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A partir de 02.05.2017  

Esta tabela de preços será aplicada a todos os usuários que, na data da 

prestação do serviço, não possuírem acordo individual em eficácia com a 

Santos Brasil Participações S.A. O uso das instalações da Santos Brasil 

Participações S.A será regulada pelos “Termos e Condições Gerais para as 

Operações de Contêineres na Santos Brasil Participações S.A.” publicada em 

www.santosbrasil.com.br. 

 
 

1. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SANTOS BRASIL 

 

1.1. PÁTIO E RECINTO ALFANDEGADO: 

1.1.1. SERVIÇOS BÁSICOS; 

1.1.2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES; 

1.1.2.1. DE ARMAZENAGEM; 

1.1.2.2. DE ORDEM GERAL; 

1.1.3. SERVIÇOS ESPECIAIS. 

1.2. SERVIÇOS DE CAIS 

2. PREÇOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 
2.1. PÁTIO E RECINTO ALFANDEGADO 
Todos os preços dos Serviços de Pátio e Recinto Alfandegado são em Reais. 

2.1.1. SERVIÇOS BÁSICOS – TMC CONTRATUAL 
Embora tenha e continue a ter o direito de cobrar pela TMC básica, a Santos 
Brasil nada tem cobrado de importadores e/ou exportadores por esse serviço 
básico. 

2.1.2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Para facilidade de referência, esses serviços foram distribuídos em dois grupos 
distintos – os específicos de armazenamento e os de ordem geral;  

2.1.2.1. DE ARMAZENAGEM 

2.1.2.2. DE ORDEM GERAL 

2.1.2.3. SERVIÇOS ESPECIAIS  

2.2 SERVIÇOS DE CAIS  

http://www.santosbrasil.com.br/
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2.1.2.1. – DE ARMAZENAGEM 

 
2.1.2.1.1. – IMPORTAÇÃO HOUSE (CHEIO E VAZIO) 

Cobrado cumulativamente por contêiner de 20’ ou 40’. 

1 º período de 7 dias ou fração 0,48% s/ valor CIF da(s) mercadoria(s) 

Cobrança mínima – 1º período de sete dias 

Contêiner de 20’ R$  1.466,88 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  1.881,43 por contêiner 

2 º período de um dia 0,13% s/ valor CIF da(s) mercadoria(s) 

Cobrança mínima – 2º período de um dia 

Contêiner de 20’ R$  314,34 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  403,17 por contêiner 

3 º período de um dia 0,13% s/ valor CIF da(s) mercadoria(s) 

Cobrança mínima – 3º período de um dia 

Contêiner de 20’ R$  314,34 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  403,17 por contêiner 

4 º período de um dia 0,13% s/ valor CIF da(s) mercadoria(s) 

Cobrança mínima – 4º período de um dia 

Contêiner de 20’ R$  314,34 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  403,17 por contêiner 
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5 º período de um dia 0,20% s/ valor CIF da(s) mercadoria(s) 

Cobrança mínima – 5º período de um dia 

Contêiner de 20’ R$  628,67 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  806,34 por contêiner 

Obs.: 01. Para contêineres descarregados em outros Terminais, que não o Tecon, a Santos Brasil 
cobrará os serviços inerentes a essa logística portuária conforme acordo entre as partes. 

          02. Para contêineres dos tipos “Flat-Rack” ou “Open-Top” haverá acréscimo de 100% nos 
valores das armazenagens devidas. 

          03. Contêineres descarregados vazios serão cobrados como cheios, conforme valores do item 
2.1.2.1.1. 

2.1.2.1.2. – IMPORTAÇÃO PIER E CARGA SOLTA 

Cobrança cumulativa sobre o valor CIF da mercadoria 

1º Período de 7 (sete) dias 0,55% s/ CIF 

2º Período de 7 (sete) dias 1,10% s/ CIF 

3º Período de 7 (sete) dias 1,65% s/ CIF 

4º e Demais períodos de 7 (sete) dias 2,20% s/ CIF 

Mínimo – Até 02 Bls / Lote por contêiner de 20’ R$  1.466,88 / contêiner / lote 

                Até 02 Bls / Lote por contêiner de 40’ R$  1.881,43 / contêiner / lote 

                Acima de 02 Bls / Lote contêiner de 20’ ou 40’ R$  913,22 por bl 

Obs.: 01. Cobrança realizada por contêiner/lote desovado.  
 

2.1.2.1.3. – BAGAGEM 

Sem valor declarado 
Calcular R$ 3,48 por Kg e aplicar regras de preço como 
em 2.1.2.1.1. e/ou 2.1.2.1.2. 

Com valor declarado Aplicar regras de preço como em 2.1.2.1.1. e/ou 2.1.2.1.2. 

 
Obs.: Em caso de desova (armazém ou caminhão) considerar como itens adicionais: 2.1.2.2.1., 
2.1.2.2.3., 2.1.2.2.9., 2.1.2.2.10., 2.1.2.2.19., 2.1.2.2.31. 
 



