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CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA

AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO

AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS

AVISO DE COLETA DE PREÇOS

Mantenedora: CESED - Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento LTDA
Mantida: Centro Universitário - UNIFACISA
CNPJ: 02.108.023/0001-40
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1095, de 25 de Outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 102 diplomas
no período de 25/08/2022 a 25/08/2022, nos seguintes livros de registro e sequencias
numéricos: livro A - 05 - registros livro A - 04 - registros [ 3202; 3218; 3257; 3294; 3295;
3296], livro A - 05 - registros [ 3194; 3196; 3197; 3198; 3199; 3200; 3201; 3203; 3205;
3206; 3207; 3208; 3209; 3210; 3211; 3212; 3213; 3214; 3215; 3216; 3217; 3219; 3220;
3221; 3222; 3223; 3224; 3225; 3226; 3227; 3228; 3229; 3230; 3231; 3232; 3233; 3234;
3235; 3236; 3237; 3238; 3239; 3240; 3241; 3242; 3243; 3244; 3245; 3246; 3247; 3248;
3250; 3251; 3252; 3253; 3254; 3255; 3256; 3258; 3259; 3260; 3261; 3262; 3263; 3264;
3265; 3266; 3267; 3268; 3269; 3270; 3271; 3272; 3273; 3274; 3275; 3276; 3277; 3278;
3279; 3280; 3281; 3282; 3283; 3284; 3285; 3286; 3287; 3288; 3289; 3290; 3291; 3292;
3293; 3297; 3298].

EDITAL CG 028/ANA/2020 CONVOCATÓRIO Nº 32/2022
Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de
levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos, projetos executivos de
arquitetura e complementares de viveiro de mudas nativas no município de Lapão - BA. A
Agência Peixe torna público aos interessados, de acordo com a Resolução ANA nº
122/2019, que convida proponentes para apresentar propostas de fornecimento do objeto
desta seleção, cuja modalidade é Coleta de Preços, Tipo: Técnica e Preço, objetivando
atender o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF. Os interessados
poderão
obter
informações
pelo
site
da
Agência
Peixe
Vivo,
http://agenciapeixevivo.org.br/editais/ a partir desta publicação.
Belo Horizonte, 31 agosto de 2022
ILSON DINIZ GOMES
Analista

Campina Grande 25 de Agosto de 2022
JOCELMA LOPES DA SILVA
Secretária Acadêmica

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA
AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS

COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES

A Universidade Evangélica de Goiás - UniEVANGÉLICA, mantido pela
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - CNPJ 01.060.102/0001-65, para fins do disposto no
art. 21 da Portaria MEC nº 1095 de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação
Superior informa que foram registrados 733 (setecentos e trinta e três) diplomas no
período de 04/05/2022 a 26/08/2022, no seguinte livro de registro e sequência numérica:
Livro 01 - Graduação: registros de nº 00001 a 0000740/2022. A relação dos diplomas
registrados poderá ser consultada em até quinze dias no sítio: www.unievangelica.edu.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA - CBC Nº 3-I DE 31 DE JULHO DE 2022
COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES CNPJ 00.172.849/0001-42
Aprova o Regulamento de Integração de Clubes ao Comitê Brasileiro de Clubes
- RIC, revogando-se a Instrução Normativa nº 03-H, de 07 de junho de 2022.
A DIRETORIA DO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Estatuto Social; e
CONSIDERANDO que o CBC recebe recursos provenientes do produto da
arrecadação das loterias, na forma estabelecida na Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de
2018, cujo artigo 23 determina as linhas de aplicação em programas e projetos de: (1)
fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto; (2) formação de recursos
humanos; (3) preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas; (4) participação
em eventos esportivos; e (5) e custeio de despesas administrativas;
CONSIDERANDO que o objetivo social do CBC, disposto no artigo 3º, caput, de
seu Estatuto Social, é incentivar, promover, aprimorar, planejar e apoiar atividades de
formação de atletas, por meio dos Clubes que lhe são integrados;
CONSIDERANDO que o CBC orienta a execução de sua política esportiva, por
meio de seu Programa de Formação de Atletas, que prevê e delimita 03 (três) eixos de
atuação: (1) Equipamentos e Materiais Esportivos; (2) Recursos Humanos; e (3)
Competições;
CONSIDERANDO que o Programa de Formação de Atletas converge as
diretrizes previstas na Lei nº 13.756/2018, com os objetivos estatutários do CBC, em
atividades ligadas legalmente à "preparação técnica, manutenção e locomoção de
atletas";
CONSIDERANDO que o Regulamento de Integração do CBC estabelece os
procedimentos para integração de Clubes ao CBC, disciplinado: as categorias - vinculado,
filiado primário e filiado pleno; a forma de acesso a cada uma destas categorias, os
benefícios dos Clubes ligados aos eixos do Programa de Formação de Atletas do CBC; e as
contribuições associativas;
CONSIDERANDO que foi editado o Decreto nº 11.010, de 28 de março de
2022, que alterou o Decreto nº 7.984, de 8 de abril de 2013, o qual, para além de
regulamentar a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto, também regulamentou a Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, quanto à
destinação de recursos de loterias às entidades esportivas, sendo que o art. 23 impôs ao
CBC a revisão de atos normativos, com a devida publicação no Diário Oficial da União DOU;
CONSIDERANDO que, observadas estas diretrizes legais, os direcionadores
previstos no Mapa Estratégico fluem para o objetivo do CBC de "Universalizar a Formação
de Atletas" em todas as regiões do país, constituindo o Regulamento de Integração de
Clubes componente normativo importante para o atingimento responsável deste objetivo,
ao disciplinar direitos e deveres associativos;
CONSIDERANDO a oportunidade de introduzir aspecto adicional inerente à
meritocracia esportiva no processo de integração de Clubes, que favoreça, a um só
tempo, a ampliação da rede de Clubes do CBC e o atendimento aos objetivos de resultado
do Mapa Estratégico do CBC de "Formar Atletas de alta performance e ídolos" e de
"Fortalecer a marca e a imagem do CBC";
CONSIDERANDO a competência disposta no art. 33, inciso I, letra "f", do
Estatuto Social, que estabelece caber à Diretoria do CBC "editar regulamentos a serem
observados pelos Clubes que lhe são integrados, bem como as normas necessárias ao
regular funcionamento do CBC";
CONSIDERANDO a autonomia constitucional de organização e funcionamento
internos do CBC, além da conveniência e oportunidade em se atualizar e melhor
estruturar o Regulamento de Integração de Clubes ao CBC, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento de Integração de Clubes ao Comitê Brasileiro
de Clubes - RIC.
Art. 2º Publicar a presente Instrução Normativa no site do CBC, bem como o
inteiro teor do Regulamento de Integração de Clubes ao Comitê Brasileiro de Clubes.
Art. 3º Revogar a Instrução Normativa 03-H, de 07 de junho de 2022.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na presente data.

Anápolis, 30 de agosto de 2022
CARLOS HASSEL DA SILVA MENDES
Reitor

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA
AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS
UNIMAR - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA mantida pela ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE
MARÍLIA LTDA sob o CNPJ: 44.474.898/000105, para fins do disposto no art. 21 da Portaria
MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram registrados 59 (cinquenta e
nove) diplomas no período de 15/08/2022 a 25/08/2022, nos seguintes livros de registro e
sequências numéricas: Livros 8 - registros 33985 a 34044. A relação dos diplomas
registrados poderá ser consultada em até 15 dias no endereço http://www.unimar.br
MÁRCIO MESQUITA SERVA
Reitor

ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU
AVISO DE RETIFICAÇÃO
Na Publicação de Aviso de Registro de Diplomas, de 11 de janeiro de 2022,
publicada no DOU de 12 de janeiro de 2022, Seção 3, página 148, que tem por objeto
informar os diplomas registrados, retificar:
Onde se lê:
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 450
(quatrocentos e cinquenta) diplomas no período de 10/12/2021 a 17/12/2021, nos
seguintes livros de registros e sequências numéricas: Livro 035 - Registros nº 45815 a nº
46048 e Livro 036 - Registros nº 46049 a nº 46264. A relação dos diplomas registrados
poderá ser consultada em até quinze dias no endereço www.unig.br.
Leia-se:
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 1589 (mil e
quinhentos e oitenta e nove) diplomas no período de 10/12/2021 a 29/12/2021, nos
seguintes livros de registros e sequências numéricas: Livro 035 - Registros nº 45815 a nº
46048; Livro 036 - Registros nº 46049 a nº 46298; Livro 037 - Registros nº 46299 a nº
46548; Livro 038 - Registros nº 46549 a nº 46798; Livro 039 - Registros nº 46799 a nº
47048; Livro 040 - Registros nº 47049 a nº 47298; Livro 041 - Registros nº 47299 a nº
47403. A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias no
endereço www.unig.br.
Nova Iguaçu, 25 de agosto de 2022.
MARCELO GOMES DA ROSA
Reitor

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL
CARNEIRO
EXTRATO DE ORDEM DE CONTRATO

Campinas, 31 de julho de 2022
PAULO GERMANO MACIEL
Presidente do Comitê Brasileiro de Clubes

Contratante: Associação de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, referente ao resultado da
Pesquisa de Preços nº 043/2021, Convênio PRONON 2018 - LLA, SIPAR
25000.043593/2018-67 - MS. Objeto: ITEM I: 1 (uma) unidade de INCUBADORA DE
AMOSTRAS. Contratada: NOVA TECNICA IND. E COM. DE EQUIP. P/ LAB. LTDA, CNPJ:
61.012.811/0001-05, a qual logrou vencedora para o fornecimento do item I. Valor total
contratado R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais).

REGULAMENTO DE INTEGRAÇÃO
DE CLUBES AO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - RIC
Disciplina a integração de Clubes ao Comitê Brasileiro de Clubes - CBC.

ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO
MÉDIO RIO GRANDE - CONSÓRCIO AMEG

