbico por movimentação de produtos por terceiros em área do cais
ou retirada de resíduos. Valor conforme pedido a ser enviado. Utilização/cobrança mínima
sobre 10 tons ou 10 metros cúbico.
Havendo divergência entre previsto e aferido poderá ser enviado cobrança adicional.
A inadimplência de serviços suspende a habilitação para execução dos serviços no Terminal
Teporti

R$ 35,00/m3 ou ton para
resíduo Solido
R$ 45,00/ton resíduo óleo

2.3. CERCO DE EMBARCAÇÃO PARA RETIRADA RESIDUOS DE OLEO
Valores
Para retirada de resíduos de óleo, o Teporti devera disponibilizar seus técnicos para
acompanhar operação, embarcação com tripulação para instalação de cerco de barreiras de
proteção para prevenção de riscos de derramamento. Sujeito a disponibilidade operacional da
equipe. Pagamento devera ser feito em conjunto com as demais taxas aplicáveis.

R$ 9.500,00

Notas
1.

Os prazos e documentos necessários, legislação aplicável, estão contidos no procedimento de retirada de resíduos
publicado pelo Teporti Terminal Portuário.

2.

O inadimplemento de pagamentos pelos serviços contemplados na tabela acima, suspende a habilitação da empresa
inadimplemento para execução dos serviços de retirada de resíduos no Terminal Teporti.

3.

Faturamento deverá ocorrer até 14:00hrs durante dias de semana.

4.

O pagamento das notas fiscais serão feitos por deposito em conta corrente (TED).

5.

Quaisquer itens não contemplados nesta proposta ou duvidas poderão ser submetidos para consulta a nossa equipe
comercial (negócios@teporti.com.br) +55-47-3248-0000.

Atenciosamente,
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