 

 
 

Tabela de Preços Aplicados pela 

Santos Brasil no TECON SANTOS 

TECON SANTOS 
 

Av. Santos Dumont s/nº Tel. +55 (13) 3344-1000 
Guarujá – SP - Brasil  
11460-970 - Caixa Postal 584 www.santosbrasil.com.br 

 

4 

 

 

 

2.1.2.1.4. – TRÂNSITO PARAGUAI – MERCOSUL 

Cobrado cumulativamente por período de 7 dias ou fração: 

1º período de 7 dias ou fração 

Até R$ 300.000,00 

Contêiner de 20’ R$  5.406,18 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  6.919,83 por contêiner 

Acima R$ 300.001,00 

Contêiner de 20’ R$  8.269,79 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  10.106,55 por contêiner 

 
2.1.2.1.5. – EXPORTAÇÃO E CABOTAGEM 

1 º período de 7 dias ou fração Free 

2 º período de 5 dias ou fração, e subsequentes R$  455,56 por contêiner de 20’ ou 40’ 

Obs.: Contêiner recebido para embarque que, por conveniência do depositante tenha destinação 
diferente da originalmente prevista, pagará o valor acima por período de 2 dias (sem direito a 
carência) e o valor da entrada e saída do gate no valor de R$  666,98. 

 

 
2.1.2.1.6. – ADICIONAL PARA CARGAS COM CLASSIFICAÇÃO IMO –   

EXPORTAÇÃO E CABOTAGEM 

1 º período de 7 dias ou fração R$  159,44 por contêiner de 20’ ou 40’   

2º período de 5 dias ou fração, e subsequentes R$  159,44 por contêiner de 20’ ou 40’ 

Obs.: 01. Contêiner recebido para embarque que, por conveniência do depositante tenha destinação 
diferente da originalmente prevista, pagará o valor acima por período de 2 dias e o valor da 
entrada e saída do gate no valor de R$  666,98 

          02. Cobrança cumulativa à armazenagem de Exportação e Cabotagem 2.1.2.1.5. 
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2.1.2.1.7. – ARMAZENAGEM DE CARGAS OOG, FR ou OT – EXPORTAÇÃO 
E CABOTAGEM  

1 º período de 7 dias ou fração R$  455,56 por contêiner de 20’ ou 40’ 

2 º período de 5 dias ou fração, e subsequentes R$ 911,12 por contêiner de 20’ ou 40’ 

Obs.: 01. Contêiner recebido para embarque que, por conveniência do depositante tenha destinação 
diferente da originalmente prevista, pagará o valor acima por período de 2 dias e o valor da 
entrada e saída do gate no valor de R$  666,98. 

           
 
 

2.1.2.1.8. – ARMAZENAGEM DE VAZIOS  
(EXPORTAÇÃO E CABOTAGEM) 

1 º período de 7 dias ou fração Free 

2 º período de 5 dias ou fração, e subsequentes 

Contêiner de 20’ R$  238,37 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  309,88 por contêiner 

Obs.: A manutenção dos contêineres refrigerados e de seus equipamentos auxiliares é de 
responsabilidade dos respectivos proprietários. Eventuais prejuízos decorrentes de deficiências 
técnicas nas manutenções dos mesmos são, portanto, de exclusiva responsabilidade dos 
proprietários dos contêineres. O contêiner recebido para embarque que, por conveniência do 
 depositante tenha destinação diferente da originalmente prevista, pagará o valor acima por 
período de 2 dias sem direito a carência e o valor da entrada e saída do gate no valor de R$   
666,98. 

 

2.1.2.2. DE ORDEM GERAL 

 
2.1.2.2.1. – DESUNITIZAÇÃO MECANIZADA 

Contêiner de 20’ R$  643,65 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  787,31 por contêiner 

Carga Solta – por HBL/lote R$   55,56 por ton/m³ 

Mínimo – por HBL/lote R$  200,92 

*Para os casos de Nvocc/PP, considerar item carga solta. Será cobrado o valor por peso / volume 
(aquele que representar o maior valor), se o valor não atingir o mínimo, considerar o mínimo por lote. 
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2.1.2.2.2.– DESUNITIZAÇÃO MECANIZADA PARCIAL 

Contêiner de 20’ R$  257,75 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  320,60 por contêiner 

Obs.: inclusive para conferências fiscais, etc. 
 
 

2.1.2.2.3.– DESUNITIZAÇÃO MANUAL 

Contêiner de 20’ R$  975,50 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$   1.037,87 por contêiner 

Carga Solta – por HBL/lote R$  83,31 por ton/m
3
 

Mínimo – por HBL/lote R$  301,37 

**Para os casos de Nvocc/PP, considerar item carga solta. Será cobrado o valor por peso / volume 
(aquele que representar o maior valor), se o valor não atingir o mínimo, considerar o mínimo por lote. 
 