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Regulamento institui normas para integração de Entidades de
Prática Desportiva - EPD, doravante denominadas Clubes, ao corpo associativo do Comitê
Brasileiro de Clubes - CBC, conforme previsto no art. 2º, § 3º, do Estatuto Social do
CBC.
Art. 2º O CBC é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos,
de natureza desportiva, integrante do Sistema Nacional do Desporto - SND, com
organização e funcionamento autônomo, cujo objetivo social é o incentivo, a promoção,
o aprimoramento e o planejamento das atividades de formação de atletas.
§ 1º O CBC admite a integração de Clubes ao seu corpo associativo,
observadas as etapas e procedimentos dispostos neste Regulamento e as diretrizes
previstas em seu Estatuto Social.
§ 2º Os Clubes integrados ao CBC são pessoas jurídicas de direito privado,
formalmente constituídas e organizadas segundo a legislação civil vigente, sem fins
lucrativos, nominadas na Lei nº 9.615/1998 como Entidades de Prática Desportiva - EPD,
estatutariamente vocacionadas à prática esportiva, que dispõem de instalações
adequadas, desenvolvem pelo menos 1 (um) esporte, e são filiadas, em cada esporte, à
entidade nacional de administração do desporto do SND (Confederação), ou à
correspondente entidade regional de administração do desporto (Federação), ou, ainda, a
uma Liga Nacional.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022
A AMEG torna público que foi alterado o edital do Pregão Eletrônico nº
016/2022, Procedimento Licitatório nº 091/2022, tipo menor preço. Sessão Oficial dia
19/09/2022 às 09:00hs. Objeto: "Registro de preços para a prestação de serviços em
infraestrutura nos Municípios que compõem e poderão compor o Consórcio Público
AMEG. O Edital poderá ser retirado pelo site: ameg.org.br - Informações pelo telefax
(35) 3521-95-44.
Passos, 1º de setembro de 2022
LAILA CRISTINA PEREIRA
Pregoeira
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022090200269
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Art. 3º O CBC, na forma deste Regulamento, admite a integração de Clubes
por meio de 3 (três) categorias:
I - Vinculados: Clubes que podem participar dos Campeonatos Brasileiros
Interclubes - CBI®, com o apoio do CBC, em consonância com o eixo de competições do
Programa de Formação de Atletas do CBC;
II - Filiados Primários: Clubes, detentores de Certidão de Registro Cadastral
emitida pelo órgão do Poder Executivo federal com competência na área do esporte, que,
além de poderem participar de CBI® com o apoio do CBC, podem participar do processo
de descentralização de recursos para a aquisição de materiais esportivos, em consonância
com o respectivo eixo do Programa de Formação de Atletas do CBC;
III - Filiados Plenos: Clubes, detentores de Certidão de Registro Cadastral
emitida pelo órgão do Poder Executivo federal com competência na área do esporte,
detentores de suas próprias sedes e que possuem a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE principal de nº 9312-3, que podem participar de todos os eixos do
Programa de Formação de Atletas do CBC.
§ 1º A admissão de Clubes ao CBC nas diversas categorias é gradual, iniciandose, necessariamente, pela categoria vinculado, passando para filiado primário e, por fim,
para filiado pleno.
§ 2º A ascensão do Clube para uma categoria superior é voluntária e deve
observar os requisitos previstos neste Regulamento.
§ 3º O Clube que ascender para uma categoria superior não será deslocado
para uma categoria inferior, consolidando seu direito em cada categoria que ascender.
Art. 4º O acesso aos benefícios previstos neste Regulamento para cada
categoria deve observar a legislação vigente, os Regulamentos Internos do CBC e, quando
for o caso, os Atos Convocatórios publicados e as Resoluções da Diretoria do CBC.
CAPÍTULO II
DAS CATEGORIAS
SEÇÃO I
DA VINCULAÇÃO
Art. 5º O Clube interessado poderá integrar-se ao CBC na categoria
vinculado.
§ 1º O procedimento de vinculação é fase inicial e obrigatória de entrada do
Clube no CBC, com vistas à sua posterior participação na execução descentralizada dos
recursos da Lei nº 13.756/2018 geridos pelo CBC, em linha com o seu Programa de
Formação de Atletas e no âmbito do SND.
§ 2º Na categoria vinculado, o Clube deverá familiarizar-se com a política de
formação esportiva e com os Regulamentos Internos do CBC, mediante a efetiva
participação de seus representantes nos eventos oficiais de qualificação promovidos pelo
CBC ou realizados em parceria com outras entidades, voltados à capacitação de dirigentes
