
 
 

TABELA DE PREÇOS 

Item Descrição Unidade Vlr Unitário (R$) 

1 Atracação de embarcação até 30 metros de comprimento período até 12 h 3.000,00 

2 Atracação de embarcação entre 30 metros e 55 metros de comprimento período até 12 h 4.000,00 

3 Atracação de embarcação com mais de 55 metros de comprimento período até 12 h 5.000,00 

4 Locação de Caminhão Guindaste - capacidade de 62 ton/m, 2ª a 6ª de 8:00 às 17:00 h (mínimo 4 h) h 250,00 

5 Locação de Caminhão Guindaste - capacidade de 62 ton/m, hora extra, sábados, domingos e feriados (mínimo 4 h) h 300,00 

6 Locação de Caminhão Guindaste com capacidade de 120 ton/m (mínimo 10 h) h 2.000,00 

7 Barreiras de Contenção diária 2.500,00 

8 Fornecimento de Água Potável m³ 30,00 

9 Coleta Resíduos Oleosos Líquidos m³ 800,00 

10 Coleta Resíduos Oleosos Sólidos m³ 800,00 

11 Coleta Resíduos Não Perigosos (lixo comum) m³ 500,00 

12 Fornecimento de energia 110V ou 220V kWh 3,00 

13 Locação de Retro-área m²/dia 2,50 

14 Taxa p/ bombeio de Óleo Diesel ou Bunker ton 10,00 

 



 
 
Termos Gerais 
 

1. Esta tabela de preços é válida por prazo indeterminado, podendo sofrer alterações a qualquer momento sem prévio aviso e a exclusivo critério o TPG – Terminal 

Portuário da Glória, e portanto qualquer aditamento ou alteração às regras aqui previstas tornar-se-ão válidas e passarão a ter plena vigência e eficácia imediatamente 

após a sua publicação na página oficial do TPG na internet. 

 

2. A taxa de utilização do canal, sinalização náutica e áreas de fundeio do Porto de Vitória deverá ser recolhido diretamente pelo armador através de seu agente de 

navegação. 

 

3. Quaisquer serviços não contemplados nas tabelas de preços aqui apresentadas ou nos Termos e Condições Gerais do Terminal, serão objetos de negociação específica 

entre as partes interessadas. 

 

4. O TPG não se responsabiliza por atrasos na prestação dos serviços em caso de inobservância por parte do cliente das normas e procedimentos exigidos pelas autoridades 

competentes. 

 

5. Os serviços prestados pelo TPG deverão ser requisitados previamente, juntamente com o pagamento antecipado das remunerações estabelecidas nesta tabela de preços, 

ou em convênios ou contratos estabelecidos com o requisitante permitindo que os valores devidos possam vir a ser faturados, com garantias e ou compromissos de 

pagamento até o vencimento estipulado a critério do TPG. 

 

6. O Cliente declara e garante ciência que em caso de atrasos e (ou) não pagamento dos valores devidos pelos serviços prestados, caberá ao TPG proceder com a regular 

execução das cobranças além da adoção de todas as medidas necessárias para satisfação do débito devido, reservando-se o TPG ao direito de suspender de imediato a 

prestação dos serviços ao devedor, sem qualquer aviso prévio, e ainda, reter o contêiner e/ou carga objeto dos serviços, e/ou deixar de receber contêiner e/ou sua carga 

para embarque e os demais serviços constantes na tabela, até que se efetue o pagamento devido. 

 

7. Os preços estabelecidos nesta tabela são calculados com a incidência dos tributos diretos e indiretos de qualquer natureza, estando sujeitos a tais como, mas não se 

limitando a ISS, PIS e COFINS. 


