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1 Introdução
Este processo aborda o recurso de controle de frete a partir de uma sistemática de cálculo de fretes personalizável e,
de acordo com as diversas particularidades no acordo firmado com cada transportadora que a empresa trabalha.
Aborda o planejamento do esquema de praças, campos com taxas peculiares para cada transportadora, tabela de
fretes, com fórmulas customizadas para cada tipo de frete, passando pelo faturamento, considerando o peso bruto
e/ou cubagem dos volumes obtendo o tempo de entrega previsto, para cada transportadora que atenda a praça de
destino, com cálculo final e memória e cálculo sendo armazenados no sistema.
Após o faturamento, através de geração de embarque e recebimento de XMLs de CTEs via e-mail, é possível gerar a
conciliação automática e manual de frete, comparando os valores produzidos pelo cálculo do sistema e o valor cobrado
pela transportadora.
Este documento foi homologando utilizando a versão 2.0 do CTE.
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2 Parâmetros gerais
Esta sessão é dividida em 2 partes, parâmetros técnicos e operacionais.
Os parâmetros técnicos são destinados aos consultores e gestores do sistema Millennium Business na parametrização
do módulo para atender a seus requisitos.
Já, os parâmetros operacionais são destinados aos usuários do sistema Millennium durante a operação do processo.

2.1 Parâmetros técnicos
2.1.1

Instalar novos módulos

Estes módulos são à parte e, para a que as operações do processo estejam disponíveis, é necessário que estejam
instalados.
Acesso: Utilitários\Administrador\Monitoramento dos Módulos

Após carregada a tela, selecione a opção Todos e clique em Procurar para listar os módulos disponíveis.
Módulo

Descrição

Aplicabilidade

millenium!gf_millenium_v2

Gateway Cálculo Frete
Millennium 2.0

Utilizado no processo cadastro de praças, esquemas de
frete, manutenção da tabela e cálculo do frete.

millenium!enfe

Entrada Notas Fiscais
Eletrônicas

Utilizado no processo de importação do XML do CTe,
aprovação do frete e geração de conhecimentos em lote.

•

Selecione o módulo “millenium!gf_millenium_v2”, clique em “Atualizar/Instalar” e aguarde a mensagem de
Comando executado com sucesso.
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•
1.1.1

Repita o processo anterior com a seleção do módulo “millenium!enfe”
Liberar acessos no gerenciador de usuários

Após a instalação dos módulos “millenium!gf_millenium_v2” e “millenium!enfe”, faça as liberações dos novos
recursos no gerenciador de usuários, para que sejam visualizados pelos funcionários que irão operá-los:
•
•
•
•
1.1.2

Logística\Estoque\Cadastros\Praças de Frete
Logística\Estoque\Cadastros\Esquemas de Frete
Logística\Estoque\Cadastros\Tabelas de Frete
Logística\Recebimento\Recebimento de Embarque de Compra (Automático)
Parametrizar serviço, filial e conta de e-mail para importação do XML

1.1.2.1 Cadastro de conta de e-mail
Para que o sistema consiga realizar a importação dos XMLs dos conhecimentos de frete gerados pelas transportadoras,
é necessária a configuração de uma conta de e-mail.
Acesso: Utilitários\Administrador\E-Mails\Contas e-mails
Clique em “+ Incluir” e preencha o formulário conforme a figura a seguir.
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Atenção: Para finalizar o cadastro é necessário fazer a validação da configuração da conta.
•

Clique nos ícones destacados por

lupas para realizar a validação.

1.1.2.2 Vínculo com os parâmetros do sistema
Os parâmetros a seguir são específicos para o processo de importação do XML do CTE.
Acesso: Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Entrada Nota Fiscal Eletrônica
Aba “Geral” selecione:
•

Filial e conta para recebimento ao evento a ser gerado.
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Aba “CTe” selecione:
•
•
•

Serviço de frete
Condição de pagamento
Informe um valor de tolerância para diferencia entre o valor do frete calculado pelo sistema e o valor do
CTe.

Aba “Contas E-mail” selecione:
•

E-mail Recebimento ENFe (Selecione a conta de e-mail configurada no item anterior)

•

Clique em “Salvar Parâmetros”
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2.2 Parâmetros Operacionais
2.2.1

Cadastrar praças para fretes

Este recurso permite o cadastramento de praças para vínculos com o esquema de frete que será vinculado à
transportadora. A origem dos dados para seleção, está no cadastro do destinatário do frete, ou seja, o cadastro do
cliente no Millennium Business. Portanto, antes de proceder com a parametrização para utilizar o recurso de
conhecimento de frete, verifique se o cadastro dos clientes está com todos os dados preenchidos corretamente.
Acesso: Logística\Estoque\Cadastros\Praças de Fretes
Para cadastrar uma nova praça clique em “+ Incluir Praça”. Preencha os campos Código e Descrição, de acordo com a
definição da empresa. Para preenchimento do campo Tipo de Praça, veja nos itens abaixo qual o tipo adequado para
utilização em sua empresa:
2.2.1.1 Praça - CNPJs
Este tipo é utilizado quando o acordo com uma determinada transportadora tiver uma tabela de frete específica para
um determinado cliente, ou grupo de cliente, como é o caso de redes e magazines.
Para utilizar esta opção, deverá ser selecionado o Tipo de Praça = CNPJ e digitado os CNPJs vinculados ao acordo na
tabela de CNPJ dos Destinatários.