e profissionais responsáveis pelas ações esportivas no Clube, em especial do Seminário
Nacional de Formação Esportiva.
§ 3º A não participação do Clube nos eventos de que trata o parágrafo 2°
poderá ensejar a suspensão do fornecimento das despesas elegíveis para a participação de
seus atletas e membros da comissão técnica nos CBI®.
§ 4º O Clube integrado na categoria vinculado possui os seguintes
benefícios:
I - Fazer parte do Programa de Formação de Atletas do CBC, nos limites
regulamentares;
II - Participar de eventos de capacitação promovidos e/ou apoiados pelo CBC,
conforme deliberado pela Diretoria do CBC; e
III - Custeio das despesas elegíveis para atletas e comissão técnica suportadas
diretamente pelo CBC, com vistas à participação nos CBI® apoiados pelo CBC, nos termos
e limites previstos nos Regulamentos, Resoluções e Instrumentos editados/celebrados pela
Diretoria do CBC.
§ 5º Para a integração ao CBC na categoria vinculado, o Clube interessado
deve, sequencialmente:
I - Solicitar acesso à Plataforma Digital do CBC por meio do Formulário de
Integração, a ser preenchido diretamente no site do CBC;
II - Acessar a Plataforma Digital do CBC, onde deverá preencher o cadastro
completo em campo próprio destinado à solicitação de vinculação de Clube, e anexar
eletronicamente os seguintes documentos:
a) Requerimento formal, de acordo com o Anexo I deste Regulamento, gerado
pela Plataforma Digital do CBC, que deverá ser impresso, assinado pelo Dirigente Máximo
do Clube e digitalizado;
b) Estatuto Social do Clube consolidado e registrado em cartório,
demonstrando que seus objetivos estão voltados à prática esportiva, sendo que eventual
certificação digital disposta no Estatuto Social, supre a exigência de autenticação do
documento em cartório;
c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ;
d) Comprovante de que o Clube funciona no endereço declarado;
e) Ata de Eleição da atual Diretoria do Clube registrada em cartório, sendo que
a Certificação Digital aposta na ata supre a exigência de autenticação do documento em
cartório;
f) Logomarca oficial do Clube vetorizada, na versão "tradicional", podendo o
arquivo ser nos formatos PDF, Adobe Ilustrator, Corel Draw, EPS ou SVG, que permita ser
aberto e utilizado em impressos, placas, troféus, sites e demais materiais de
divulgação;
g) Foto do Dirigente Máximo do Clube; e
h) Endereço eletrônico.
III - Escolha do(s) esporte(s) que pretende se beneficiar do Programa de
Formação de Atletas do CBC.
§ 6º Apresentadas e conferidas todas as informações e documentação listadas
no § 5º, deste artigo, e recolhida a primeira contribuição associativa, o CBC fará a
integração do Clube na categoria de vinculado.
§ 7º O Clube já vinculado, para início do gozo do benefício previsto pelo § 4º,
inciso III, deste artigo, deverá ter recolhido pelo menos 6 (seis) contribuições associativas,
além de preencher e anexar as seguintes informações necessárias na Plataforma Digital do
CBC:
a) Manifestação de interesse no(s) esporte(s), categoria(s) e gênero(s), que
pretende se beneficiar do Programa de Formação de Atletas do CBC;
b) Relatório descritivo das instalações e condições materiais de que o Clube
dispõe para a prática de cada esporte que manifestou interesse em se beneficiar do
Programa de Formação de Atletas do CBC, ainda que mediante acordo formal para a
utilização de espaços de terceiros;
c) Comprovante de que o Clube se encontra filiado, para cada esporte que
participará de CBI®, a pelo menos uma Entidade Nacional de Administração do Desporto
do SND (Confederação), ou à correspondente Entidade Regional de Administração do
Desporto (Federação), ou, ainda, a uma Liga Nacional;
d) Termo de Compromisso gerado pela Plataforma Digital do CBC, que deverá
ser impresso, assinado pelo Dirigente Máximo do Clube, e digitalizado;
e) Termo de Responsabilidade gerado pela Plataforma Digital do CBC, que
deverá ser impresso, assinado pelo Dirigente Máximo do Clube, e digitalizado;
f) Outras informações e documentos exigidos pelo CBC.
SEÇÃO II
DA FILIAÇÃO PRIMÁRIA
Art. 6º Comprovado o cumprimento de todos os requisitos anteriormente
previstos neste Regulamento, o Clube já integrado na categoria vinculado, caso tenha
interesse, poderá pleitear sua ascensão à categoria de filiado primário.
§ 1º O Clube integrado na categoria de filiado primário possui direito a todos
os benefícios relativos à categoria vinculado, além de poder se beneficiar com o repasse
de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais esportivos, no
