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Edital CBR – 01/2019 – Nº 01 
Processo Seletivo para Concessão de Barcos e Remos  
Edital de Convocação 
 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO, designada pela sigla CBR, associação de 
fins não econômicos, de caráter desportivo, com personalidade jurídica e patrimônio 
próprio, com sede na Avenida Graça Aranha, 145, Sala 709 – Centro, RJ, inscrita no 
CNPJ nº 30.276.570/0001‐70, no uso de suas atribuições legais, torna público, a aber-
tura de inscrições para a concessão de barcos e remos através de processo seletivo, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital.  
 
I. FINALIDADE 
Este projeto tem por finalidade aumentar a quantidade de barcos nos clubes brasilei-
ros de remo filiados às suas federações e inscritos na Confederação Brasileira de Remo, 
estimulando o aumento da quantidade e qualidade de atletas jovens de alto rendimento 
em treinamento, através de cessão de uso, em forma de comodato de barcos e remos. 
 
II. DO OBJETO 
O presente edital irá contemplar, até 18 clubes melhores classificados, com (01) Dou-
ble Skiff + dois (02) Single Skiff + 2 (dois) pares de remos curtos e 1 (um) par de remos 
longos, que serão distribuídos em forma de possibilitar uma adequada preparação 
técnica dos jovens remadores dos Clubes de Remo com a finalidade de criar melhores 
condições para desenvolvimento e a formação de atletas que poderão representar a 
Seleção Brasileira de Remo. 

O uso dos equipamentos cedidos, deverão ser EXCLUSIVAMENTE para jovens de 14 a 
18 anos. 

Aceitando o comodato dos equipamentos, os Clubes deverão enviar relatórios men-
sais comprovando: 

• Boa utilização dos Barcos e Remos;  
• Resultado de competições quando houver participação; 
• Critério de seleção dos atletas beneficiados; 



 

• Lista de treinadores e seus respectivos currículos; 
• Lista de atletas e dados fisiológicos e antropométricos dos mesmos. 

Os clubes deverão possibilitar a CBR, MINISTÉRIO DO ESPORTE ou outros órgãos go-
vernamentais de controle, acompanhar e fiscalizar o uso dos equipamentos a todo 
tempo da vigência do comodato. 
 
III. DAS ETAPAS DO EDITAL 
A. Inscrição; 
B. Verificação dos requisitos mínimos e comprovação da capacidade para fins de 

qualificação; e, 
C. Assinatura do contrato de cessão na forma de comodato. 
 
IV. DA INSCRIÇÃO 

A. PERÍODO PARA INSCRIÇÃO 
As inscrições estarão abertas entre os dias 02/07/2019 e 12/07/2019, atra-
vés do envio da ficha de inscrição demonstrando interesse para o e-mail  
inscricoes@remobrasil.com e/ou por correio. 

Em todas as etapas deste edital, não será cobrado nenhuma taxa de inscrição, sen-
do que os únicos custos serão o transporte dos equipamentos cedidos ao clube. 

B. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
O clube que tiver interesse, deverá preencher o formulário de intenção que 
consta anexo deste edital, que deverá ser encaminhado via e-mail ou postal 
em um único volume lacrado, até o dia 10 de julho de 2019, para o seguinte 
endereço: inscricoes@remobrasil.com ou, Confederação Brasileira de Remo, na 
Rua Patrício Farias, número 55, sala 610, Bairro Itacorubi, na cidade de Floria-
nópolis/SC - CEP 88.034-132. 

C. PUBLICAÇÃO DOS CLUBES INTERESSADOS 
Os clubes que manifestarem seu interesse apresentando a ficha de inscrição, 
terão seus nomes publicados por meio de uma circular no site da CBR e estarão 
aptos a etapa de comprovante de capacidade, cuja publicação será até a data 
de 15/07/2019. 

 
 



 

V. DOS PRÉ-REQUISITOS 
Os inscritos para o processo de seleção do presente Edital deverão atender os pré-
requisitos mínimos que serão informados juntamente com a publicação dos clubes 
devidamente inscritos. 

Os documentos que comprovem tais requisitos mínimos, deverão ser entregues até a 
data de 26/07/2019, juntamente com os documentos que comprovem a capacidade 
para fins de qualificação. 
 
VI. DA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO 
Serão contemplados até 18 clubes com (01) DOUBLE SKIFF + dois (dois) Single Skiff + 
2 (dois) pares de remos curtos e 1 (um) par de remos longos, dentre os melhores qua-
lificados, desde que preencham os requisitos mínimos conforme previsto neste edital. 

