
 

Processo Nº 003/2019 

Pregão Nº 003/2019 

         

Esclarecimento do Edital 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviço Móvel Pessoal –SMP 
(Móvel –Móvel, Móvel –Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e 
Longa Distância Internacional (LDI), no sistema pós-pago, com área de registro no Rio de Janeiro 
(RJ) – 021 e englobando todas as áreas nacionais , para atender as demandas da Confederação 
Brasileira de Remo, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas definidas neste 
Edital, no Termo de Referência e seus anexos. 

 

NO EDITAL: 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO   

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO Nº _______ QUE ENTRE SI FAZEM A CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE REMO E A ______________________________, na forma abaixo:  Pelo presente 
instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado 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, nº 145 Grp 709, 
Centro, Rio de Janeiro / RJ, CEP: 20.030003, inscrita no CNPJ nº 34.265.884/0001-28, no uso de 
suas atribuições legais, neste ato representado na forma de seu Estatuto, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, ______________________, sociedade inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°______________, com sede na ______________________, neste ato 
representada na forma de seu contrato social por ____________________, doravante 
denominada CONTRATADA, considerando que esta última sagrou-se vencedora do Processo 
Seletivo nº ____, têm entre si ajustada a prestação de serviços de ______________________, 
mediante as cláusulas e condições seguintes que mutuamente aceitam, outorgam e estipulam:    

Cláusula Primeira:  

Objeto 1.1 O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
[objeto descrito no Edital processo de seleção 002/2019 conforme disposto abaixo, no Anexo 01 
(Proposta Comercial da CONTRATADA) e no Edital do Processos Seletivo processo de seleção 
003/2019.   

 

ALTERAR PARA: 

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO   

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO Nº _______ QUE ENTRE SI FAZEM A CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE REMO E A ______________________________, na forma abaixo:  Pelo presente 



 

instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado 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, nº 145 Grp 709, 
Centro, Rio de Janeiro / RJ, CEP: 20.030003, inscrita no CNPJ nº 30.276.570/0001-70, no uso de 
suas atribuições legais, neste ato representado na forma de seu Estatuto, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, ______________________, sociedade inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°______________, com sede na ______________________, neste ato 
representada na forma de seu contrato social por ____________________, doravante 
denominada CONTRATADA, considerando que esta última sagrou-se vencedora do Processo 
Seletivo nº ____, têm entre si ajustada a prestação de serviços de ______________________, 
mediante as cláusulas e condições seguintes que mutuamente aceitam, outorgam e estipulam:    

Cláusula Primeira:  

Objeto 1.1 O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
[objeto descrito no Edital processo de seleção 003/2019 conforme disposto abaixo, no Anexo 01 
(Proposta Comercial da CONTRATADA) e no Edital do Processos Seletivo processo de seleção 
003/2019 

 

Não havendo ônus para o objeto do Edital e para o presente processo seletivo, as datas e os 
demais parâmetros do presente Edital ficam mantidos.  

 

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019 

Joel Abreu 
Pregoeiro 

 


