
Requisitos para vinhos ainda não importados para os Estados Unidos. 

Não é necessário registrar as inscrições com um importador para se candidatar aos Wine Awards. 

Ficaríamos felizes em fornecer assistência com o Certificado de Aprovação de Rótulo (COLA) para liberar os 
vinhos ou destilados na alfândega, caso você NÃO tenha um importador.

Pode levar mais de 10 dias úteis para concluir o processo.  Envie seus vinhos até 14 de marco de 2021.

Etapas para processamento do Certificado de Aprovação de Rótulo (COLA) 

1. Inscreva seus vinhos ou destilados no TEXSOM International Wine Awards on-line ou por meio do formulário 
de inscrição em papel em texsom.com/awards. Recebemos da sua inscrição as informações necessárias 
para elaborar o pedido de isenção COLA: Número de garrafas e tamanho das garrafas (750 ml ou outro), 
empresa / marca da entrada, tipo de bebida espirituosa ou vinho e safra.

2. Envie um e-mail para enter@texsomiwa.com para nos informar de que você necessita de auxílio para obter 
Isenção de COLA e quaisquer outras perguntas ou pedidos

3. A equipe Wine Awards criará uma carta de solicitação de COLA e a processará por meio de nosso parceiro de 
importação junto ao TTB

4. A equipe Wine Awards enviará para você um e-mail com a Isenção de COLA assim que a receber para que você a 
inclua em sua remessa

5. Completar e incluir a Fatura Comercial para remessas internacionais anotando o conteúdo como “vinhos” 
ou “destilados” apenas para amostra, “não para venda”.

6. As informações de envio serão divulgadas em breve. Não envie seus vinhos ou destilados antes de 1º de 
janeiro de 2021 ou antes de receber nossa aprovação COLA.

7. Todos os impostos e encargos aplicáveis a produtos importados serão pagos pelo remetente/competidor

8. Todas as indicações de País de Origem serão feitas em inglês e cada remessa individual terá uma etiqueta 
contendo as seguintes informações:

a. “Sample Only – Not  for Sale” (Somente amostra - não pode ser vendido) ou frase similar
b. Cada recipiente individual terá uma etiqueta com a declaração de saúde do governo exigida por lei
c. O produto também deverá conter uma etiqueta “Contains Sulfites” (Contém sulfitos)

Caso você tenha um importador, poderá processar os documentos para o Certificado de Aprovação de Rótulo 
(Certificate of Label Approval) - COLA para liberar a alfândega com seu próprio importador.  

Se tiver qualquer outra dúvida, entre em contato conosco a qualquer hora pelo telefone 214.886.1665 ou envie e-
mail para enter@texsomiwa.com 




