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Serviço de despachante aduaneiro, com despesas 
aeroportuárias e pesquisa de fretes aéreos para transporte de 
Carga Viva de Equinos das Equipes Brasileiras de Salto, 
Adestramento e CCE, visando viagens em competições 
internacionais na Europa, América do Sul e América do Norte 
durante um ano (2014), podendo ter sua duração prorrogada por 
igual período. 

O prestador de serviço deverá informar o valor do serviço de 
despachante por equino para cada cidade informada abaixo, 
cotejar empresas aéreas visando o menor custo e qualidade do 
transporte, administrar despesas aeroportuárias, taxas, Darfs, 
agenciamento de cargas, gerenciamento de pré-embarque e 
embarque, acompanhamento e micelaneos. 

Países e Cidades, a serem cotados com possíveis 
participações das Equipes  

 

Cidades da América do Sul 

Chile: Santiago – Quilota 
Argentina – Buenos Aires 
Peru – Lima 
Colômbia – Bogotá 
 
Cidades da América do Norte 
 
México – Cidade do México  
EUA – Miami – Orlando – Wellington  
Canadá – Toronto 
 

              
 
 
 

L I C I T A Ç Ã O 
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Cidades da Europa 
 
França – Paris – Nantes 
Alemanha – Berlin – Offenburg - Frankfurt 
Bélgica – Bruxelas 
Eslováquia – Bratislávia 
Espanha – Barcelona -  
Inglaterra – Badminton  
Holanda – Rotterdan 

A Confederação Brasileira de Hipismo de acordo com a Lei 10.264 de 16 de julho de 
2001 - Lei Agnelo/Piva, regulamentada pelo Decreto 5.139 de 12 de julho de 2004, 
convoca as empresas Aduaneiras especializadas em Carga viva, a se candidatar a 
participação em concorrência, onde será firmado contrato de um ano, podendo ser 
prorrogado por mais 01 ano, para a prestação dos serviços acima mencionado.  

  
Período de validade: 04 a 17 de dezembro de 2013 Envio de Propostas para: 

Rua Sete de Setembro 81 – terceiro andar – CEP 20050-005.  A Proposta 
vencedora será divulgada em nosso site na data 18/12/2013 as 10:00  

    

A Contratação será efetivada com o proponente que apresentar o menor preço, 
a melhor condição de pagamento e que atenda os requisitos solicitados pela 
Entidade.  

   

 Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2013.   

 
  
 

Luiz Roberto Giugni  Presidente - CBH.   
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DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO  

 A Confederação Brasileira de Hipismo informa, que a Empresa GTC Global Trans 
Connection Importação e Exp LTDA, portadora do CNPJ 07.629.917/0001-07 
apresentou o melhor orçamento e a melhor condição de pagamento, tornando-se a 
vencedora da licitação para o fornecimento de serviços Aduaneiros especializados 
em Carga viva.  

 

 

  Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2013.   

 

 

Luiz Roberto Giugni 

Presidente. 