2.2.1.2 Praça - faixa de CEP
Este tipo é utilizado quando o acordo com uma determinada transportadora tiver uma tabela de valores de frete
específico para uma determinada faixa de CEP.
Para utilizar esta opção deverá ser selecionado o Tipo de Praça = Faixa de CEP e digitada a faixa nos campos de CEP
inicial e CEP final.
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2.2.1.3 Praça - UF + Cidade (Capital)
Esta opção é utilizada para relacionar as cidades pertencentes à capital de um determinado estado, ou seja, cidades
próximas da capital e, por isso, tem reflexo no valor do frete.
Para utilizar esta opção deverá ser selecionado o Tipo de Praça = UF + Cidade, selecionar o estado referente à praça e
vinculadas as cidades pertencentes à capital do estado na tabela Municípios.

2.2.1.4 Praça – UF (Por estado, Interior)
Nesta opção é selecionado o Tipo de Praça = UF e relacionado o estado desejado.
Atenção! Por padrão, sempre que um determinado destinatário não se enquadrar nos tipos de praças citados acima,
será considerado neste tipo.

2.2.2

Cadastrar o esquema de frete

O cadastro de esquema de fretes, representará a estrutura do acordo firmado com a transportadora e atuará em
conjunto com a tabela de praças. Juntas formam a base da tabela de fretes que será vista mais adiante.
Acesso: Logística\Estoque\Cadastros\Esquema de Frete
O cadastro do esquema de fretes é divido em 4 seções:
2.2.2.1 Relacionamento do esquema com as praças
Após a definição do código e descrição do esquema, selecione na tabela, a praça cadastrada e defina um código a ela.
Na descrição do esquema pode ser digitado o mesmo nome do serviço contratado com a transportadora, que que seja
fácil identificá-lo em situações futuras, como consultas de tela ou relatórios.
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Este código será identificado mais adiante no momento do preenchimento da tabela de fretes.

2.2.2.2 Definição de campos para a tabela de frete
A tabela “Campos para lançamentos de valores” permite a seleção dos campos referentes ao acordo com a
transportadora e também permite através do campo Título a customização do nome do campo para exibição na tabela
de frete.
Além dos campos já existentes é possível adicionar campos customizados conforme os Customizado 1 que foi
configurado para “TRANSIT_TIME” e Customizado 2 para TDE (Taxa de dificuldade de entrega).

A tabela abaixo possui a explicação dos campos contidos nesta seção:
Campo

Legenda

Praça

Cria uma coluna na tabela de fretes com as praças selecionadas na tabela do esquema

Faixas

Cria uma coluna na tabela de fretes com as faixas de peso criadas no esquema
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Peso Excedente

Cria uma coluna para definição do valor do peso excedente à faixa

Valor por KG

Cria uma coluna para definição do valor por KG

Valor por % da NF

Cria uma coluna para definição do valor conforme % da NF

Frete Mínimo

Cria uma coluna para definição do valor mínimo que um conhecimento terá

GRIS

Criar uma coluna para definição do % de gerenciamento de risco sobre o valor da NF

GRIS Mínimo

Cria uma coluna para definição do valor mínimo de GRIS que um conhecimento terá

CTRC

Cria uma coluna par definição do valor da taxa por conhecimento de frete

ADV

Cria uma coluna para definição da % Ad Valorem sobre o valor da NF

Pedágio

Cria uma coluna para definição do valor do pedágio conforme o percurso

Fator ICMS

Criar uma coluna para definição do fator de conversão do ICMS conforme a praça

Customizado 1 ao Permite criar de 1 a 9 colunas adicionais para definição de taxas que podem não estar
9
listadas acima a exemplo da TRT Taxa de Restrição ao Trânsito que é utilizada em SP

2.2.2.3 Definição de tabelas de faixa de valores
Quando a tabela acordada com a transportadora contemplar o valor de peso por faixas, a tabela acima deverá ser
preenchida conforme o exemplo de ilustração.
A primeira coluna define o Título da Faixa que será exibido na tabela a ser montada. Já a segunda e terceira colunas
definem a faixa de peso ao qual se limitará a valor da tabela.
No momento da realização do cálculo, o sistema percorrerá a tabela comparando peso da NFe com as faixas, para
encontrar o valor correspondente.

2.2.2.4 Criando fórmulas auxiliares para o cálculo do frete
A tabela “Fórmulas auxiliares para o Cálculo do Frete” permite criar fórmulas para o cálculo do frete com base nos
campos definidos nas tabelas acima.

