
 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA-CBC Nº 02, DE 05 DE AGOSTO DE 2013. 

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 
Nº 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, letras “b” e “n”, e 

Considerando que o Decreto nº 7.984, de 2013, que regulamenta a Lei Pelé dispõe em seu art. 28, 

que o Comitê Olímpico Brasileiro – COB, o Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPB e a Confederação 

Brasileira de Clubes – CBC, devem disponibilizar em seus sítios eletrônicos o regulamento próprio de 

compras e contratações, para fins de aplicação direta e indireta dos recursos para obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, conforme o disposto no art. 

56-A, § 2º, inciso V, da Lei 9.615, de 1998; 

Considerando que de acordo com a deliberação da Reunião da Diretoria da Confederação 
Brasileira de Clubes - CBC, realizada em 11 de julho de 2013, que aprovou por unanimidade o 
Regulamento de Compras e Contratações da CBC; 

RESOLVE, na forma do que prescreve o disposto no art. 28, do Decreto nº 7.984, de 2013, que 
regulamenta a Lei Pelé nº 9.615, de 1998, dar conhecimento da disponibilização do Regulamento 
de Compras e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes – CBC, em seu sitio eletrônico 
www.cbc-fenaclubes.com.br. 

Campinas, 05 de agosto de 2013 

 
Francisco Antonio Fraga 

Presidente da Confederação 















































 

– ANEXO I – 

MANUAL PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM 

 

Dispõe sobre o procedimento para a aquisição de passagens aéreas, terrestres, fluviais e 

marítimas diretamente das empresas de transporte regular e dá outras providências.  

1. Subordinam-se ao disposto neste MANUAL as Entidades de Prática Desportiva (clubes) 

filiadas à CBC, bem como as entidades sem fins lucrativos que não lhe são filiadas e que, por 

força de lei, decreto ou do Regulamento de Descentralização de Recursos da CBC devam dela 

receber parte dos recursos destinados ao desporto escolar, universitário ou paraolímpico.  

2. Independentemente do valor da despesa, a aquisição de passagens aéreas, terrestres, 

fluviais e marítimas visando à execução de objeto pactuado em Convênio ou Termo de 

Cooperação celebrado com a CBC será realizada diretamente das empresas de transporte 

regular, observando-se os princípios gerais da Administração Pública, o disposto neste Manual, 

o objeto, quantitativo, itinerário e critérios descritos no Termo de Referência e no Plano de 

Trabalho que integram o ajuste celebrado com a CBC, bem como os parâmetros seguintes:  

a) compete ao gestor do Convênio ou do Termo de Cooperação, designado pelo representante 

máximo da Entidade parceira, autorizar a aquisição da passagem, eventuais alterações de 

percurso, de data ou horário de deslocamento.  

b) o pedido de passagem, observada a necessária autorização mencionada na alínea ‘a’, deverá 

ser encaminhado à área responsável pelas aquisições da Entidade parceira, observando-se o 

prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência da data prevista para a viagem. 

c) deve ser escolhido prioritariamente o voo com percurso de menor duração, evitando-se, 

sempre que possível, trechos com escalas e conexões. 

d) o embarque e o desembarque devem estar previstos para o período entre 7.00h (sete 

horas) e 20:00h (vinte horas), salvo a inexistência de voos que atendam esses horários. 

e) deve se priorizar os voos cujo horário previsto para chegada anteceda em, no mínimo, duas 

horas o início previsto para a atividade pactuada; 

f) em viagens internacionais, de duração superior a oito horas, realizadas em período noturno, 

deve se priorizar a aquisição de passagens em voos do dia anterior ao compromisso. 

3. A aquisição de passagens deverá ser precedida de no mínimo, 03 orçamentos de empresas 

de transporte regular, optando-se na compra pelo menor preço. 