Os quesitos e as pontuações serão previamente determinados e publicados por meio 
de circular no site da CBR, juntamente com o deferimento dos inscritos e dos requisi-
tos mínimos, cuja publicação será até 02/08/2019. 

Entende-se como quesito exigíveis para esta etapa as atividades de treinamen-
to/formação de atleta, metodologia de treinamento, estrutura do clube, competições 
participadas, resultados relevantes obtidos nas temporadas anteriores, entre outros 
publicados nos termos do presente edital. 
 
VII. FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO  
Participarão desta etapa até 18 (dezoito) clubes que contiverem as melhores qualifi-
cações, desde que cumprido os requisitos mínimos nos termos deste edital, bastando 
assinar o contrato de cessão em regime de comodato, em duas vias de igual teor, as-
sim estarão aptos a receber um (01) DOUBLE SKIFF + 2 (dois) Single Skiff + 2 (dois)  2 
(dois) pares de remo curtos e 1 (um) par de remos longos. 

O contrato será elaborado unicamente pela CBR, ficando a critério do clube contem-
plado o aceite ou não de seus termos, onde expressarão as condições de cessão de 
uso e finalidade dos equipamentos, em regime de comodato.  

Neste documento o clube estará comprometido a utilizar os barcos apenas e tão so-
mente para o treinamento de jovens atletas de acordo com as condições especifica-
das no contrato. Não será cobrado nenhuma taxa de aluguel, manutenção, etc. 



 

As assinaturas do contrato de cessão em regime de comodato será defina em mo-
mento oportuno conforme o desembaraço dos tramites alfandegários do porto de 
chegada dos barcos na cidade do rio de janeiro, sendo que a entrega dos equipamen-
tos serão feitas em até 30 dias após as assinaturas do mesmo. 

Fica expressamente ciente que os gastos com os transportes dos equipamentos cedi-
dos, ficarão a cargo do clube contemplado, retirando os equipamentos no município 
sede desta Confederação. 

A CBR, reserva-se o direito de não firmar o contrato com os clubes selecionados, por 
motivos de conveniência e oportunidade, a seu critério exclusivo, não ensejando qual-
quer indenização aos inscritos. 

Caso haja número de inscritos ou clubes que não apresentem os requisitos mínimos 
exigidos, inferior a 18 (dezoito), a CBR não se obriga a entregar número maior de equi-
pamentos que o previsto no presente edital, ficando a cargo da CBR a destinação dos 
equipamentos restantes. 

Após o recebimento dos equipamentos cedidos, os clubes deverão preencher e entre-
gar mensalmente, um relatório das atividades desenvolvidas, relação de participantes 
do projeto, fotos, planilha de treinos, entre outros, bem como a comprovação da ma-
nutenção das condições mínimas previstas.  

O descumprimento pelo clube selecionado de qualquer um dos itens contemplados 
neste edital levará a advertências podendo o contrato ser rescindido assim tendo a 
devolução dos materiais entregues em comodato. 
 
VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os projetos serão supervisionados pela Confederação Brasileira de Remo, ou a quem 
esta indicar. Os clubes deverão responder a todos os formulários e dar acesso para 
visita dos coordenadores no local de desenvolvimento do Projeto. 

Reserva a CBR a alteração de qualquer critério ou prazo definido no presente edital, os 
quais serão informados publicamente através do site da CBR no endereço 
www.remobrasil.com. 

Fica eleito o foro de Rio de Janeiro/RJ para solução de quaisquer questões oriundas do 
presente Edital. 



 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela comissão interna criada para 
análises do presente Projeto. 

Toda e qualquer dúvida acerca deste Edital deverá ser enviada e esclarecida pelo e-
mail inscricoes@remobrasil.com. 

É proibida a aplicação de qualquer patrocinador nas embarcações sem o aval da CBR. 

Caso necessário, os prazos estabelecidos neste edital poderão, a qualquer momento, 
ser alterados a critério da CBR, respeitados os limites mínimos previstos neste edital. 

Os casos omissos serão dirimidos pelo presidente da CBR, ouvida a diretoria, se for o 
caso. 

As DECLARAÇÕES e FORMULÁRIO podem ser encontradas anexados em circular pró-
pria. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
EDSON A. PEREIRA JR. 
Presidente da Confederação Brasileira de Remo 