 

2.1.2.2.4. – DESUNITIZAÇÃO MANUAL PARCIAL 

Contêiner de 20’ R$  389,74 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$   414,90 por contêiner 

Obs.: inclusive para conferências fiscais, etc. 
 

2.1.2.2.5. – UNITIZAÇÃO MECANIZADA 

Contêiner de 20’ R$  1.302,89 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$   1.447,66  por contêiner 

Obs 01.:não inclui material de peação e eventuais expurgos. 

       02.:inclusive para conferências fiscais, etc. 

 
2.1.2.2.6. – UNITIZAÇÃO MECANIZADA PARCIAL 

Contêiner de 20’ R$  257,75 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  320,60 por contêiner 

Obs 01.:não inclui material de peação e eventuais expurgos. 

       02.: inclusive para conferências fiscais, etc. 
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2.1.2.2.7. – UNITIZAÇÃO MANUAL 

Contêiner de 20’ R$  1.436,49 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  1.661,43 por contêiner 

Obs 01.:não inclui material de peação e eventuais expurgos. 

       02.:inclusive para conferências fiscais, etc. 

 
2.1.2.2.8. – UNITIZAÇÃO MANUAL PARCIAL 

Contêiner de 20’ R$  389,74 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$   414,90 por contêiner 

Obs.:01. inclusive para conferências fiscais, etc 

        02. não inclui material de peação e eventuais expurgos. 
 
 

2.1.2.2.9. – MOVIMENTAÇÃO/CARREGAMENTO DE CARGA SOLTA 

Movimentação / carregamento * R$  22,27 por ton ou m³ 

Movimentação / carregamento manual* R$  25,54 por ton ou m³ 

Cobrança mínima por HBL R$  105,29 por HBL 

Arrumação de carga solta em caminhão de terceiro R$  13,62 por ton ou m³ 

**Será cobrado o valor por peso ou volume que representar o maior valor. 
 
 

2.1.2.2.10. – MOVIMENTAÇÃO INTERNA / 
POSICIONAMENTO PARA VISTORIA 

Contêiner de 20’ ou 40’ R$  333,49 por contêiner 

Carga Solta- HBL/lote R$  17,03 por ton ou m³ 

Mínimo - HBL/lote R$  110,68 

Obs.: 01. Caso ocorra movimentação interna para alteração de porto e/ou de navio, por solicitação do 
cliente ou seu representante legal, do transportador rodoviário, da Alfândega para vistoria 
aduaneira, Ministério da Saúde e Agricultura, desova para armazém, desova para caminhão, 
pesagem, acoplamento/desacoplamento de genset, etc. 

02. carga solta será cobrada valor por peso ou por volume, que representar o maior valor. 
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2.1.2.2.11. – ACOPLAGEM/DESACOPLAGEM DE GENSET.  

Contêiner de 20’ A consultar 

Contêiner de 40’ A consultar 

 
2.1.2.2.12. – RECEBIMENTO/ENTREGA DE 
CONTÊINERES DE E PARA VAGÕES FERROVIÁRIOS 

Contêineres cheios R$  338,53 por contêiner 

Contêineres vazios R$  167,02  por contêiner 

Tração ferroviária – a tração de vagões ferroviários será expressamente requisitada diretamente à 
Santos Brasil, pelos clientes e/ou usuários do serviço, para que a arrendatária coordene, à sua 
conveniência operacional e de acordo com a disponibilidade dos supridores da tração, o atendimento 
às requisições assim registradas: 

Obs.: os valores referentes ao recebimento/entrega de contêineres cheios incluem operações de 
carregamento, descarregamento e transporte adicionais às básicas, necessárias para 
movimentação dos contêineres, do pátio para o vagão e vice-versa. 

 
 
2.1.2.2.13. – MOVIMENTAÇÃO PARA VISTORIA 
DE CONTÊINERES EM CHASSIS PORTA CONTÊINER 

Contêineres cheios 20’ e 40’ R$  139,73  por contêiner 

Obs.: o valor refere-se a movimentação de contêineres em chassis porta-contêineres para possibilitar 
a vistoria dos lacres no momento da recepção. 

 
 

2.1.2.2.14.– SOBRESTADIA DE VAGÕES FERROVIÁRIOS 

Valor referente à permanência de vagões ferroviários nas áreas 
internas da arrendatária, por período superior a 24 horas, desde que 
essa permanência não tenha sido causada por ação ou omissão da 
arrendatária 

R$  141,73 por contêiner 

Obs.: eventuais sobre-estadias cobradas pela ferrovia, dos requisitantes/tomadores do serviço serão 
objeto de acerto e liquidação entre as partes diretamente envolvidas na contratação do serviço 
– ferrovia & importadores, exportadores ou seus representantes legais – sem interveniência 
e/ou responsabilidade da arrendatária. 
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2.1.2.2.15. – SOBRESTADIA DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS COM CARGA 

Valor referente à permanência do veículo nas áreas da arrendatária, 
após a conclusão da operação devida, por qualquer motivo não 
resultante de ação ou omissão da arrendatária. 