 

4. Com relação à Movimentação Financeira, o Clube deverá efetuar cadastro junto às 

Empresas de Transporte Regular, de modo a receber senha que autorize a compra direta, 

inclusive de grupos, e possibilitar a realização de pagamentos por meio de transferência 

bancária e/ou fatura. 

 

5. Para fins de pagamento de passagens, o Clube deverá apresentar à CBC:  

 

a) Planilha padrão – Comprovante de Aquisição de Passagens, que passa a ser o documento de 

liquidação respectivo, até o dia previsto para o pagamento, por competição, com as 

especificações da respectiva etapa prevista no Plano de Trabalho e Termo de Referência, 

relacionando os beneficiários, trecho, entre outros dados; 

 

b) Cópia dos respectivos E-Tickets e Cartões de Embarque junto à Coordenação de 

Acompanhamento e Fiscalização, no prazo de 30 dias após a realização da viagem; 

 

6. Os demais documentos comprobatórios relativos à aquisição de passagens aéreas,  

terrestres, fluviais e marítimas  deverão ser apresentados no ato da Prestação de Contas Final 

do Convênio. 

 

7. A CBC poderá expedir orientações complementares sobre a aquisição de passagens aéreas. 

 

 



 

– ANEXO II – 

MANUAL PARA PESQUISA DE PREÇOS 

Dispõe sobre o procedimento para a realização de pesquisa de preços visando à aquisição de 

bens e serviços custeados inteira ou parcialmente com recursos públicos e dá outras 

providências. 

1. Subordinam-se ao disposto neste MANUAL a CBC e as Entidades de Prática Desportiva 

(clubes) que lhe são filiadas, bem como as entidades sem fins lucrativos que não lhe são 

filiadas e que, por força de lei, decreto ou do Regulamento de Descentralização de Recursos da 

CBC devam dela receber parte dos recursos destinados ao desporto escolar, universitário ou 

paraolímpico.  

2. O disposto neste MANUAL não se aplica a obras e serviços de engenharia, de que trata o art. 

1º, §3º do Regulamento de Compras e Contratações da CBC. 

3. A finalidade da pesquisa de preços é assegurar a observância dos princípios gerais da 

Administração Pública, notadamente, garantindo a escolha mais vantajosa ao contratante, 

bem como estimar o custo do bem ou serviço para fins de verificação quanto à existência de 

recursos financeiros suficientes para o pagamento da despesa com a contratação. 

4. A pesquisa de preços deverá ser utilizada ainda como parâmetro objetivo para o 

levantamento de custo dos itens e ações que compõem o Plano de Trabalho dos projetos a 

serem financiados com recursos de convênio e ou Termo de Cooperação entre a CBC e seus 

parceiros, bem como a avaliação de sua adequação ao preço de mercado. 

5. A pesquisa de preços também deverá ser utilizada como parâmetro objetivo para a 

definição do valor de referência a ser previsto nos instrumentos convocatórios que inauguram 

o processo de aquisição, se for o caso, bem como para o julgamento das ofertas apresentadas, 

quando da aceitação das propostas.  

6. Considerando-se a natureza do bem ou serviço a ser contratado, assim como a realidade 

local, a pesquisa de preços deverá ser realizada junto a, no mínimo, três fornecedores, 

mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros: 

a) Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br; 

b) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo, desde que contenha a data e hora de acesso, bem como o URL do site consultado; 

c) Contratações similares realizadas por órgãos da administração pública federal, em execução 

ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou 



 

d) Pesquisa com os fornecedores. 

6.1 Na busca pela seleção da proposta mais vantajosa, poderão ser utilizados mais de um dos 

parâmetros indicados. 

6.2 No caso de utilização do parâmetro indicado na alínea ‘a’, será admitida a pesquisa de um 

único preço. 

