TARIFA REMUNERATÓRIA - TERMINAL DE VILA VELHA
1.PRODUTOS LÍQUIDOS A GRANEL

AI – R$

1.1 Armazenagem de Produto recebido e embarcado
de caminhões tanques e/ou vagões
1.2 Armazenagem de Produto recebido por navio e
embarcado por caminhões tanque e/ou vagões e vice
e versa
1.3 2º período e subsequente acréscimo nos valores
dos itens 1.1 e 1.2

ACR – R$

AC – R$

76,12

63,82

51,20

54,02

45,67

42,48

60%

60%

60%

1.4 Nitrogênio, por m³ consumido calculado pela
3,14
3,14
3,14
norma API-2000
LEGENDA: AI – Aço Inox ; ACR – Aço Carbono Revestido; AC – Aço Carbono
A) As tarifas acima se aplicam por m³ quando o peso específico do produto for de até 1 Kg/Litro, e, por tonelada quando o
peso específico do produto for maior do que 1 Kg/Litro, sendo que o período de prestação de serviços será de 30 (trinta)
dias corridos infracionável. B) A critério da Empresa as tarifas acima poderão ser negociadas e cobradas em forma de
pacote, calculando-se as mesmas sobre a capacidade nominal da tancagem contratada para período(s) de 30 (trinta) dias
infracionável.
2. SERVIÇO DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA (SOP)
Calculado por tonelada embarcada/desembarcada
14,60
14,60
14,60
de navio
3. SERVIÇOS ADICIONAIS A PEDIDO DO USUÁRIO
A combinar
A combinar
A combinar
3.1 Análise de Laboratório
3.2 Transferência de produto de um tanque para o
outro, por caminhão, por m³/ton

12,17

12,17

12,17

3.3 Transferência de produto de um tanque para o
outro, por linhas, por m³/ton

9,15

9,15

9,15

11,10
11,10
11,10
3.4 Agitação ou reciclo do produto, por m³/ton
3.5 Limpeza de tanque, por m³ sobre a capacidade
9,50
9,50
9,50
do tanque
3.6 Emissão de documentos Administrativos, por
150,00
150,00
150,00
documento
3.7 Emissão de Warrants, por Título
251,25
251,25
251,25
3.8 Pesagem por Caminhão/Viagem
32,40
32,40
32,40
3.9 Outros serviços diversos
A combinar
A combinar
A combinar
4. AD VALOREM
Calculado sobre o valor do produto, conforme NF de
armazenagem para cada período de 30 (trinta) dias
0,25%
0,25%
0,25%
infracionável.
5. SERVIÇO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO
Fora do horário normal, que compreende o período
diurno das 07:00hs às 23:00hs de segunda a sexta, e
sábados das 07:00hs às 15:00hs, por conta e ordem
do usuário serão cobrados: serviços extraordinários
3.553,25
3.553,25
3.553,25
por período de 8 horas. Excetuando-se destas
condições o recebimento e/ou embarque de/para
navios cujo o horário normal de funcionamento é de
24 horas/dia inclusive sábados, domingos e feriados.
6. ACRÉSCIMOS TRIBUTÁRIOS
Sobre todos os preços acima serão acrescidos a título
de ISS (5%), PIS (1,65%), COFINS (7,6%) o percentual
14,25%
14,25%
14,25%
estabelecido em forma da Lei.
7. DIFERENÇAS OPERACIONAIS
A Oiltanking Terminais não se responsabiliza por perdas operacionais inferiores a 1% (hum por cento), calculadas sobre a
quantidade total movimentada.
8. OBSERVAÇÕES
No que couber aplicam-se na prestação de nossos serviços as Condições Gerais e Regulamento Interno da OILTANKING
TERMINAIS LTDA. , publicadas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em ??/??/2009, páginas $$$, bem como os
dispositivos do Decreto 1.102 de 21/11/1903, que regulamenta as atividades dos Armazéns Gerais.
Vila Velha, 21 de dezembro de 2009. Holger Christian Donath - Diretor