R$   14,58 por veículo, por hora 

 
2.1.2.2.16. – TRANSFERÊNCIA DE CONTÊINERES 
EM REGIME ESPECIAL DTA – PÁTIO 

Valores referentes – entre outros – pela verificação de lacre e avarias; 
pela demarcação e reserva de área específica para depósito a curto 
prazo (48 horas), de contêineres amparados por DTA-pátio – em 
detrimento de sua destinação alternativa para  normal e regular 
armazenamento alfandegado no Tecon - pela segregação da carga; 
pela disponibilização de estrutura logística, de equipamentos e 
administrativa para plena garantia de liberação em prazo máximo de 24 
horas; pelo controle de entrada e saída de veículos da transportadora 
designada pelo beneficiário da transferência aduaneira simplificada; 
pelos serviços de vigilância, seguro, sistemas de informática e demais 
elementos necessários ao pleno atendimento dos requisitos exigidos 
pela autoridade aduaneira para esse regime especial. 

R$   1.059,83 por contêiner 

Obs.: 01. para contêineres dos tipos “Flat-Rack” ou “Open-Top” haverá acréscimo de 100% nos 
valores da DTA-P. 

02. caso ultrapassado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas da descarga e/ou de 24 (vinte e 
quatro) horas da entrada do veículo para carregamento, o que vencer primeiro, sem que a 
saída se processe, por quaisquer motivos, e desde que a Fiscalização Aduaneira autorize o 
prosseguimento do trânsito requerido, será exigido o pagamento adicional previsto no sub-item 
2.1.2.2.15. SOBRESTADIA DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS COM CARGA. 

 
 
 

2.1.2.2.17. – TRANSFERÊNCIA DE CONTÊINERES EM REGIME DT 

2.1.2.2.17.1. - ENTREGA IMEDIATA 

Valores referentes – entre outros – pela administração do fluxo de 
caminhões nas áreas internas do Tecon, especificamente a serviço dos 
Recintos Alfandegados; pela administração e execução dos controles 
exigidos pela autoridade aduaneira para entrega imediata dos 
contêineres aos requisitantes, no regime DT, com uso das 
correspondentes GMCIs, aí incluídos os custos de comunicação com o 
Sistema DTE, via Evento 13, contendo as respectivas taras dos 
veículos, pesos dos veículos carregados, datas, horários das 
descargas, das pesagens e das saídas da área do Tecon; e demais 
elementos pertinentes ao pleno atendimento dos requisitos para 
liberação nesse regime. 

R$  166,32 por contêiner 
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2.1.2.2.17.2. - SEGREGAÇÃO E ENTREGA POSTERGADA 

- Segregação do contêiner, por impossibilidade da sua entrega 
imediata, na ocasião da descarga, em razão de fato 
independente da vontade, ação ou omissão da Santos Brasil, 
tiver autorização da fiscalização aduaneira, para que se 
processe a entrega postergada. 
 
- Por período de 24 (vinte e quatro) horas corridas ou fração, 
contadas a partir da disponibilização da entrega até a saída 
física.  

R$  678,44 por contêiner 

Obs.: a segregação do contêiner será processada, imediatamente, na descarga, sob a administração 
e responsabilidade da Santos Brasil Participações S.A., como depositária. 

 
 
 

2.1.2.2.18. -  ENTREGA DE CONTÊINERES DE IMPORTAÇÃO 
DESEMBARAÇADO POR VIA DE DESPACHO ANTECIPADO 
OU DE OUTROS REGIMES ESPECIAIS 

Valores referentes – entre outros – pela disponibilização de estrutura 
logística; pela administração do fluxo de caminhões nas áreas internas 
do TECON; pelos registros no sistema DTE e SISCOMEX, pelos 
serviços de vigilância, seguros e demais elementos pertinentes ao 
pleno atendimento dos requisitos para liberação no regime, incluindo a 
estadia do veículo e/ou o depósito do contêiner/carga, pelo prazo 
máximo de 24 horas, nas áreas da Santos Brasil: 

R$  911,45 por contêiner 

Obs.: a segregação do contêiner será processada, imediatamente, na descarga, sob a administração 
e responsabilidade da Santos Brasil Participações S.A., como depositária. 

 
 

2.1.2.2.19. - DEVOLUÇÃO / RETIRADA DE CONTÊINERES 

 Mesma margem Entre margens 

Contêiner de 20’ A consultar A consultar 

Contêiner de 20’ A consultar A consultar 

Cobrança Mínima – por HBL/lote A consultar 

 
 

2.1.2.2.20. – FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS e RELATÓRIOS 

Por certificado/relatório emitido R$   107,30 

Obs.: caso solicitado pelo cliente e/ou em atendimento a disposições aduaneiras. 
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2.1.2.2.21. – FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS 

Por contêiner / lote fotografado (até 5 fotos) R$  46,60 

Acima de 05 fotos Sob consulta 

Obs.: caso solicitado pelo cliente, desde que a carga esteja no interior do armazém ou na área de 
conferência. Caso contrário, será cobrado um posicionamento por contêiner/lote fotografado. 

