São Paulo, 17 de dezembro de 2015
Prezado(a) Cliente.
A FedEx está em constante evolução para continuar oferecendo o serviço expresso mais confiável do mercado,
capaz de conectar, de forma rápida e segura, o Brasil a mais de 220 países e territórios.
Com o objetivo de manter a mais alta qualidade de nossos serviços, a partir do dia 04 de janeiro de 2016, será
iniciado o processo de cobrança por serviços adicionais relacionados às remessas de importação, independente
do regime de liberação a qual a mesma se enquadra – Formal ou Expressa. A descrição dos serviços, valores e
a data de início da cobrança estão disponíveis na tabela abaixo:
Descrição do Serviço
Liberação perante o Ministério de Agricultura e
ANVISA
Reembolso por Recarga de Gelo Seco em Remessas
Reembolso por Consulta e/ou Validação de
CNPJ/CPF (TAX ID) para remessas
Desconsolidação de Carga
Entrega do AWB IATA

Valor do serviço
US$ 10,00 por AWB

Data de ínicio
04-janeiro-2016

US$ 2,86 por Quilo de Gelo
Seco usado na Recarga¹
US$ 0,70 por consulta¹

04-janeiro-2016
04-janeiro-2016

R$ 150,00 por MAWB 023
01-fevereiro-2016
R$ 80,00 por AWB (023, BSO e 01-fevereiro-2016
Descaracterizado)
¹ Por se tratar de serviços que dependem de fornecedores externos, os valores podem sofrer reajuste
e/ou variação.
As cobranças acima serão realizadas de forma distinta, sendo que a Liberação perante o Ministério da Agricultura
e ANVISA, o Reembolso por Recarga de Gelo Seco em Remessas e o Reembolso por Consulta e/ou Validação de
CNPJ/CPF (TAX ID) para remessas constarão na fatura Federal Express Corporation. Já os serviços de
Desconsolidação de Carga e Entrega do AWB IATA serão cobrados por Nota Fiscal de Serviço, em Real (R$),
emitida pela FedEx Brasil Transporte e Logística LTDA.
Lembramos ainda que, conforme indicado nas Condições do Contrato constantes no verso do conhecimento de
transporte aéreo internacional (AWB), no item “Responsabilidade pelo Pagamento”, o remetente da remessa,
indicado no AWB, é o principal responsável pelo pagamento de todos os encargos e possíveis cobranças
adicionais incidentes e relacionadas ao envio da remessa.
Para mais informações, favor entrar em contato com o Serviço ao Cliente FedEx através do telefone 3003 3339
para regiões metropolitanas ou 0800 703 3339 nas demais localidades.
Atenciosamente,

Guilherme Gatti
Diretor de Marketing
FedEx Express Corporation
Divisão América Latina & Caribe