Página 13 de 36
É importante se atentar nas regras abaixo:
Todos os campos definidos abaixo e que são definidos no lançamento de valores do frete estão disponíveis para uso.
Caso o nome do campo possua espaço, na fórmula deve ser substituído o espaço por _, ex: VALOR MINIMO fica
VALOR_MINIMO.
Toda fórmula definida pode ser utilizada nas próximas fórmulas e no valor final do frete, seguindo as mesmas regras
dos campos. Estão disponíveis os seguintes campos que vêm do faturamento:
•
•
•
•

PESO_CUBADO
PESO_BRUTO
VALOR_TOTAL
VALOR_ICMS

FAIXA
PESO_FAIXA
FORA_FAIXA
SE ou IF (expressão, valor sim, valor
não)
DIV (dividendo, divisor)
MAX e MIN (valor 1, valor 2)

Traz o valor da faixa selecionada do campo informado
Traz o montante efetivo de peso que será utilizado
Traz o montante que ultrapassou a faixa
Se a expressão for verdadeira retorna o valor sim, senão o valor não
Retorna uma divisão inteira
Traz respectivamente o maior ou menor valor

2.2.2.5 Expressão para o cálculo do valor do frete
O campo expressão para cálculo utiliza as expressões das fórmulas criadas nas seções anteriores, para formar o cálculo
final do frete.

2.2.3

Cadastrar transportadoras

Para que seja considerado o cálculo realizado pelo sistema, é necessário que o cadastro da transportadora seja
atualizado.
Acesso: Logística\Estoque\Cadastros\Transportadoras
Após carregada a tela:
•

Localize a transportadora deseja a clique em “Altera Transportadora”.
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•
•

Acesse a aba “Frete e Seguro”
Marque a opção “Gateway Frete” e selecione a opção “Millenium Versão 2.0”

Atenção! Caso a opção “Millenium Versão 2.0” não esteja disponível reveja o processo de instalação/atualização do
módulo “millenium!gf_millenium_v2”.

2.2.4

Cadastrar Tipos de Frete

Este cadastro está relacionado ao produto do frete, fazendo o vínculo entre a transportadora e o esquema de frete a
ser utilizado.
É possível ter tabelas de fretes distintas para a mesma transportadora e com esquema de cálculos diferentes. Um bom
exemplo, são os serviços dos correios onde há tipos de encomendas diferentes como Sedex, PAC e etc. Cada um destes
serviços podem ser um tipo de frete no sistema, com mecanismo de cálculo e valores específicos.
Há também um campo importante para transportadoras que utilizam a cubagem para o cálculo do frete. O campo
“Fator de Cubagem” atuará com as dimensões dos volumes contidos no “cadastro de volumes” para formação do
peso cubado.
Acesso: Logística\Estoque\Cadastros\Tipos de Frete
Para incluir um novo tipo de frete:
•
•
•
•
•

Clique em “+ Incluir Tipo de Frete”
Informe a Transportadora
Informe o Fator de Cubagem
Selecione o “Esquema de Cálculo Frete” atribuído e este tipo de frete
Clique “CTRL + Enter Salvar”
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2.2.5

Cadastrar tipos de volumes

Para cada tipo de volume utilizado pela empresa, um cadastro conforme acima deverá ser realizado.
Os campos “Peso Médio” e “Tara” serão utilizados, caso o peso não esteja contido no cadastro do produto
transportado. Estes valores serão utilizados no faturamento, no momento da digitação dos volumes da carga
transportada.
Os campos relacionados às medidas como “Largura”, “Altura” e “Comprimento” atuarão com o fator de cubagem do
cadastro do tipo de frete para calcular o peso cubado.
Acesso: Logística\Estoque\Cadastros\Tipos de Volumes

2.2.6

Cadastrar a tabela de fretes

Os cadastros de praças, esquemas e tipos de fretes são os pré-requisitos para utilização da tabela de fretes que
veremos a seguir. Sendo assim, é necessário que este planejamento já tenha sido realizado.
Acesso: Logística\Estoque\Cadastros\Tabelas de Frete
Após carregada a tela:
•
•
•
•

Clique em “+ Incluir Tabela de Valores de Frete”
Selecione o tipo de frete e informe a descrição da tabela
Informe a data de validade inicial e final para a tabela que está sendo cadastrada. Pois o sistema irá utilizar
esta faixa de data como parâmetro de vigência da tabela no momento da simulação do frete.
Ao final clique em “CTRL + Enter Salvar” para gravar a tabela
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•

Após o cadastro da tabela de frete, retorne a tela de consulta, selecione a tabela e clique o botão “Lança
Valores”.

Campo adicional “Customizado 1” que teve
o título nomeado como “TRANSIT-TIME”

Praças

Faixa de peso

Taxas

Após carregar a tela é possível notar que dinamicamente o sistema carregou todas as praças, a tabela de faixa e as
taxas.