6.3 A utilização do parâmetro indicado na alínea ‘b’ não será admitida para fins de 

levantamento de custo dos itens e ações que compõem o Plano de Trabalho dos projetos a 

serem financiados com recursos de convênio ou Termo de Cooperação entre a CBC e seus 

parceiros; 

6.4 No âmbito de cada parâmetro, o resultado da pesquisa será o menor dos preços obtidos ou 

a média dos preços orçados. 

6.5 A utilização de outro critério ou método para a obtenção do resultado da pesquisa de 

preços, que não o disposto no item 6.4, deverá ser devidamente justificada pelos responsáveis 

por instaurar os procedimentos descritos nos itens 4 e 5 deste MANUAL e referendada pelo 

representante máximo da entidade. 

6.6 Em sendo utilizado o parâmetro descrito na alínea ‘d’ do item 6, somente serão admitidos 

os preços cujas datas de emissão não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias. 

6.7 Excepcionalmente, mediante justificativa expressa dos responsáveis por instaurar os 

procedimentos descritos nos itens 4 e 5 deste MANUAL, referendada pelo representante 

máximo da entidade, poderá ser admitida a pesquisa com menos de três preços ou 

fornecedores. 

6.8 Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser considerados os 

preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados e 

descritos no processo de aquisição. 

7. Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, estes deverão receber 

solicitação formal e padronizada para apresentação de orçamento, salvo na hipótese de 

aquisição de passagens, quando a pesquisa de preços poderá ser realizada diretamente no 

portal oficial de internet das empresas de transporte regular.  

7.1 A solicitação de orçamento deve ser datada e conter a descrição completa e detalhada do 

bem ou serviço a ser contratado, a quantidade pretendida, a identificação da entidade 

contratante, bem como do setor e do colaborador responsável por realizar a pesquisa no 

mercado. 



 

7.2 O detalhamento do bem ou serviço a ser contratado deverá coincidir, literalmente, com a 

descrição prevista no Termo de Referência integrante do instrumento convocatório, quando o 

processo de aquisição for deflagrado pela CBC; ou no Termo de Referência integrante do 

convênio celebrado, quando o processo de aquisição for deflagrado pela entidade filiada 

convenente, conforme formulário abaixo. 

 7.3 As empresas pesquisadas não podem manter vínculo societário entre si e devem ser do 

ramo pertinente à contratação desejada.  

8. Serão considerados válidos os orçamentos fornecidos em papel timbrado ou 

correspondência oficial da empresa, e que contenham as informações seguintes:  

a) a caracterização completa da empresa consultada, especificando-se endereço, telefones e 

CNPJ; 

b) a especificação detalhada do bem ou serviço orçado, conforme Termo de Referência, bem 

como a quantidade pretendida, com a indicação dos valores unitário e total praticados para 

cada item; 

c) o nome completo, assinatura e função exercida pelo responsável por fornecer o orçamento 

na empresa consultada; 

d) data e local do orçamento; 

e) prazo de validade da proposta, ainda vigente quando da apresentação de projeto no âmbito 

dos Editais de Chamamento Interno e Externo divulgados pela CBC e na data da contratação; 

8.1 Deverá ser conferido aos fornecedores prazo de resposta compatível com a complexidade 

do objeto a ser contratado. 

9. Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou de intermediação 

de vendas. 

 



 

MODELO DE ORÇAMENTO 
 

 
I. PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA  
 

a) Nome da Empresa 
b) CNPJ da Empresa 
c) Endereço Completo da Empresa 
d) Telefone da Empresa 
e) Nome completo do responsável que emitiu o Orçamento 
f) Cargo exercido pelo responsável 
g) Assinatura legível 
h) Data de Emissão: DD/MM/AA 
i) Data de Validade: DD/MM/AA 

 

II. IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO 
 
a) Destinatário ou Solicitante: Nome do Clube 
b) Indicação do CNPJ da Empresa 
d) Nome do Evento (se for o caso): 
e) Local do Evento (se for o caso): Cidade/Estado/País 

 
III. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 
 

a) Detalhar a Ação pretendida, de acordo com as especificações constantes do Plano de Trabalho.  
b) As informações contidas no orçamento devem ser idênticas às apresentadas no Termo de Referência. 
 



