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INSTRUÇÃO NORMATIVA – CBC Nº 10, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 

Altera a IN n° 2/2013. publicada no Diário Oficial 

da União, nº 150, página 183, seção 3, em 

06/08/2013, que dispõe sobre a regulamentação 

das aquisições e contratos realizados no âmbito 

da Confederação Brasileira de Clubes - CBC ou 

das entidades que lhe são filiadas, conforme 

disposto no art. 28 do Decreto N° 7.984 de 2013 

 

A DIRETORIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES – CBC, no uso de suas 

atribuições que lhe confere o Estatuto Social, art. 32, “b”, assim como na forma do 

previsto em seu art. 5º; e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar as condições de participação de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos processos de Compras e 

Contratações da CBC à Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014; 

 

RESOLVE e eu faço publicar a presente Instrução Normativa com o Regulamento de 

Compras e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes – CBC: 

 

Art. 1º. O parágrafo 4º do artigo 14 da IN nº 2/2013 da CBC passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

art. 14 ………………………….…. 

…………………………………..…. 

 

§4º As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 

toda a documentação relativa à regularidade fiscal, ainda que contenha 

alguma restrição, oportunidade na qual será concedido o prazo de 05 

(cinco) dias úteis prorrogáveis por igual período para a apresentação da 
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documentação regularizada, contados a partir da declaração do 

proponente como vencedor do certame. Decairá o direito à contratação 

caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente a 

documentação no prazo previsto neste parágrafo, oportunidade na qual 

poderão ser convocados os proponentes remanescentes, na ordem de 

classificação. 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigência na data da sua publicação. 

Parágrafo único – O Regulamento de Compras e Contratações da Confederação 
Brasileira de Clubes – CBC estará publicado, de forma consolidada, no sítio eletrônico 
da CBC. 

 

Campinas, 30 de outubro de 2014 
 
 

 
Jair Alfredo Pereira 

Presidente da Confederação 
 