2.2.6.1.1 Exportar e importar tabelas de fretes com MS-Excel
Recurso muito interessante para realização de backup da tabela ou para exportação da estrutura para um
preenchimento automático via importação de planilha salva.
•

Clique no botão “Exportar para o Excel” para que o sistema carregue a tabela com os dados atuais para um
arquivo do MS-Excel.

•

Salve a planilha no computador e efetue as alterações
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•

Após preencher a planilha, salve-a no computador e clique em “Importar do Excel “

Após selecionado o arquivo com a planilha, os valores serão atualizados na tela do sistema.
•

Ao final, clique em efetivar para concluir as alterações.
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3

Cálculo da cotação do frete

Uma vez que o sistema esteja parametrizado para a realização do cálculo, com base nos passos anteriores, a cotação
do frete já poderá ser realizada, seja através do pedido de venda ou de um evento de venda.
Selecione o pedido ou evento e clique na lupa ao lado do campo “Valor Frete”, para que o sistema faça a busca das
transportadoras que atendem a praça do cliente e gere a cotação.

Note que além da cotação do frete, com a lista de todos os componentes que formam o valor final, com base no
“transit time” sistema também mostra, o prazo de entrega de cada transportadora.

4 Importação XML da CTe, conferência e geração de conhecimentos
Acesso: Logística\Recebimento\Recebimento de Embarque Compra (Automático)
Este tópico do processo de controle de frete permite que, de forma automática, o sistema faça a importação e
validação dos conhecimentos de frete recebidos pela empresa.
Permite também a impressão e exportação do XML recebido e comparação com a cotação de frete realizada pelo
sistema.
Com a importação e geração de automática de conhecimentos, qualquer problema com um determinado CTE poderá
ser resolvido rapidamente, pois assim que for emitido o CTe pela transportadora, ele já poderá ser importado e
validado.
A validação dos valores dos conhecimentos, pode ser realizada em lote, quando os valores cobrados estão em
conformidade e dentro da tolerância em relação a cotação realizada, ou de forma manual e individual.
Ao final, o sistema gera as movimentações de entrada de conhecimento de frete com geração das informações fiscais
e financeiras.
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4.1 Lista de conhecimentos já processados
•
•

Informe os filtros de datas e demais campos para pesquisa
Clique em “CTRL + Enter Procurar” para realizar a pesquisa

Após processar a consulta com base nos filtros existentes, o resultado da consulta permite acompanhamento dos CTEs
já importados para o sistema.
A cada 5 minutos, internamente o sistema faz a pesquisa de novos CTE´s e, a cada hora, o sistema faz uma validação
junto à SEFAZ para checar se o CTE emitido pela transportadora permanece autorizado.
Atenção! Por medida de segurança, caso o mesmo não esteja aprovado, ou esteja cancelado pelo SEFAZ, não será
possível o processamento e geração de movimento no ERP Millennium.

4.2 Processar recebimento de CTE pelo “Verificar e-mail”
Apesar do sistema realizar a importação do CTE de forma automática é possível forçar o recebimento através do link
“Outras Funções\Verificar e-mail”.
Notas: Para que os CTEs sejam importados é necessário que o e-mail parametrizado no item 1.1.12 seja divulgado
junto às transportadoras e parametrizado no sistema.
Após seu processamento o sistema importará o XML do CTE e tentará localizar a NFe referente ao frete em questão.
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4.3

Re-validar junto à SEFAZ pelo “Consultar SEFAZ”

Apesar do sistema realizar a validação do CTE no ato da importação, é possível repetir a validação manualmente com
o acionamento do link “Ações\Consultar SEFAZ”. Este recurso pode ser útil para validar um cancelamento de CTE que
tenha sido emitido de forma incorreta.

4.4 Consultar CTE pelo “Visualiza Documento”
Após importado o XML é possível visualizar o DACTE do CTE para análise das informações contidas.
•

Após selecionado o recebimento desejado clique em “Ações\Visualiza Documento”
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•

Após clicar em “Visualiza Documento” selecione o modelo de ””Retrato”.
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4.5 Imprimir CTE pelo “Salva Documento”
O sistema armazena e permite a exportação do XML recebido da transportadora.
•

Para exportar selecione o recebimento desejado e clique no botão “Ações\Salva XML” e selecione o local de
destino para o arquivo.