 

 
Bem ou Serviço1: 

 
• Transporte Aéreo: passagem aérea; 
• Transporte Terrestre - aluguel de veículo: tipo de veículo; 
• Transporte Terrestre, Fluvial ou Marítimo: passagem rodoviária, ferroviária, fluvial ou marítima 
• Equipamentos Olímpicos e/ou Paraolímpicos: indicar o produto; 
• Materiais Esportivos/Uniformes: indicar o produto; 
• Hospedagem: categoria do hotel (nº estrelas); 

 
Especificação2 do bem ou serviço: 
 

• Transporte Aéreo: indicação do trecho (ida ou ida/volta) e respectivo horário de embarque e desembarque; 
• Transporte Terrestre - aluguel de veículo: descrição do translado, nº de horas, disponibilidade do veículo (parcial ou integral), 

opcionais do veículo (ar condicionado, etc.), e nº de passageiros;  
• Transporte Terrestre, Fluvial ou Marítimo: descrição do transporte, tipo de item (exemplo: passagem de ônibus leito, ou 

convencional), indicação do trecho (ida ou ida/volta) e respectivo horário de embarque e desembarque; 
• Equipamentos Olímpicos e/ou Paraolímpicos: especificação técnica do item; 
• Materiais Esportivos/Uniformes: especificação técnica do item; 
• Hospedagem: tipo do quarto (single/duplo), categoria (standart) e serviços (café da manhã); 

 
Período3: 

 

• Transporte Aéreo: data de saída ou data de saída e retorno (dd/mm/aa); 
• Transporte Terrestre - aluguel de veículo: data de início e data de término (dd/mm/aa); 

Nº 
Bem ou 
Serviço1 Especificação2 Período3 Unidade4 Qtd5 Valor 

unitário6 Valor total 

        

        

        

        

        

TOTAL GERAL  



 

• Transporte Terrestre, Fluvial ou Marítimo: data de saída ou data de saída e retorno (dd/mm/aa); 
• Equipamentos Olímpicos e/ou Paraolímpicos: data de vigência do convênio; 
• Materiais Esportivos/Uniformes: data de vigência do convênio; 
• Hospedagem: data de início e término (dd/mm/aa). 

 
 

Unidade4 pleiteada:  
 

• Transporte Aéreo: 1 trecho ou 2 trechos; 
• Transporte Terrestre – aluguel de veículo: nº de diárias; 
• Transporte Terrestre, Fluvial ou Marítimo: 1 trecho ou 2 trechos; 
• Equipamentos Olímpicos e/ou Paraolímpicos: unidade de medida (unidade, peça, conjunto, etc.); 
• Materiais Esportivos/Uniformes: unidade de medida (unidade, kit, conjunto, etc.); 
• Hospedagem: nº diárias; 

 
 
Quantidade5: 
  

• Transporte Aéreo: quantidade de passagens aéreas; 
• Transporte Terrestre – aluguel de veículo: quantidade de veículos; 
• Transporte Terrestre, Fluvial ou Marítimo: quantidade de passagens; 
• Equipamentos Olímpicos e/ou Paraolímpicos: quantidade do produto; 
• Materiais Esportivos/Uniformes: quantidade do produto; 
• Hospedagem: quantidade de quartos. 

 
 
Valor unitário6: 
  

• Transporte Aéreo: valor por trecho; 
• Transporte Terrestre – aluguel de veículo: valor da diária; 
• Transporte Terrestre, Fluvial ou Marítimo: valor por trecho 
• Equipamentos Olímpicos e/ou Paraolímpicos: valor do produto; 
• Materiais Esportivos/Uniformes: valor do produto; 
• Hospedagem: valor da diária. 




