
viemos para ajudar.
Conte conosco!



Nosso Negócio

IEX ASSESSORIA ADUANEIRA

Fazer parceria corporativa com a iEX é um 
bom negócio!

Estamos há mais de 10 anos atuando no 
mercado nacional liberando cargas e 
soluções aduaneiras.  

Oferecemos consultoria em despacho
aduaneiro, habilitação e credenciamento no
radar Siscomex, bem como, em todas as
etapas dos processos de importação ou
exportação. www.iexcda.com.br

IEXLog

Em qualquer lugar do mundo, sua carga em 
boas mãos!

Além da assessoria aduaneira temos 
agregado valores no apoio logístico, com o 
acompanhamento porta-a-porta, sempre 
baseado na qualidade, segurança e redução 
de custos para seus clientes.

Agenciamos transporte  de  carga  nacional  e 
internacional,  nos  modais  aéreo,  marítimo  
e  rodoviário,  cargas  projetos, armazenagem, 
distribuição e entregas para o interior.
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IEXConsult

Somos especializada em promover o 
intercâmbio comercial entre empresas!

Oferecemos consultoria e soluções para as 
empresas que buscam oportunidades de 
negócios, seja no mercado nacional ou  
internacional, desde a prospecção de 
fornecedores, negociação, auditoria de 
fábricas, avaliação de credibilidade, 
encomendas e muito mais.

http://www.iexcda.com.br/


Nossa Missão
Prezar pela eficiência dos processos, acompanhar a
modernização e constantes mudanças nos procedimentos e
legislações, com maior controle e habilidade nos tramites
junto aos órgãos envolvidos.

Onde estamos

Filosofia de trabalho
Aperfeiçoar nossos processos e procedimentos, investindo na 
qualificação da equipe através de cursos, participação em 
palestras, feiras e eventos.
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Estamos em Manaus /AM, há mais 10 anos atuando no 
mercado nacional com escritório operacional de fácil acesso, 
redes Wi-Fi, sistemas integrados e diversos canais de 
comunicações direto de nossos colaboradores.



Conceito-chave
O conceito central que nos move, direciona 

e subsidia nossa existência
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Olá!
Somos despachantes aduaneiros

Saiba agora o que podemos fazer por você. 
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1.
Assessoria 
Aduaneira

Importação
Exportação
Bagagens
Doações
Amostras
Regime Eizof
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‘’
 Bagagens Acomp. e Desacompanhada

 Balsamo de Copaíba (óleo vegetal)

 Barracas Pré-moldadas (ajuda humanitária)

 Borrachas de Vedação Industrial

 Equipamentos Hospitalares Diversos

 Equipamentos para Pesquisa Cientifica

 Equipamentos e Insumos Industriais (ZFM)

 Equipamentos de Telecomunicação

 Equipamentos de Informática

 Fontes Radioativas (Irídio-192 e Cobalto 60)

 Hortifruti (pera, uva, cebola, etc)

 Partes e Peças para Veículos e Motocicletas

 Peças de reposição para compressores

 Peças de reposição para motores a diesel

 Prensas Industriais
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Cargas Desembaraçadas:



2.
Apoio Logistico

Frete Nacional
Frete Internac.
Frete Local
Frete Interior
Distribuição
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Nacional
 Serviços Aéreo
 Serviços Rodoviário
 Entregas Locais
 Distribuição Interior
 Fretamentos
 Equipe de Remoção
 Puxadas Contêiner

Logística Integrada!

Internacional
 Contratação de fretes
 Agenciamento door to 

door
 Coordenação Embarques
 Agente desconsolidador

9

No ar, no mar ou em terra, estamos aptos para 
lhe atender



Escritório dos principais parceiros
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USA

Portugal

CHINA

Canadá



3.
Consultoria 

Aduaneira

Habilitações
Regimes Adua.
Intermediações
Encomendas
Suframa (ZFM)
Regime Eizof
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Serviços Especiais

▣ Habilitação Radar
▣ Desenvolvimento de Fornecedores
▣ Analise de Viabilidade de Import. ou Export.
▣ Admissão temporária para fins comerciais
▣ Exportação temporária para conserto/reparo
▣ Intermediações de Negócios (Trading Company)
▣ Desembaraço de NF’s junto Sefaz
▣ Regularização de pendencias PIN/Suframa

Existe alguma coisa que possamos fazer agora 
por você?
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Outros projetos realizados

Regularização PIN (+150 NF’s)

Pacotes e Embalagens

Treinamentos in Company
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o que podemos 
fazer pela sua 

empresa?
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Soluções
Hospitalar

Soluções
MPE’s

Nosso diferencial

Soluções
3º Setor
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Importação de bens 

para P,C&T com os 

Benefícios do CNPq

Importação de fontes 

radioativas Iridio-192
e Cobalto (Co-60)

Viabilidade de Importação 

para pequenas 
importações



+300

processos realizados com sucesso
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Nossos números (2018/2019)



150 processos
Em 2018 - Importação, Exportação e Logística

100%
Total success!

235 processos
Em 2019 - Importação, Exportação e Logística
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Os principais projetos desenvolvidos
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IMPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO

OUTROS



Clientes e parceiros atendidos
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Outros clientes e parceiros
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Visite nosso site!
www.iexcda.com.br
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Thanks!
Ficou alguma dúvida?

Nos deixe saber:
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iex@iexcda.com.br 

jmichael_skp (92) 9.9452-7186

(92) 3238-7864
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