 
 

2.1.2.2.22.– CERTIFICADO DE PESAGEM 

Por contêiner/Lote ou Veículo 
(veículo pesado carregado e pesado vazio) 

R$  167,02 

Obs.: 01.Para este serviço será incluso a taxa de movimentação interna, conforme item 2.1.2.2.10.  

           02. Caso não incluso na abrangência dos serviços especificados em outros itens desta tabela. 

  
 
 

2.1.2.2.23. – CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO E/OU QUANTIFICAÇÃO  
DE MERCADORIA, além dos repasses dos valores correspondentes aos 
Assistentes Técnicos e aos profissionais e trabalhadores contratados e 
terceiros à execução dos serviços. 

Por certificado emitido Sob Consulta 

 
 
 

2.1.2.2.24. – CONTÊINERES REFRIGERADOS (“REEFER”) 

Monitoramento de temperatura, controle no fornecimento de energia, 
conexão e desconexão de tomadas. 

R$  200,46  por unidade, por 
dia ou fração 

 
 

2.1.2.2.25.– SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE MADEIRA 

Contêiner de 20’ R$  431,26 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  487,96 por contêiner 

Obs.: não inclui eventuais expurgos. 
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2.1.2.2.26. – SERVIÇO DE FUMIGAÇÃO 

Contêiner de 20’ R$  676,24  por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  898,94 por contêiner 

Obs.: 01- serviços disponíveis somente mediante prévia consulta. 

 02- Não está incluso laudo. 
 
 

2.1.2.2.27.– SERVIÇO DE CONTENÇÃO DE 
RESÍDUOS LÍQUIDOS (QUÍMICOS / QUÍMICOS PERIGOSOS) 

Valor referente ao transporte e armazenagem do contêiner. 
R$  815,94 por período de 
12 (doze) horas ou fração 

Obs.: O descarte do produto será cobrado de acordo com o tipo de produto a ser descartado. 
 

2.1.2.2.28. – LIMPEZA DA CARRETA DE CONTENÇÃO 
E DESCARTE DO RESÍDUO GERADO 

Valor referente a contratação de empresa especializada na limpeza da 
carreta de contenção impregnada com resíduos de propriedade e 
responsabilidade do cliente. Transporte e descarte 

R$  2.709,01  por ocorrência 

 
 

2.1.2.2.29.– SERVIÇO DE LONAGEM DE CARGAS 

Por volume lonado Sob consulta 

. 
 

2.1.2.2.30. – PALETIZAÇÃO 

Paletização da carga solta COM fornecimento pallet R$  136,20 por pallet 

Paletização da carga solta SEM fornecimento pallet R$  68,10 por pallet 

 
 

2.1.2.2.31. – LIMPEZA DE CNTR 

Limpeza simples – cntr 20’ R$  102,16 

Limpeza simples – cntr 40’ R$  170,28 
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2.1.2.2.32. – SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DE VOLUMES (STRETCH FILM) 

Por pallet ou volume plastificado R$   89,38 

 
 
2.1.2.2.33. – TRANSFERÊNCIA PARA ÁREA SEGREGADA PARA 

FUMIGAÇÃO E AERAÇÃO 

Contêiner de 20’ R$  523,87 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  681,02  por contêiner 

 
 
2.1.2.2.34. – DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTÊINER 
VAZIO PARA FUMIGAÇÃO DE MADEIRAS 

Contêiner de 20’ R$  381,00 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$   495,30 por contêiner 

 
  

2.1.2.2.35. – LONAGEM DE CARGAS EM CONTÊINER 
FLAT-RACK OU OPEN TOP 

Contêiner de 20’ R$  304,78 por contêiner 

Contêiner de 40’ R$  396,22 por contêiner 

Obs.: O descarte do produto será cobrado de acordo com o tipo de produto a ser descartado. 

 Contêineres contendo cargas fora do padrão, sob consulta.  

   
 

2.1.2.2.36. – INSPEÇÃO NÃO INVASIVA DE CONTÊINERES (SCANNER) 

Contêiner de 20’ ou 40’ R$   419,06 por contêiner 

Scanner Carga Solta R$  126,36  por volume 

 
 

2.1.2.2.37. – CARREGAMENTO BITREM 

Contêiner de 20’ ou 40’ R$  333,49 por contêiner 

Obs.: 01. para este serviço será necessário autorização operacional/comercial. 

02. o serviço será cobrado diretamente do importador. 
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2.1.2.2.38. – CARREGAMENTO EXPRESSO 

Contêiner de 20’ ou 40’ R$  333,49 por contêiner/carga 
solta 

Obs.: 01.Adicional de carregamento expresso para operações de contêiner, carga solta e operações 
de ferrovia. 

