
 
 

Observações: 

Marítimo FCL: Ressalvamos a necessidade de que seja observado, rigorosamente, o prazo para devolução dos contentores, que deverá 

ocorrer, dentro do período de livre estadia dos mesmos. A inobservância deste procedimento acarretará a cobrança dos custos diários que as 

companhias marítimas nos debitarão e que serão repassadas a V. Exas. 

Tempo concedido ao enchimento/descarga nos exportadores/importadores - 2 horas para 20' e 3 horas para 40', adicionais conforme débito 

do Transportador. 

Limpeza de contentores de Importação - os contentores deverão ser entregues limpos e em condições de uso no parque, sem detritos ou 

cargas derramadas que em caso de lavagem adicional será cobrada ao prevaricador. 

Condições Gerais: 

Em todas as operações de transporte a nossa responsabilidade não excederá, em hipótese alguma, aquela assumida, connosco, pelas 

companhias aéreas, ferroviárias, rodoviárias e de navegação ou por qualquer outro intermediário envolvido no percurso de transporte. 

Os fretes estão subordinados às alterações das tarifas aéreas, marítimas e terrestres e sujeitos às flutuações cambiais. 

As cotações excluem cargas perigosas, perecíveis, extradimensionais, carga pesada, bens pessoais ou doméstico, salvo se claramente 

especificado na nossa oferta. 

O cliente está ciente de que a Alvalog mantém a liberdade de selecionar os operadores de transporte, segundo as reservas e disponibilidade 

de espaço, salvo se outra condição for previamente estipulada. Os embarques serão efectuados com linhas de primeira categoria, segundo as 

normas internacionais. 

As cargas de natureza perecível, somente, poderão ser disponibilizadas para a Alvalog após a confirmação da reserva de espaço nos meios 

transportadores, da data para embarque e data para movimentação. A integridade das cargas, de natureza perecível, enviadas fora das 

condições, acima, não serão de responsabilidade da Alvalog 

Seguro: 

As mercadorias são transportadas por conta e risco dos nossos clientes. 

Somente serão seguras mediante autorização escrita dos mesmos. 

Sugerimos que o cliente garanta os seus bens em cada envio de carga através de um seguro de transporte adequado (All Risk). A Alvalog, não 

contratará nenhum seguro de transporte, salvo se houver prévia solicitação escrita do cliente e desde que seja declarado o valor a ser 

segurado. (A Alvalog, não segura: Carga Perecível, Antiguidades, Arte, Jóias, Notas Bancárias, Documentos Valiosos, Metais Preciosos, Carga 

Perigosa, Animais Vivos, Carga a Granel, Chips de computador e/ou Similares). Um seguro personalizado, para atender todas as suas 

necessidades pode ser solicitado por intermédio da Alvalog. 

Gastos na Origem: 

Gastos na origem, Inland Freight, custos por retorno ao porto ou detention / demurrage de contentores na origem / destino não estão 

inclusos, salvo em casos expressamente cotados nesta proposta. 

Instruções de embarque: 

Toda instrução de embarque deverá ser enviada por escrito à Alvalog antes do embarque. 

A nossa cotação e a declaração de embarque estarão baseadas nas informações recebidas do fornecedor / cliente e/ou constantes da factura 

comercial. 

Facturação e Pagamentos: 

As nossas facturas são emitidas em EURO decorrentes à taxa de câmbio vigente no dia do pagamento ou do seu equivalente em moeda 

estrangeira quando aplicável. 

 