4.6 Conciliar CTE com NFe pelo “Validar Automaticamente”
Para que o sistema processe os CTEs e gere as movimentações de conhecimento automaticamente, é necessário que
eles sejam aprovados.
A aprovação pode ocorrer de 2 formas:
Automaticamente: Quando os valores calculados entre o sistema a transportadora são equivalentes e dentro dos
limites de tolerância.
Manual: Quando os valores estão fora dos limites de tolerância. Neste caso, a geração do movimento do CTE
dependerá de acesso com autoridade para liberação.
As imagens abaixo abordam a rotina para a liberação automática
•
•
•

Clique no link “Outras Funções \Validar Automaticamente” para acessar o recurso.
Selecione a filial, fornecedor, período desejado e clique em “CTRL + Enter Efetivar”
Ao final do processamento, o sistema irá validar e aprovar os recebimentos, onde o valor da cotação gerado
pelo sistema, estiver em igual ao valor do CTE, ou dentro do limite de tolerância estabelecido nos parâmetros
do sistema.
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4.7 Aprovar manualmente pelo “Alterar Recebimento”
Para os casos onde o valor do frete no CTe não coincida com o valor da cotação, é possível fazer a aprovação de forma
manual. Na tela de consulta de recebimentos de embarque:
•
•
•

Selecione o recebimento desejado e clique em “Alterar Recebimento Embarque Compra”.
Altere o valor do campo “Status” de para “Liberado”.
Clique em “CTRL + Salvar ” para finalizar a aprovação manual.
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4.8 Gerar movimentação de conhecimento automático “Faturamento Automático”
Após a importação e aprovação do valor do CTE, o passo final será o faturamento automático do CTE, o qual irá gerar
a movimentação no sistema.
Atenção! Este processo substitui definitivamente a necessidade de processamento do arquivo CONEMB EDI Proceda.
Após o recebimento processado no sistema e validado, seja de forma automática ou manual:
•
•
•

Clique no link “Outras Funções \Faturar Automático” para acessar o recurso.
Selecione a filial e fornecedor caso necessário, o período desejado e clique em “Próximo”.
Na listagem que será exibida, marque os conhecimentos de frete que deverão gerar movimento e clique em
“Próximo”.

•

Após selecionados os CTE clique em “Processar” para que o sistema processe as movimentações.
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Aguarde o processamento e fique atento quanto a quaisquer mensagens que o sistema possa emitir. Pois neste
momento, o sistema estará gerando toda a movimentação que é gerada manualmente ou pelo antigo processo de
geração EDI CONEMB ou realizado manualmente.
Caso ocorra algum problema, o sistema não processará a movimentação e indicará o motivo na última coluna da tela.

4.9 Consultar conhecimentos de frete processados
Após processados, os movimentos gerados poderão ser consultados pelo caminho:
Acesso: Logística\Recebimento\Consulta de movimentações
•

Após carregar a tela de consulta, informe o período desejado e demais campos para filtrar e clique em “(CTRL
+ Enter) Procurar”

Em seguida, o sistema listará os movimentos de CTe que foram processados por faturamento automático.
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5 Modelo com exemplos de esquemas de fretes
5.1 CSC002 - Transoliveira - Faixa de peso ou Por KG após exceder 100KG
Este esquema de frete considera o frete em 2 situações. Onde há um valor fixo enquanto o peso utilizado na
movimentação se enquadra na faixa de peso. Sendo assim, o sistema seleciona o valor da fixa utilizada para definir o
valor do frete.
Caso o peso utilizado na movimentação seja superior ao limite da última faixa, o sistema considerará o valor por peso
unitário por KG.
Esta transportadora considera somente o peso bruto, sendo assim, mesmo com o cálculo do peso cubado na definição
dos volumes, o mesmo não terá efeito no cálculo do frete.
Campos para lançamento de valores
Campo

Titulo

Praça

PRACA

Faixas

FAIXAS

Valor por KG

VALOR_POR_KG

ADV

ADV

GRIS

GRIS

Pedágio

PEDAGIO A CADA 100 KG

Fator ICMS

FATOR ICMS

Customizado 1

TRANSIT-TIME

Definição das Faixas de Valores
Titulo

Mínimo

Máximo

Até 15kg

1

15

Até 30kg

16

30

Até 45kg

31

45

Até 60kg

46

60

Até 75kg

61

75

Até 100kg

76

100

Fórmulas auxiliares para o Cálculo do Frete
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Nome

Expressão

VALOR FAIXA

FAIXA(PESO_BRUTO)

PESO USADO

PESO_BRUTO

VLR_FRETE

SE(PESO_USADO<101,VALOR_FAIXA,PESO_USADO * VALOR_POR_KG)

VLR_GRIS

VALOR_TOTAL * GRIS / 100

VLR_ADV

SE(PESO_USADO<101,0,VALOR_TOTAL * ADV / 100)

VLR PEDAGIO

DIV(PESO_USADO,100) * PEDAGIO_A_CADA_100_KG

FRETE_TOTAL

(VLR_FRETE + VLR_GRIS + VLR_ADV + VLR_PEDAGIO) / FATOR_ICMS)

BASE_FRETE

VLR_FRETE + VLR_GRIS + VLR_ADV + VLR_PEDAGIO

VLR_ICMS

FRETE_TOTAL-BASE_FRETE
Expressão para o cálculo do Valor do Frete
(VLR_FRETE + VLR_GRIS + VLR_ADV + VLR_PEDAGIO + VLR_ICMS)