02. Serviço sujeito a autorização mediante a disponibilidade administrativa e operacional. 
 

2.1.2.2.39. – CROSS DOCKING 

Utilização de Contêiner Sob consulta 

Substituição de Contêiner  Sob consulta 

 
 
2.1.2.2.40.– RECEBIMENTO POSTERIOR AO FECHAMENTO DO DEADLINE 

– (L.A.R. – LATE ARRIVAL) 
 

Recebimento Pós Dead line (L.A.R.) - Cntr 20'             R$  267,89 por contêiner  

Recebimento Pós Dead line (L.A.R.) - Cntr 40'     R$  267,89 por contêiner 

Recebimento Pós Dead line (L.A.R.) - DOC 20'       R$  267,89 por contêiner 

Recebimento Pós Dead line (L.A.R.) - DOC 40'        R$  267,89 por contêiner 

Obs.: 01. Serviço sujeito a autorização do Armador mediante a disponibilidade administrativa e 
operacional do terminal.  

         02. Cobrança cumulativa à armazenagem de exportação a ser realizada contra o Exportador 

 

 
2.1.2.2.41.– RECEBIMENTO ANTECIPADO EXPORTAÇÃO  
 

Recebimento Antecipado - 20'  R$  67,30 por contêiner  

Recebimento Antecipado - 40' R$  67,30 por contêiner 

 

Obs.: 01. Serviço sujeito a autorização mediante a disponibilidade administrativa e operacional do 
terminal.  

         02. Cobrança cumulativa à armazenagem de exportação a ser realizada contra o Exportador.  
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2.1.2.3. SERVIÇOS ESPECIAIS  

Os preços de serviços especiais - com cargas que demandam logística, administração 
e/ou recursos que excedem aqueles normalmente utilizados em operações básicas 
e/ou complementares exigem prévia discussão entre as partes interessadas, para que 
sejam claramente determinados procedimentos adequados à segurança da carga, das 
instalações portuárias, da comunidade, do meio ambiente e não menos importante, do 
pessoal envolvido na operação. Seus preços serão negociados caso a caso entre as 
partes, considerados o grau de risco e a dificuldade na operação. 

 
 

2.2 – SERVIÇOS DE CAIS 

2.2.1 – CARGA E DESCARGA 

 Dias de Semana Sábados Domingos e Feriados 

 7h – 19h 19h – 7h 7h – 19h 19h – 7h 7h – 19h 19h – 7h 

Contêiner Cheio 
R$ 976,10 R$ 976,10 R$ 976,10 R$ 1.165,30 R$ 1.165,30 R$ 1.496,40 

Contêiner Vazio 
R$ 486,98 R$ 486,98 R$ 486,98 R$ 581,58 R$ 581,58 R$ 748,20 

Carga Solta A ser acordado caso a caso 

Obs.: Adicional de 100% para carga IMO ou OOG 

 
2.2.2 – REMOÇÃO: 

2.2.2.1 – A BORDO 

 Dias de Semana Sábados Domingos e Feriados 

 7h – 19h 19h – 7h 7h – 19h 19h – 7h 7h – 19h 19h – 7h 

Contêiner Cheio 
R$ 866,45 R$ 866,45 R$ 866,45 R$ 1.273,88 R$ 1.273,88 R$ 1.479,20 

Contêiner Vazio R$ 433,23 R$ 433,23 R$ 433,23 R$ 636,40 R$ 636,40 R$ 739,60 

Obs.: Adicional de 100% para carga IMO ou OOG 

 
2.2.2.2 – PELO CAIS, POR MOVIMENTO 

 Dias de Semana Sábados Domingos e Feriados 

 7h – 19h 19h – 7h 7h – 19h 19h – 7h 7h – 19h 19h – 7h 

Contêiner Cheio 
R$ 638,55 R$ 638,55 R$ 638,55 R$ 817,00 R$ 817,00 R$ 1.079,30 

Contêiner Vazio 
R$ 319,28 R$ 319,28 R$ 319,28 R$ 407,43 R$ 407,43 R$ 539,65 

Obs.: Adicional de 100% para carga IMO ou OOG 
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2.2.3 – TRANSBORDO, TAXA POR MOVIMENTO 

 Dias de Semana Sábados Domingos e Feriados 

 7h – 19h 19h – 7h 7h – 19h 19h – 7h 7h – 19h 19h – 7h 

Contêiner Cheio R$ 540,73 R$ 540,73 R$ 540,73 R$ 746,05 R$ 746,05 R$1.023,40 

Contêiner Vazio R$ 269,83 R$ 269,83 R$ 269,83 R$ 371,95 R$ 371,95 R$ 511,70 

 Obs.: Adicional de 100% para carga IMO ou OOG 

 
 

2.2.4 – HORA PARADA (APÓS 2 HORAS POR TERNO E POR PERÍODO) 

