TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS E USO DE EQUIPAMENTOS - TERMINAL DE CARGAS GRU AIRPORT
(Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos)
Item

Serviços

Descrição

Valor

Parâmetro

1

Acompanhamento de cargas especiais

Acompanhamento do representante legal do importador ou
exportador, à área do armazém, para acompanhar o
R$
processo de Recebimento, Armazenamento ou Liberação de
carga especial

195,00

(por hora ou fração)

2

Acompanhamento de cargas especiais (por diária)

Acompanhamento do representante legal do importador ou
exportador, à área do armazém, para acompanhar o
R$
processo de Recebimento, Armazenamento ou Liberação de
carga especial

541,00

(por dia ou fração)

3

Acompanhamento de Inspeção de Segurança K-9

Utilização de cão treinado na identificação de drogas e
explosivos em cargas pelo agente de carga e/ou R$
representante da cia.

298,00

(por acesso)

4

Acompanhamento de troca de palete

Acompanhamento do representante legal do importador
R$
para troca de palete, com manuseio.

171,00

(por PCG)

5

Acompanhamento para reposição de gelo em containers refrigerados

Acompanhamento do representante legal do importador até
a área para reposição de gelo/nitrogênio em containers R$
refrigerados.

48,00

(por equipamento)

6

Acompanhamento para Reposição de Gelo/ Nitrogênio com manuseio

Acompanhamento do representante legal do importador até
a área para reposição de gelo/nitrogênio em cargas R$
perecíveis.

130,00

(por PCG)

7

Acompanhamento para Troca de Pilha em container refrigerado

Acompanhamento do representante legal para troca das
R$
pilhas de containers refrigerados.

108,00

(por HAWB/AWB)

8

Acompanhamento para troca de termômetro

Acompanhamento do representante legal do importador
R$
para troca de termômetro de cargas perecíveis.

97,00

(por PCG)

9

Acompanhamento para troca de termômetro em container refrigerado

Acompanhamento do representante legal para troca de
R$
termômetro em container refrigerado.

48,00

(por HAWB/AWB)

10

Acompanhamento Troca de Embalagem e Paletização por Terceiros

Acompanhamento de representante legal para troca da
R$
embalagem da carga para embarque na Cia. Aérea.

95,00

(por PCG)

11

Alteração de Armazenamento

Desarmazenamento e rearmazenamento da carga e
alteração de dados no sistema referentes ao local de R$
armazenamento.

95,00

(por PCG)

12

Alteração de CNPJ - Exportação

Alteração do CNPJ do exportador da carga por solicitação
R$
do cliente, conforme conhecimento aéreo.

54,00

(por HAWB/AWB)

13

Alteração de Dados no Sistema CMS com Movimentação

Alteração de informação (TC, NC e/ou Quantidade de
R$
Volumes) no MANTRA com manuseio.

130,00

(por PCG)

14

Alteração de Dados no Sistema CMS sem Movimentação

Alteração de informação (TC, NC e/ou Quantidade de
R$
Volumes) no MANTRA sem manuseio.

65,00

(por HAWB/AWB)

15

Alteração de Transportador / Coletor e/ou Dissociar representante legal da certificação digital

Alteração do transportador ou do representante legal no
R$
processo documental para entrega da carga.

136,00

(por HAWB/AWB)

16

Alteração de Tratamento Teca-Teca

Aplicada para casos em que a carga recebida neste
aeroporto será desembaraçada por DTA com destino para R$
outro aeroporto.

48,00

(por HAWB/AWB)

17

Alteração, Cancelamento de registro

Cancelamento de entrega de carga por solicitação da
R$
Empresa Aérea / transportador.

38,00

(por HAWB/AWB)

18

Apropriação DSIC e Alteração de Dados com Movimentação

Vinculação do
DSIC (Documento Subsidiário de
Identificação da Carga) à carga identificada, com base nas
R$
informações do MANTRA, com manuseio da carga, no
sistema CMS.

192,00

(por DSIC)

19

Apropriação DSIC e Alteração de Dados sem Movimentação

Vinculação do
DSIC (Documento Subsidiário de
Identificação da Carga) à carga identificada, com base nas
R$
informações do MANTRA, sem manuseio da carga, no
sistema CMS.

97,00

(por DSIC)

20

Atendimento Personalizado

Solicitações personalizadas e prioritárias que não abrange o
fluxo regular operacional, formalmente solicitados pelo
R$
interessado (Cia. Aérea, representante legal do
consignatário ou o próprio)

94,00

(por PCG)
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21

Câmara Frigorífica (volume ou palete de madeira)

Utilização da Câmara Frigorífica para o acondicionamento
R$
de carga perecível.

92,00

(por dia ou fração)

22

Cancelamento de Presença de Carga

Cancelamento no sistema MANTRA da presença de carga
do despacho de exportação por solicitação do cliente,
R$
devido a erro de informação do cliente quando do
recebimento da carga.

162,00

(por HAWB/AWB)

23

Carregamento ou descarregamento de veículo no lado ar

Execução de serviço de carregamento ou descarregamento
R$
de cargas de grande porte no lado ar.