5.2 CSC001 - Ouro Negro - Faixa de peso ou Por KG após exceder 100KG
Campos para lançamento de valores
Campo

Titulo

Praça

PRACA

Faixas

FAIXAS

Valor por KG

VALOR_POR_KG

ADV

Adv

GRIS

Gris

Pedágio

Pedagio 100kg

Fator ICMS

Fator ICMS

Customizado 1

TRANSIT-TIME

Definição das Faixas de Valores
Titulo

Mínimo

Máximo
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Até 25 Kgs

1

25

Até 50 Kgs

26

50

Até 75 Kgs

51

75

Até 100 Kgs

76

100

Fórmulas auxiliares para o Cálculo do Frete
Nome

Expressão

PESO_USADO

MAX(PESO_BRUTO,PESO_BRUTO)

VLR_FAIXA

FAIXA(MAX(PESO_BRUTO,PESO_BRUTO))

VLR_PESO

SE(PESO_USADO < 101, VLR_FAIXA, PESO_USADO*Rate_kg)

VLR_ADV

VALOR_TOTAL * Adv / 100

VLR_GRIS

VALOR_TOTAL * Gris / 100

VLR_PEDAGIO

DIV(PESO_USADO,100) * Pedagio_100kg

BASE_ICMS

(VLR_PESO + VLR_GRIS + VLR_ADV + VLR_PEDAGIO)

FRETE_TOTAL

(VLR_PESO + VLR_GRIS + VLR_ADV + VLR_PEDAGIO) / Fator_ICMS

VLR_ICMS

FRETE_TOTAL - BASE_ICMS
Expressão para o cálculo do Valor do Frete
(VLR_PESO + VLR_ADV + VLR_GRIS + VLR_PEDAGIO + VLR_ICMS)

5.3 CSC003 - Mann - Por KG e (Comparar Vlr CTRC mínimo)
Este esquema de frete calcula o frete com base no peso bruto unitário e considera o valor mínimo determinado no
acordo com a transportadora.
Campos para lançamento de valores
Campo

Titulo

Praça

Praça

Frete Mínimo

Frete Minimo

Valor por KG

Rate kg

CTRC

Taxa por CTRC

GRIS

Gris
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ADV

Adv

Pedágio

Pedagio a cada 100kg

Customizado 2

TAS

Fator ICMS

Fator ICMS

Customizado 1

TRANSIT-TIME
Definição das Faixas de Valores

Titulo

Mínimo

Máximo

Não há o uso de faixa neste esquema, pois o peso considerado é por KG transportado
Fórmulas auxiliares para o Cálculo do Frete
Nome

Expressão

VLR_PESO

(PESO_BRUTO*Rate_kg)/Fator_ICMS

VLR_ADV

(VALOR_TOTAL*Adv)/Fator_ICMS

VLR_GRIS

(VALOR_TOTAL*Gris)/Fator_ICMS

VLR_CTRC

Taxa_por_CTRC/Fator_ICMS

VLR_PEDAGIO

(DIV(PESO_BRUTO,100) * Pedagio_100kg)/Fator_ICMS

VLR_TAS

TAS/Fator_ICMS

BASE_FRETE

(VLR_PESO+VLR_ADV+VLR_GRIS+VLR_CTRC+VLR_PEDAGIO+VLR_TAS)

FRETE_TOTAL

(VLR_PESO+VLR_ADV+VLR_GRIS+VLR_CTRC+VLR_PEDAGIO+VLR_TAS) /
Fator_ICMS

VLR_ICMS

FRETE_TOTAL - BASE_FRETE
Expressão para o cálculo do Valor do Frete
MAX(VLR_PESO+VLR_ADV+VLR_GRIS+VLR_CTRC+VLR_PEDAGIO+VLR_TAS+VLR_ICMS,Frete_Minimo)

5.4 CSC006 - Transmagna - Por faixa de peso e por Peso Exc. após 50 KG
Campos para lançamento de valores
Campo

Titulo

Praça

Praça

Faixas

FAIXAS
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Valor por KG

Rate kg

ADV

Adv

GRIS

Gris

Pedágio

Pedagio 100kg

Fator ICMS

Fator ICMS

Customizado 2

TDE

Customizado 3

TRT

Customizado 4

TRT MINIMO

Customizado 5

TAR

Customizado 1

TRANSIT_TIME
Definição das Faixas de Valores

Titulo

Mínimo

Máximo

Até 50kg

1

50

Fórmulas auxiliares para o Cálculo do Frete
Nome

Expressão

PESO_USADO

MAX(PESO_BRUTO,PESO_BRUTO)

VLR_FAIXA_USADA

FAIXA(MAX(PESO_BRUTO,PESO_BRUTO))

PESO_FORA_FAIXA

PESO_USADO-PESO_FAIXA(PESO_USADO)

VLR_PESO

SE(PESO_USADO<50,VLR_FAIXA_USADA,VLR_FAIXA_USADA+(PESO_FORA_FAIXA*Rate_kg))/
Fator_ICMS)

VLR_ADV

VALOR_TOTAL * (Adv / 100)/ Fator_ICMS)

