
 

 
EDITAL DE CONCOVAÇÃO Nº 003/15 

 
 
 

A Confederação Brasileira de Remo – CBR de acordo com a Lei nº 10.264 de 16 de 
julho de 2001, regulamentada pelo Decreto nº 5.139 de 12 de julho de 2004, convoca as 
empresas de transporte de mercadorias que tiverem interesse em participar de 
concorrência para tomada de preço, visando a contratação de carreta para o transporte 
de equipamentos esportivos da contratante nos seguintes trechos: 
 
 

 RIO DE JANEIRO (RJ) / BELÉM (PA), sendo que a entrega em Belém deverá 
ocorrer no dia 18 de maio de 2015; 
 

 BELÉM (PA) / RIO DE JANEIRO (RJ), sendo que a saída de Belém deverá 
ocorrer no dia 24 de maio de 2015. 

 
A empresa de transporte terá que ter incluso o seguro das mercadorias a serem 

transportadas atualmente orçadas em R$ 2.800.000,00 e a preparação interna do baú, 
como cavaletes para transportar os barcos, acolchoamento, amarras, etc. 
 
Medida mínima da carreta  : 13 metros 
 
Tipo de carroceria                     :  Baú fechado 
 
Período de validade              : 23/04/2015 a 03/05/2015. 
       
 
Envio de propostas para Confederação Brasileira de Remo através dos e-mails 
pcontas@cbr-remo.com.br e/ou paulocesar@cbr-remo.com.br e as originais ainda 
deverão ser enviadas através de correspondência endereçada ao Departamento 
Financeiro da CBR sito a Av. Borges de Medeiros, 1424, Estádio de Remo da Lagoa – 
Rio de Janeiro, RJ – CEP 22470-003, devendo conter obrigatoriamente papel oficial da 
empresa prestadora com timbre, conter o CNPJ/MF estar identificada a pessoa preposta 
da empresa nominalmente e assinada. 
 

A proposta vencedora será divulgada em nosso site www.remobrasil.com na data 
de 04/ 05/2015. 
 

A contratação será efetivada com o proponente que apresentar o menor preço, a 
melhor condição de pagamento e que atenda os requisitos solicitados pela contratante. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 23 de abril de 2015. 
 

Edson Altino Pereira Júnior 
Presidente 

Confederação Brasileira de Remo 
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