95,00

(por ULD)

24

Carregamento ou Descarregamento de Veículo fora da DOCA (médio/grande porte)

Execução de serviço de carregamento e descarregamento
R$
em veículo fora da plataforma.

299,00

(por veículo)

25

Carregamento ou Descarregamento de Veículo fora da DOCA (pequeno porte)

Execução de serviço de carregamento e descarregamento
R$
em veículo fora da plataforma.

97,00

(por veículo)

26

Carregamento ou Descarregamento de Carga na Linha de Paletização

Execução de serviço de carregamento e descarregamento
de carga na linha de paletização, por solicitção da Cia. R$
Aérea.

573,00

(por hora ou fração)

27

Correção de Pré-cadastro na Exportação

Correção das informações de pré-cadastro no sistema CMS
R$
inseridas pelo cliente, antes do recebimento da carga.

76,00

(por HAWB/AWB)

28

Descaracterização de Carga Courier

Recebimento e armazenamento de carga courier
descaracterizada, nos sistemas CMS e MANTRA, e seu
R$
armazenamento físico de acordo com a natureza indicada
no sistema MANTRA.

149,00

(por PCG)

29

Desconsolidação de Carga *

Desconsolidação de cargas no sistema MANTRA com
R$
chegada pelo modal aéreo e/ou rodoviário.

168,00

(por PCG)

30

Desdobramento com Movimentação de Carga

Alteração física e sistêmica da quantidade de volumes, na
regularização da carga, para liberação e entrega parcial de R$
um lote.

168,00

(por PCG)

31

Desdobramento sem Movimentação de Carga

Alteração física e sistêmica da quantidade de volumes, na
regularização da carga, para liberação e entrega parcial de R$
um lote, sem manuseio.

108,00

(por PCG)

32

Desova de Equipamento

Desova de container refrigerado e armazenamento dos
R$
volumes em câmara fria.

217,00

(por equipamento)

33

Desova ou Estufagem (Container Marítimo 20 pés)

Desova ou estufagem de container marítimo.

R$

488,00

(por equipamento)

34

Desova ou Estufagem (Container Marítimo 40 pés)

Desova ou estufagem de container marítimo.

R$

573,00

(por equipamento)

35

Despaletização de Carga

Serviço de desmanche das redes e plásticos para a retirada
da cargas de paletes e containers aeronáuticos, separação,
contagem e organização de volumes para viabilizar o R$
recebimento e a armazenagem da carga e a atualização no
sistema da Receita Federal.

38,00

(por ULD)

36

Destruição ou Incineração

Destruição de carga indeferida pelo órgão anuente.

R$

8,29

KG (Mínimo de R$300,00)

37

Devolução de equipamento vazio

Devolução de equipamento vazio pelo TECA

R$

94,00

(por equipamento)

38

Disponibilização de ponto de energia para container refrigerado, veículos ou demais
equipamentos

Disponibilização de ponto de energia para container
R$
refrigerado, veículos ou demais equipamentos.

162,00

(por dia ou fração)

39

Documento Liberatório apresentado com pendência (documental ou sistema)

Devolução do documento liberatório ao despachante ou
representante legal para a devida regularização, quando R$
constatado pendência documental ou sistêmica.

22,00

(por documento)
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40

Emissão de Relatórios Eletrônicos

Envio de relatórios personalizados, por e-mail, tais como:
temperatura, presença de cargas, relatório de calibração de R$
equipamentos entre outros.

86,00

(por relatório)

41

Envelopamento de Carga

Envelopamento de carga com plástico filme.

R$

65,00

(por PCG)

42

Etiquetagem de Carga Perecível - Exportação

Execução de serviço de etiquetagem de carga perecível na
R$
doca de exportação.

195,00

(por HAWB/AWB)

43

Fotografia da Carga

Registro de fotos externas da carga encaminhadas por meio
R$
de e-mail ao cliente.

108,00

(por PCG)

44

Monitoramento de Container Refrigerado (até 3 monitoramentos)

Monitoramento da temperatura e do status da bateria de
R$
containers RAP e RKN recebidos em GRU

116,00

(por equipamento / Dia)

45

Monitoramento de Container Refrigerado (até 4 monitoramentos)

Monitoramento da temperatura e do status da bateria de
R$
containers RAP e RKN recebidos em GRU

141,00

(por equipamento / Dia)

46

Monitoramento de Container Refrigerado (até 5 monitoramentos)

Monitoramento da temperatura e do status da bateria de
R$
containers RAP e RKN recebidos em GRU

162,00

(por equipamento / Dia)

47

Monitoramento de Container Refrigerado (até 6 monitoramentos)

Monitoramento da temperatura e do status da bateria de
R$
containers RAP e RKN recebidos em GRU

183,00

(por equipamento / Dia)

48

Mudança de Tratamento com Movimentação (TC)

Alteração do Tratamento da Carga (TC) no sistema
MANTRA motivada pela alteração feita pela Empresa R$
Aérea, com manuseio.