VLR_GRIS

VALOR_TOTAL * (Gris / 100)/ Fator_ICMS)

VLR_PEDAGIO

DIV(PESO_USADO,100) * Pedagio_100kg / Fator_ICMS)

BASE_FRETE

VLR_PESO + VLR_ADV + VLR_GRIS + VLR_PEDAGIO

FRETE_TOTAL

VLR_PESO + VLR_ADV + VLR_GRIS + VLR_PEDAGIO

VLR_ICMS

(FRETE_TOTAL)*(1-Fator_ICMS)

BASE_ICMS

FRETE_TOTAL-VLR_ICMS
Expressão para o cálculo do Valor do Frete
VLR_PESO + VLR_ADV + VLR_GRIS + VLR_PEDAGIO
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5.5 CSC007 - RAJ - Por percentual de NFe
Campos para lançamento de valores
Campo

Titulo

Praça

PRAÇA

Valor por % da NF

PERC NOTA FISCAL

Fator ICMS

Fator ICMS

Customizado 2

ISS

Customizado 1

TRANSIT_TIME
Definição das Faixas de Valores

Titulo

Mínimo

Máximo

Não há o uso de faixa neste esquema, pois o peso considerado é por KG transportado
Fórmulas auxiliares para o Cálculo do Frete
Nome

Expressão

PESO_USADO

MAX(PESO_BRUTO,PESO_CUBADO)

VLR_FRETE

VALOR_TOTAL*PERC_NOTA_FISCAL

FRETE_TOTAL

VLR_FRETE/Fator_ICMS

VLR_ICMS

FRETE_TOTAL - VLR_FRETE
Expressão para o cálculo do Valor do Frete
FRETE_TOTAL

5.6 CSC008 - Fedex - Faixa de peso ou Cubagem e Por KG após exceder 20KG
Campos para lançamento de valores
Campo

Titulo

Praça

PRACA

Faixas

FAIXAS

Valor por KG

Acima 20kg

ADV

Adv
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GRIS

Gris

GRIS Mínimo

Gris Minimo

Customizado 3

TAS

Pedágio

Pedagio 100kg

CTRC

Taxa por CTRC

Customizado 2

Taxa Suframa

Customizado 7

TRT

Customizado 8

TRT Minimo

Customizado 9

TRF

Customizado 4

TRF Minimo

Customizado 5

Tarifa Portuaria

Customizado 6

Seguro Aquaviario

Fator ICMS

Fator ICMS

Customizado 1

TRANSIT_TIME
Definição das Faixas de Valores

Titulo

Mínimo

Máximo

Até 20kg

1

20

Fórmulas auxiliares para o Cálculo do Frete
Nome

Expressão

PESO_USADO

MAX(PESO_BRUTO,PESO_CUBADO)

VLR_FAIXA

FAIXA(MAX(PESO_BRUTO,PESO_CUBADO))

VLR_PESO

SE(PESO_USADO < 21, VLR_FAIXA, PESO_USADO*Acima_20kg)

VLR_ADV

VALOR_TOTAL * (Adv / 100)

VLR_GRIS

MAX(VALOR_TOTAL * (Gris / 100) ,Gris_Minimo )

VLR_PEDAGIO

DIV(PESO_USADO,100) * Pedagio_100kg

VLR_TAS

TAS

VLR_CTRC

Taxa_por_CTRC

VLR_SUFRAMA

Taxa_Suframa
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VLR_TRT

MAX(VALOR_TOTAL * (TRT / 100), TRT_Minimo)

VLR_TRF

MAX(VALOR_TOTAL * (TRF / 100), TRF_Minimo)

VLR_TX_PORTUARIA

Tarifa_Portuaria

VLR_SEG_AQUAVIARIO

Seguro_Aquaviario

BASE_FRETE

VLR_PESO + VLR_ADV + VLR_GRIS + VLR_CTRC + VLR_PEDAGIO + VLR_TAS + VLR_SUFRAMA +
VLR_TRT + VLR_TRF + VLR_TX_PORTUARIA + VLR_SEG_AQUAVIARIO

FRETE_TOTAL

(VLR_PESO + VLR_ADV + VLR_GRIS + VLR_CTRC + VLR_PEDAGIO + VLR_TAS + VLR_SUFRAMA +
VLR_TRT + VLR_TRF + VLR_TX_PORTUARIA + VLR_SEG_AQUAVIARIO) / Fator_ICMS

VLR_ICMS

FRETE_TOTAL-BASE_FRETE
Expressão para o cálculo do Valor do Frete

VLR_PESO + VLR_ADV + VLR_GRIS + VLR_CTRC + VLR_PEDAGIO + VLR_TAS + VLR_SUFRAMA + VLR_TRT + VLR_TRF +
VLR_TX_PORTUARIA + VLR_SEG_AQUAVIARIO + VLR_ICMS