Por Terno, Por Hora e Por Período durante a operação do navio R$ 1.346,98 

Por hora, após a finalização da operação do navio R$ 13.939,53 

 Obs.: Adicional de 100% para carga IMO ou OOG 

 
 

2.2.5 – ATRACAÇÃO 

Por Metro, por período de 6 horas; 1 hora livre para saída, e pro-rata R$ 15,05 

 
 
2.2.6 – MANUSEIOS ADICIONAIS – CASO SOLICITADO 

Remoções ou movimentações dentro do Terminal R$ 349,38 por contêiner 

Transferências de até 15%, por contêiner rolado (roll-over) ou transferido 
de outros fechamentos (bookings) ou recebidos fora do prazo (deadline) 

R$ 349,38 por contêiner 

Transferências acima de 15%, por contêiner rolado (roll-over) ou 
transferido de outros fechamentos (bookings) ou recebidos fora 
do prazo (deadline) 

R$ 1.050,28 por 
contêiner 

 
  

2.2.7 – TAXA DE SEGURANÇA (ISPS CODE) 

Contêiner cheio de exportação ou importação R$ 68,80 por contêiner 

Carga solta não contêinerizada de exportação ou importação R$ 4,04 por tonelada 

 
 

2.2.8 – LANÇAMENTO DE BARREIRAS PARA CONTENÇÃO 
DE VAZAMENTOS PROVENIENTES DE NAVIOS 

Por ocorrência R$ 20.134,75 
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3. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

3.1. Nos preços estabelecidos nesta Tabela não estão inclusos os valores correspondentes aos 
impostos incidentes sobre o faturamento, que serão cobrados conforme legislação vigente. 
Todos os impostos, contribuições e taxas, tarifas e encargos (tributos) que venham a incidir 
sobre quaisquer pagamentos devidos, serão acrescidos ao valor a ser pago. 
 
3.2. Será cobrada a armazenagem conforme os valores descritos nesta tabela inclusive para os 
casos de Cargas DTA-Pátio que forem indeferidas pela Alfândega do Porto de Santos. Caso o 
contêiner já tenha sido descarregado em função do indeferimento, e além das cobranças de 
armazenagem, será acrescida a cobrança de um posicionamento. 
 
3.3. Para cargas LCL provenientes da operação de NVOCCs ou Freight Forwader será 
aplicada a tabela do respectivo agente de cargas. 
 
3.4. Serão aplicados adicionais de 35% (trinta e cinco por cento) sobre todos os serviços 
prestados para produtos controlados pela ANVISA e Exército, para cargas insalubres, nocivas, 
perigosas, classificadas, segregação para entrega postergada, e entrega imediata, bem como, 
cargas sobre regime aduaneiros especiais (Linha Azul, RECOF, OEA e etc.) nas áreas das 
Santos Brasil. 
 
3.5. Os serviços prestados pela Santos Brasil deverão ser requisitados, previamente, com o 
pagamento antecipado das remunerações estabelecidas nesta tabela de preços, ou em 
convênios ou contratos estabelecidos com o requisitante, permitindo com que os valores 
devidos à Santos Brasil possam vir a ser faturados, com garantias e/ou compromissos para 
pagamento, até o vencimento estipulado. Na constatação de não liquidação do débito, além da 
execução da cobrança garantida ou medidas necessárias ao recebimento, a Santos Brasil 
suspenderá os procedimentos de prestação dos serviços, sem prévio pagamento; passando a 
somente executá-los, quando os pagamentos tiverem sido efetivados. 
 
3.6. Nestas condições, os Recintos Alfandegados que operam na jurisdição da Alfândega de 
Santos, que não possuírem pendências para liquidação de pagamentos e/ou de apresentação 
de documentos a que tenham se comprometido, por serviços prestados, independente de 
garantias reais, estarão dispensados dos pagamentos prévios, desde que requisitem seus 
serviços de entrega de contêineres de importação, por meio do Sistema DTE e as informações 
/ dados correspondentes às requisições de entrega de contêineres autorizados pela RFB 
através da Guia GMCI . As entregas serão mediante ao agendamento prévio através do 
Sistema de Agendamento de Veículos (SAV). 
 
3.7. Competirá a cada Recinto Alfandegado requisitante dos serviços de entrega de 
contêineres de importação, pelo Sistema DTE, assegurar-se de que a Santos Brasil, 
efetivamente, recebeu as informações e os dados das respectivas DTs, no prazo estabelecido, 
visto que, caso isto não tenha acontecido, por qualquer motivo, as operações de descarga 
serão programadas antes do início das operações do navio, e executadas integralmente, com 
as definições de que os contêineres a serem descarregados, sem destinação identificada, 
deverão ser segregados, para entrega postergada, sujeitando os referidos Recintos 
Alfandegados ao pagamento das remunerações devidas no item 2.1.2.2.17.2. desta Tabela de 
Preços; 
 

 

 



 

 
 

Tabela de Preços Aplicados pela 

Santos Brasil no TECON SANTOS 

TECON SANTOS 
 

Av. Santos Dumont s/nº Tel. +55 (13) 3344-1000 
Guarujá – SP - Brasil  
11460-970 - Caixa Postal 584 www.santosbrasil.com.br 

 

18 

 

 

 

 

3.8. A cobrança da Entrega Imediata, item 2.1.2.2.17.1 dessa tabela, será efetuada nas 

primeiras 24 (vinte e quatro) horas, a contar da disponibilização da entrega até a saída física 

dos contêineres. 

