
 

ALUGUEL DE BAIAS (3ª CHAMADA) 
 

 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 de Aluguel de Baias, a candidatarem-se a participar da 
concorrência, onde será firmado contrato para a prestação dos serviços de Aluguel 
de baias pré-montadas para os eventos Nacionais da Confederação Brasileira de 
Hipismo no ano de 2013, baias pré-montadas (paredes em lona-chamada baias 
verdes) com metragem mínima de 3,00 x 3,00 m obedecendo ao quadro abaixo:  
 

 Regiões e Localidades  Expecificações  
São Paulo ( Capital )  Fornecimento de 3 fardos de maravalha 

e limpeza pós-evento  
Rib. Preto/Campinas/Indaiatuba e 
demais localidades de São Paulo.  

Fornecimento de 3 fardos de maravalha 
sem limpeza pós-evento  

Porto Alegre e adjacências  Sem fornecimento de maravalha e/ou 
limpeza  

Brasilia e adjacências  Sem fornecimento de maravalha e/ou 
limpeza  

Rio de Janeiro e adjacências  Fornecimento de 3 fardos de maravalha 
sem limpeza pós- evento  

N/NE ( da Ba ao Ce )  Sem fornecimento de maravalha e/ou 
limpeza  

Informamos ainda, que todas as baias e materiais fornecidos deverão ser 
devidamente desinfectados com solução hipoclorídica e permanganato de potássio.  
 
Período de validade: 08 a 18 de Fevereiro 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 19/02/2013.  
 
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, 08 de Fevereiro de 2013.   

   

Luiz Roberto Giugni 
Presidente - CBH.   

             
L I C I T A Ç Ã O 



 
  

  
  

DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO  

 A Confederação Brasileira de Hipismo informa, que a Empresa RGJ EVENTOS E 
LOCAÇÕES LTDA - EPP, portadora do CNPJ 02.758.232/0001-39 , foi a única 
empresa a apresentar orçamento para a divulgação, tornando-se a vencedora da 
licitação para a prestação de serviços de Aluguel de Baias para o ano de 2013. 

 

  Rio de Janeiro, 19 de Fevereiro de 2013.  

 

 

  

Luiz Roberto Giugni 

Presidente.   

  

  
  

 
 

 
    

  
  

  



  

  
   
Confederação Brasileira de Hipismo Rua Sete de Setembro 81 – terceiro andar – CEP 20050-005 – Centro. Rio de 

Janeiro - RJ - Brasil  Cep:   22.640-100.   

   
Comissão de Licitação  

ATA DE JULGAMENTO DE CONVITE – Aluguel de Baias 
            As 10:00 (dez) horas do dia 19 de Fevereiro de 2013, a Comissão Permanente de Licitação da 

CBH, instituída através da Portaria nº 01/08 de 07 de Janeiro de 2008, reuniu-se para proceder análise e 

julgamento, relativo a proposta de preço apresentada para o convite, objetivando a contratação da empresa 

para Locação de Baias. Logo após a terceira chamada no site da CBH, a Comissão Declarou vencedora a 

empresa RGJ Eventos e Locações Ltda por ter sido a única a concorrer a prestação de serviço solicitada, com 

valores especificados abaixo para cada região: 

São Paulo – R$ 200,00 (Duzentos reais) a unidade; 

Ribeirão Preto/Campinas/Indaiatuba e interior de São Paulo – R$ 200,00 (Duzentos reais) a unidade; 

Curitiba e Adjacências – R$ 200,00 (Duzentos reais) a unidade; 

Porto Alegre e Adjacências – R$ 200,00 (Duzentos reais) a unidade; 

Brasília e Adjacências – R$ 200,00 (Duzentos reais) a unidade; 

Rio de Janeiro e Adjacências – R$ 235,00 (Duzentos e trinta e cinco reais) a unidade; 

E Norte Nordeste (Da Bahia ao Ceará) – R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) a unidade, para os 

eventos nacionais do Hipismo para o ano de 2013. 

Encaminhe-se à autoridade superior para decisão final e homologação.   

 Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2013.  

 

 

 

Pedro Luiz Cordeiro dos Santos  

Presidente da Comissão de licitações 

 

 

 

 

Marcelo Claro 

   Membro da Comissão 

 

  

 

Antônio Alegria Simões 

 Membro da Comissão 

 

 

  

 

  


