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I. INTRODUÇÃO 

 

O presente regulamento aplica-se às compras e contratação de serviços realizadas pela 

entidade sem fins econômicos, de caráter desportivo, intitulada de Confederação 

Brasileira de Rugby (CBRu). Ressalta-se que todas as áreas e colaboradores da CBRu 

devem seguir as determinações aqui expressas. 

 

II. OBJETIVO 

Busca-se padronizar os procedimentos administrativos relativos à execução do Processo 

de Compras e Contratações da CBRu, com vistas ao alcance da máxima eficiência e 

transparência nas aquisições realizadas.  

 

III. PRECEITOS LEGAIS 

Apresentam-se abaixo as normativas legais que, de alguma maneira, suportam o presente 

regulamento da CBR, dentre elas: 

- Lei nº 13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil); 

- Estatuto Social da CBRu; 

- Código de Ética da CBRu; 

- Lei 8.666/93 (Lei das Licitações); 

- Lei 11.438/06 (Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal) 

- Lei 13.918/09 (Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo) 

 

IV. DEFINIÇÕES 

a) COMPRA: toda aquisição remunerada de materiais de consumo e bens 

permanentes para fornecimento de uma só vez ou em parcelas, com a finalidade 

de suprir a CBRu com os materiais e serviços necessários ao desenvolvimento de 

suas atividades.  

b) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Contrato entre Empresa 

Prestadora de Serviços e a CNRu para execução de serviços, sem qualquer 

vínculo de subordinação entre a CBRu e os Funcionários da Prestadora de 

Serviço. 
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c) FORNECEDOR: Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços à empresa, necessários e utilizados na execução do objeto 

social da empresa. 

d) SISTEMA DE COMPRAS: Sistema que interliga o processo de compras da 

CBRu, desde a solicitação da área requisitante do serviço ou bem material com 

as devidas especificações e vinculações com os centros de custo da CBRu, até o 

processo de cotação pela área de compras, aprovação da melhor proposta pela 

Diretoria da área requisitante, aquisição do serviço ou bem material e introdução 

dos documentos financeiros necessários ao pagamento e acompanhamento 

financeiro-contábil.  

e) MATERIAIS, BENS E SERVIÇOS: Qualquer bem, móvel ou imóvel, material 

ou imaterial, assim como qualquer atividade fornecida mediante remuneração, 

que seja adquirido pela CBRu.  

 

V. PRINCÍPIOS GERAIS:  

a) A Política de Compras e Contratações da CBRu está pautada na estrita obediência 

aos princípios básicos da transparência, da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade, inadmitindo-se critérios 

que frustrem seu caráter competitivo. 

b) É de responsabilidade da área de compras da CBRu garantir que todos os 

fornecedores devem ser tratados igualmente, sem preferência durante as etapas 

do processo de negociação e contratação de materiais, bens ou serviços. 

c) É expressamente proibida a contratação de fornecedores para prestação de 

serviços com ligação de até 3º grau consanguíneo com os Membros do Conselho 

de Administração, da Diretoria Executiva e demais funcionários da entidade, 

inclusive com aqueles que foram desligados da entidade em prazo inferior a 02 

anos. 
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d) Todo Fornecedor deve ser previamente avaliado, qualificado e cadastrado pela 

Área de Compras da CBRu, seguindo os critérios qualitativos e quantitativos 

preestabelecidos. 

e) Todo fornecedor deve conjuntamente a apresentação da proposta comercial, 

entregar toda a documentação constante em edital para participar do pleito 

concorrencial. A falta de qualquer documento pode ocasionar a desqualificação 

do fornecedor.  

f) Divulgar por meio do site da CBRu, as intenções de compra e contratações de 

serviços, com descrição detalhada dos itens a serem contratados de maneira a 

permitir a participação e concorrência de diferentes fornecedores. 

g) Em todas as compras e contratações deverá ser realizada a pesquisa de preços, 

isto é, a cotação com pelo menos 3 (três) fornecedores. 

h) As compras e contratações de serviços somente serão realizadas com 

fornecedores cadastrados ou por meio de contrato firmado com a CBRu, 

devendo o CNPJ ou Contrato Social do fornecedor, estar devidamente habilitado 

para a atividade prevista. 

i) Toda e qualquer contratação de serviço ou bem pela CBRu estará pautada na 

busca pelo “menor preço”, exceto em situações específicas onde a qualidade do 

serviço ou material é imprescindível ao alcance do objetivo previamente 

estabelecido pela CBRu. 

j) Todos os contratos estabelecidos pela CBRu com fornecedores, sejam oriundos 

de projetos com recursos públicos ou privados, devem ser publicizado no site 

oficial da entidade. 

k) Estabelece-se a partir do documento de alçadas empresariais, os valores 

assegurados para que os membros da Diretoria Executiva tenham capilaridade 

para assinar contratos de prestação de serviços. 

 

VI. DO PROCESSO DE COMPRAS 

a) O procedimento de compras, a partir do sistema de compras, compreende o 

cumprimento das etapas a seguir especificadas:  
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I. Requisição de compras da Diretoria da área requisitante pelo sistema, com 

vinculação de projeto e linha específica de execução; 

II. Emissão do Edital de compra com todas as específicas necessárias; 

III. Seleção de fornecedores habilitados pela área de compras da CBRu; 

IV. Solicitação de orçamentos dos fornecedores habilitados pela área de 

compras da CBRu; 

V. Apuração da melhor oferta a partir da decisão da Diretoria da área 

requisitante; 

VI. Emissão do pedido de compra. 

b) A área requisitante deverá solicitar a compra do serviço ou material com 45 dias 

de antecedência ao início de utilização daquele serviço ou bem, garantindo tempo 

hábil para consecução do processo administrativo de compra e identificação da 

melhor proposta.  

c) No caso de contratação de serviços de duração ampliada, isto é, com utilização 

conforme demanda da entidade, caso de treinos e viagens que demandam 

aquisição de passagens aéreas, transfer, alimentação e hospedagem, deve-se 

firmar contrato de prestação de serviços para 12 meses, com o estabelecimento de 

todas as cláusulas necessárias à garantia da prestação do serviço. 

d) Quando não for possível realizar o número de cotações estabelecido no presente 

artigo, a Diretoria poderá autorizar a compra com o número de cotações que 

houver, mediante justificativa escrita. 

e) Compras e contratações emergenciais, que porventura sejam necessárias, não 

passarão pelos prazos estabelecidos e cotação. O Diretor da área requisitante 

deverá justificar o motivo da compra emergencial ao Superintendente Executivo 

da CBRu. 

 

VII. COMPRAS E CONTRATAÇÕES PARA PROJETOS COM RECURSOS 

PÚBLICOS 

a) Compras e contratações advindas de Termos de Fomento estabelecidos com o 

Ministério do Esporte para consecução de objetivos esportivos estratégicos ao 

desenvolvimento do esporte seguirão as diretrizes legais estabelecidas pela Lei 
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nº 13.019/2014, intitulada de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil, devendo os processos licitatórios ser realizados, preferencialmente na 

modalidade Pregão Eletrônico. 

b) Para os demais produtos que venham a requerer processo de produção e 

contratação de serviços, o prazo será de 45 (quarenta e cinco) dias de 

antecedência da data de entrega. 

c) As compras e contratações com recursos das Leis de Incentivo ao Esporte 

(Governo Federal e Estadual de São Paulo) serão realizadas de acordo com o 

previsto pelas respectivas legislações. 

d) As compras e contratações com recursos da Lei Piva serão realizadas de acordo 

com o previsto pelas Instruções Normativas do Comitê Olímpico do Brasil. 
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