 

 3.9. A cobrança de Segregação e Entrega Postergada, item 2.1.2.2.17.2 dessa tabela, será 

 efetuada após as 24 (vinte e quatro) horas contadas da disponibilização da entrega, até a saída 

física dos contêineres. 

 
 
3.10. Os clientes e usuários dos serviços oferecidos e prestados pela Santos Brasil deverão  
observar rigorosamente o cumprimento das normas da legislação ambiental e da legislação 
relativa às cargas perigosas, colaborando para que a Santos Brasil possa cumprir as normas 
estabelecidas pela ISO 14.000 e legislação pertinente; 
 
 

3.10.1. Para o efetivo cumprimento das referidas normas, os clientes e usuários dos 
serviços oferecidos e prestados pela Santos Brasil, disponibilizarão sempre veículos 
apropriados em condições e equipados para a realização dos transportes que realizar, 
autorizando a efetivação das vistorias necessárias e se comprometendo a substitui-los, 
caso rejeitados justificadamente. 

 
3.11. Os valores devidos à Santos Brasil em razão do abandono de mercadorias serão 
cobrados dos respectivos donos, inclusive os ressarcimentos por despesas incorridas na 
prestação dos serviços e na eventual destruição das mercadorias; 
 
3.12. Quaisquer casos não diretamente contemplados nas tabelas de preços aqui 
apresentadas serão objeto de análise e negociação entre as partes diretamente interessadas. 
Quando apropriado, o valor global do serviço pode resultar da soma de diferentes parcelas 
correspondentes a serviços individuais previstos na tabela de preço; 
 
3.13. As eventuais faltas, danos e/ou avarias que vierem a ser ressalvadas nos recebimentos  
das cargas e mercadorias, deverão ser do conhecimento dos recebedores, que atestarão, a 
qualquer tempo, ter conhecimento das mesmas ressalvadas, isentando a Santos Brasil 
Participações S.A., por protestos futuros a respeito dos ressarcimentos de prejuízos 
decorrentes das referidas faltas, danos e/ou avarias.  
 
3.14. Nas hipóteses de perdimento ou apreensão de mercadorias, caso os Transportadores 
Marítimos, Armadores, Proprietários/Arrendatários dos contêineres requeiram, judicial ou 
administrativamente, a liberação de seus contêineres, assumirão a responsabilidade pelos 
custos com a prestação dos serviços de desunitizações, armazenagens, movimentações e 
entregas das unidades vazias aos terminais por eles designados, e todos os demais serviços 
que ocorrerem na operação; 
 
 
3.15. Casos em que as mercadorias permaneçam armazenadas por mais de 30 dias, nos 
reservamos o direito de emissão de faturas para cobrança dos respectivos períodos 
previamente a saída da carga; 
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3.16. A Santos Brasil não se responsabilizará por atrasos e outros custos gerados pela não 
entrega das unidades por motivos de datas como finais de semana, feriado municipais, 
estaduais e federais, greves, avarias, autorizações de limpeza e outros serviços; 
 
3.17. As operações de desova para veículos (DDC) deverão ser pré-agendadas conforme 
normas e procedimentos internos vigentes; 
 
3.18. Para pagamentos de armazenagem, cujo data de vencimento do período venha a ser 
sábado ou feriado, será necessário efetuar o pagamento em dia útil anterior. 
 
3.19. Os valores aqui apresentados terão validade de 01.01.17 á 31.12.17, considerando para 
cobrança a data de saída da carga.       
 
3.20. Em caso de reemissão para troca de sacado, estaremos cobrando R$ 49,96 por NF.     
 
3.21. A contestação de serviços, somente serão aceitas após 24h úteis da emissão da nota  

fiscal, para clientes com condição à vista. Para clientes com condição de faturamento a 

contestação do serviço deverá acontecer até 50% do tempo que antecede o vencimento da 

fatura. 

 

3.22. Para o item 2.1.2.1.8. Armazenagem de Vazios, a cobrança se aplica somente para 

contêineres tipo Dry (exportação e cabotagem), e reposicionamento de frota para armador. 

Contêineres contendo resíduos ou SOC (Shipper’s Own Container) se enquadram na cobrança 

conforme item 2.1.2.1.1. dessa tabela pública. 

 
 

 

Guarujá, 30 de março de 2017. 


