
 

 

 

  

TARIFA DE DETENTION EXPORTAÇÃO – BRASIL 
 

PORTOS: ITAJAÍ / ITAPOÁ / PARANAGUÁ / SANTOS E ITAGUAÍ (SEPETIBA). 

Segue abaixo novo método e valores de export detention. Nova tarifa a ser aplicada a partir de depot gate out 01/08/2022. 

** TARIFA GERAL FREE TIME – EXPORT DETENTION ** TARIFA APÓS FREE TIME ESPECIAL – EXPORT DETENTION  
Ao encerrar o período de free time especial, valores a ser cobrados serão: 

Período livre de “detention” (desde a data de retirada do container até a 
data de entrega no terminal de embarque) passarão para 07 dias “corridos” 
para container DRY/ Carga perigosa, 05 dias “corridos” para container reefer 
e 07 dias para container flat-rack/open top. Caso o container seja retirado e o 
embarque cancelado não haverá período livre, ou seja, cobrança de 
detention será da data de retirada da unidade até a devolução. 

IMPORTANTE: O armador utiliza o método de contagem de “Relevant tíer” 
que consiste na cobrança de acordo com a estrutura da tabela. Clientes que 
possuem free time especial, a cobrança tem início de acordo com o período 
da tabela. 



 

 

   

** TARIFA GERAL FREE TIME – IMPORTAÇÃO DEMURRAGE / DETENTION ** TARIFA FREE TIME ESPECIAL – IMPORTAÇÃO DEMURRAGE / DETENTION 
Ao encerrar o período de free time especial, valores a ser cobrados serão: 

TARIFA IMPORTAÇÃO DEMURRAGE / DETENTION–BRASIL 
 

PORTOS: ITAJAÍ / ITAPOÁ / PARANAGUÁ / SANTOS E ITAGUAÍ (SEPETIBA). 
Segue abaixo novo método e valores de Import demurrage/detention. Nova tarifa a ser aplicada a partir de depot gate out 01/08/2022. 

IMPORTANTE: Dias corridos e após a descarga do navio Armazenagem - 
Diretamente entre terminal portuário e cliente.  
Os seguintes valores de depósito caução são solicitados:  
R$ 1000,00/20' e R$ 2000,00/40' 

IMPORTANTE: O armador utiliza o método de contagem de “Relevant tíer” 
que consiste na cobrança de acordo com a estrutura da tabela. Clientes que 
possuem free time especial, a cobrança tem início de acordo com o período 
da tabela. 