97,00

(por PCG)

49

Mudança de Tratamento sem Movimentação (TC)

Alteração do Tratamento da Carga (TC) no sistema
MANTRA motivada pela alteração feita pela Empresa R$
Aérea, sem manuseio

65,00

(por HAWB/AWB)

50

Nova Presença de Carga

Inclusão ou atualização do número do despacho de
R$
exportação (DUE) no sistema CMS e/ou Portal Único.

136,00

(por HAWB/AWB)

51

Pátio Vencido

Alteração do Tratamento da carga de carga pátio para carga
R$
armazenada.

271,00

(por PCG)

52

Permanência de Carga Liberação/Expedição

Permanência de cargas agendadas e não retiradas pelo
R$
cliente quando do agendamento para entrega.

108,00

(por PCG)

53

Permanência de Carga na DOCA

Aplicado para os casos de permanência de cargas nas
R$
docas de importação / exportação.

108,00

(por hora ou fração)

54

Permanência de Carreta Aberta ou Fechada

Permanência da carreta na área de paletização de cargas
R$
em processos já concluídos.

66,00

(por dia ou fração)

55

Permanência de Equipamento Aeronáutico ou Carreta

Permanência de Equipamento Aeronáutico ou Carreta vazio
R$
nas áreas do armazém.

97,00

(por dia ou fração)

56

Permanência de Resíduos de Madeira

Segregação de resíduos de madeiras deixados pelas cias.
Aéreas e/ou transportadores após o recebimento e/ou R$
entrega da carga.

5,18

(por kg / dia ou fração)

57

Permanência de Veículo

Permanência
Exportação.

R$

232,00

(por Unid. / período de 12
horas)

58

Rearmazenamento de carga já entregue

Rearmazenamento de carga já entregue para a empresa
área na exportação ou para a transportadora rodoviária na R$
área de trânsito de importação

95,00

(por PCG)

de

veículo

no

pátio

de

Importação

/
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59

Recomposição ou Reconstituição de Embalagens, Volume e Carga

Substituição ou adequação de embalagem avariada de
R$
carga por parte do representante legal.

108,00

(por PCG)

60

Recontagem de Volumes e Carga

Recontagem de volumes para verificar possíveis
divergências na quantidade registrada no MANTRA e R$
recebida no sistema CMS.

95,00

(por PCG)

61

Reetiquetagem de Carga com Manuseio

Regularização de processo de etiquetagem da carga com
R$
manuseio.

95,00

(por PCG)

62

Reetiquetagem de Carga sem Manuseio

Regularização de processo de etiquetagem da carga sem
R$
manuseio.

48,00

(por PCG)

63

Repesagem de Carga

Repesagem de volumes para verificar possíveis
divergências no peso registrado no MANTRA e a recebido R$
no sistema CMS.

108,00

(por PCG)

64

Utilização de Instalações com equipamento

Utilização eventual de área do TECA, com utilização de
R$
equipamentos e cobrados por dia ou fração

9.514,00

65

Visita à Carga

Acompanhamento ao cliente na verificação externa de carga
R$
especifica por solicitação do cliente.

108,00

(por PCG)

66

Visita à Carga - container refrigerado

Acompanhamento do representante legal do importador
para verificação de nível de bateria e temperatura de
R$
container refrigerado. O equipamento será movimentado
para uma área segregada do armazém.

271,00

(por equipamento)

Item

Cessão de Área

Descrição

Valor

Por dia ou fração

Parâmetro

67

Locação de Instalações com Equipamento (por diária de 8 horas)

Locação de sala ou do auditório do TECA para a realização
de reuniões, eventos, etc., com a utilização de R$
equipamentos e cobrados por hora ou fração.

973,00

(por diária de 8 horas)

68

Locação de Instalações com Equipamento (por hora ou fração)

Locação de sala ou do auditório do TECA para a realização
de reuniões, eventos, etc., com a utilização de R$
equipamentos e cobrados por hora ou fração.

162,00

(por hora ou fração)

Item

Locação de Máquinas e Equipamentos

Descrição

Valor

Parâmetro

69

Utilização de Raio-X

Utilização de RX para exportação de cargas em voos
internacionais, sendo que a operação do equipamento é R$
executada pelo cliente solicitante.

0,043

(por quilograma)

70

Utilização de Equipamento ETD

Utilização de ETD para exportação de cargas em voos
internacionais, sendo que a operação do equipamento é R$
executada pelo cliente solicitante.

76,00

(por volume)

71

Utilização de Equipamentos para paletização

Utilização de equipamentos para paletização de carga de
R$
exportação.

0,047

(por quilograma)

OBSERVAÇÕES
1. Os valores serão pagos em moeda nacional, vigente na data do pagamento.
2. Os serviços serão executados por pessoa indicada pela GRU AIRPORT.
3. * Serviços que serão também praticados para carga trânsito
4. Conforme Comunicado n.º 27 de 28.12.2020, os preços publicados para os itens acima entram em vigor a partir de 01.01.2021

Decreto nº 89.121, de 06.12.1983, Presidência da República
Atualizada em 04/2021