5.7 CSC010 - ABR - Faixa de Peso ou Cubagem até 50KG mais Excendente
Campos para lançamento de valores
Campo

Titulo

Praça

Praça

Faixas

FAIXA_USADA

Valor por KG

Rate kg

ADV

Adv

GRIS

Gris

GRIS Mínimo

Gris Minino

Pedágio

Pedagio 100kg

Fator ICMS

Fator ICMS

Valor por % da NF

Percentual

CTRC

Taxa por CTRC

Customizado 1

TRANSIT_TIME
Definição das Faixas de Valores

Titulo

Mínimo

Máximo
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Até 50kg

1

50

Fórmulas auxiliares para o Cálculo do Frete
Nome

Expressão

PESO_USADO

MAX(PESO_BRUTO,PESO_CUBADO)

VLR_FAIXA_USADA

FAIXA(MAX(PESO_BRUTO,PESO_CUBADO))

PESO_FORA_FAIXA

PESO_USADO-PESO_FAIXA(PESO_USADO)

VLR_PESO

SE(PESO_USADO<50,VLR_FAIXA_USADA,VLR_FAIXA_USADA+(PESO_FORA_FAIXA*Rate_kg))

VLR_ADV

VALOR_TOTAL * (Adv / 100)

VLR_GRIS

MAX(VALOR_TOTAL*(Gris/100),Gris_Minino)

VLR_TX_CTRC

Taxa_por_CTRC

VLR_PEDAGIO

DIV(PESO_USADO,100) * Pedagio_100kg

BASE_FRETE

VLR_PESO + VLR_ADV + VLR_GRIS + VLR_TX_CTRC + VLR_PEDAGIO

FRETE_TOTAL

(VLR_PESO + VLR_ADV + VLR_GRIS + VLR_TX_CTRC + VLR_PEDAGIO) / Fator_ICMS)

VLR_ICMS

FRETE_TOTAL - BASE_FRETE
Expressão para o cálculo do Valor do Frete
VLR_PESO + VLR_ADV + VLR_GRIS + VLR_TX_CTRC + VLR_PEDAGIO + VLR_ICMS

5.8 CSC011 - Jundiaí - Peso bruto ou cubado comparando peso mínimo
Campos para lançamento de valores
Campo

Titulo

Praça

Praça

Frete Mínimo

Frete Minimo

Valor por KG

Rate kg

CTRC

Taxa por CTRC

GRIS Mínimo

Gris Minimo

GRIS

Gris

Valor por % da NF

% NOTA FISCAL
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Pedágio

Pedagio 100kg

Customizado 2

TAS

Fator ICMS

Fator ICMS

Customizado 3

TRT minimo

Customizado 4

TRT

Customizado 1

TRANSIT_TIME
Definição das Faixas de Valores

Titulo

Mínimo

Máximo

Não há o uso de faixa neste esquema, pois o peso considerado é por KG transportado
Fórmulas auxiliares para o Cálculo do Frete
Nome

Expressão

PESO_USADO

MAX(PESO_BRUTO,PESO_CUBADO)

VLR_PESO

(MAX(MAX(PESO_BRUTO,PESO_CUBADO)*Rate_kg,Frete_Minimo))/Fator_ICMS

VLR_GRIS

(MAX((VALOR_TOTAL*Gris/100), Gris_Minimo))/Fator_ICMS

VLR_TRT

(MAX((VALOR_TOTAL*Gris/100), TRT_minimo))/Fator_ICMS

VLR_PEDAGIO

(DIV(PESO_USADO,100) * Pedagio_100kg)/Fator_ICMS

VLR_TAS

TAS/Fator_ICMS

FRETE_TOTAL

VLR_PESO + VLR_GRIS + VLR_TRT + VLR_PEDAGIO + VLR_TAS

VLR_ICMS

(FRETE_TOTAL)*(1-Fator_ICMS)

BASE_ICMS

FRETE_TOTAL-VLR_ICMS
Expressão para o cálculo do Valor do Frete
FRETE_TOTAL

5.9 CSC013 - Velox - Por percentual de NFe
Campos para lançamento de valores
Campo

Titulo

Praça

PRAÇA
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Valor por % da NF

PERC NOTA FISCAL

Fator ICMS

Fator ICMS

Customizado 2

ISS

Customizado 1

TRANSIT_TIME
Definição das Faixas de Valores

Titulo

Mínimo

Máximo

Não há o uso de faixa neste esquema, pois o peso considerado é por KG transportado
Fórmulas auxiliares para o Cálculo do Frete
Nome

Expressão

PESO_USADO

MAX(PESO_BRUTO,PESO_CUBADO)

PERC_NOTA_FISCAL

PERC_NOTA_FISCAL*VALOR_TOTAL

VLR_ISS

PERC_NOTA_FISCAL*ISS

FRETE_TOTAL

PERC_NOTA_FISCAL

VLR_ICMS

(FRETE_TOTAL)*(1-Fator_ICMS)
Expressão para o cálculo do Valor do Frete
FRETE_TOTAL

