
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO 
 

15/03/2019 
Edital 005/2018 – Contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de equipamentos e materiais para a 
modalidade de remo da Confederação Brasileira de 
Remo, seguindo as regras do edital e seus anexos: 
Barco duplo Skiff (1) / dois sem (2)- 18  
Barco single skiff – 36 
Remo Duplo (par) - 36 
Resultado de Julgamento 
PREGÃO ELETRÔNICO CBR Nº 005/2018 - Pregão 
Eletrônico 
Tornamos público, para todos os efeitos legais, o resultado do Pregão 
Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa pessoa 
jurídica para fornecimento de equipamentos e materiais para a 
modalidade de remo da Confederação Brasileira de Remo, seguindo as 
regras do edital e seus anexos: 
Barco duplo Skiff (1) / dois sem (2)- 18  
Barco single skiff – 36 
Remo Duplo (par) – 36. Conforme condições e exigências estabelecidas no 
edital 005/18 e seus anexos. 
Sagrando-se vencedora do Pegrão Eletrônico, a empresa: HKA TECNOLOGIA 
DO BRASIL – EIRELI, inscrita no CNPJ: 19.729.347/0001-06, localizada no 
endereço Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, nº 12.863, Bloco A, 
apto. 601, Estancia Pinhais, Pinhais - PR, CEP: 83.323-125.  
Os Equipamentos de Remo deverão ser entregues em até 120 (cento e 
vinte). 
A CBR deverá pagar a VENCEDORA o valor total bruto de R$ 1.501.200,00 
(um milhão, quinhentos e um mil e duzentos reais), em 03 (três) 
parcelas, atendendo aos seguintes valores e condições: i) R$ 750.600,00 
(setecentos e ciquenta mil e seiscentos reais) que deverá ser paga em 
até 05 (cinco) dias da assinatura do presente instrumento; ii) R$ 
375.300,00 (trezentos e setenta e cinco mil e trezentos reais) que 
deverá ser paga em até 90 (noventa) dias da assinatura do presente 
instrumento e iii) R$ 375.300,00 (trezentos e setenta e cinco mil e 
trezentos reais), que deverá ser pago após a entrega e validação dos 
equipamentos pela CBR. 
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