contexto do Programa de Formação de Atletas do CBC.
§ 2º O Clube vinculado, para requerer sua ascensão à categoria filiado
primário, deve:
I - Possuir Certidão de Registro Cadastral vigente, emitida pelo órgão do Poder
Executivo federal com competência na área do esporte, sendo a referida certificação,
documento comprobatório de cumprimento das exigências legais pertinentes;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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II - Ter recolhido pelo menos 12 (doze) contribuições associativas, a contar da
data de sua vinculação;
III - Atualizar seu cadastro na Plataforma Digital do CBC, de forma a
complementar eventuais informações faltantes ou alteradas;
IV - Anexar eletronicamente na Plataforma Digital do CBC, em campo próprio
destinado à solicitação de filiação primária do Clube, os seguintes documentos:
a) Requerimento formal, de acordo com o Anexo II deste Regulamento, gerado
pela Plataforma Digital do CBC, que deverá ser impresso, assinado pelo Dirigente Máximo
do Clube e digitalizado;
b) Relação nominal da Diretoria eleita do Clube, na forma do Anexo IV deste
Regulamento, gerado pela Plataforma Digital do CBC, que deverá ser impressa, assinada
pelo Dirigente Máximo do Clube, e digitalizada, contendo as seguintes informações de
cada um dos membros eleitos:
1) endereço residencial;
2) estado civil;
3) data de nascimento;
4) número e órgão expedidor da Carteira de Identidade;
5) número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Receita Federal
do Brasil - RFB; e
6) endereço de e-mail.
c) Certidão de Registro Cadastral, emitida pelo órgão do Poder Executivo
federal competente por tal atribuição.
§ 3º Apresentadas e conferidas todas as informações e documentação listadas
no § 2º, deste artigo, o CBC realizará a análise da capacidade técnica e operacional do
Clube, na forma do art. 8º deste Regulamento, e, caso aprovada, procederá com a
alteração da categoria de integração do Clube para filiado primário.
SEÇÃO III
DA FILIAÇÃO PLENA
Art. 7º Comprovado o cumprimento de todos os requisitos anteriormente
previstos neste Regulamento, o Clube integrado na categoria filiado primário poderá
pleitear sua ascensão à categoria filiado pleno.
§ 1º O Clube integrado na categoria filiado pleno possui direito a todos os
benefícios relativos à categoria filiado primário, além de poder se beneficiar com o
repasse de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de equipamentos
esportivos e para a viabilização de equipes técnicas multidisciplinares, atingindo a
integralidade dos benefícios do Programa de Formação de Atletas do CBC.
§ 2º O Clube filiado primário, para requerer sua filiação na categoria filiado
pleno, deve:
I - Apresentar em seu CNPJ o CNAE principal de nº 9312-3;
II - Ser detentor de instalações próprias para o desenvolvimento da prática
esportiva, sem prejuízo de dispor, de forma complementar, de instalações de terceiros
para a realização de suas atividades, as quais deverão estar disponíveis para sediar a
realização de CBI®;
III - Ter recolhido pelo menos 24 (vinte e quatro) contribuições associativas, a
contar da data de sua vinculação;
IV - Atualizar seu cadastro na Plataforma Digital do CBC, de forma a
complementar eventuais informações faltantes ou alteradas;
V - Anexar eletronicamente na Plataforma Digital do CBC, em campo próprio
destinado à solicitação de filiação plena do Clube, os seguintes documentos:
a) Requerimento formal, de acordo com o Anexo III deste Regulamento,
gerado pela Plataforma Digital do CBC, que deverá ser impresso, assinado pelo Dirigente
Máximo do Clube e digitalizado; e
b) Escritura do imóvel ou documento equivalente que demonstre a
propriedade do bem, sendo que, no caso de utilização de estrutura complementar de
terceiros, esta deverá ser comprovada por meio de termo de cessão de uso, comodato,
parceria, ou documento congênere.
§ 3º Apresentadas e conferidas todas as informações e documentação listadas
no § 2º, deste artigo, o CBC realizará a análise da capacidade técnica e operacional do
Clube, na forma do art. 8º deste Regulamento, e, caso aprovada, procederá com a
alteração da categoria de integração do Clube para a categoria filiado pleno.
CAPÍTULO III
DA CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL
Art. 8º O CBC realizará a análise da capacidade técnica e operacional do Clube
postulante à categoria de filiado primário e filiado pleno.
§ 1º A análise da capacidade técnica e operacional consiste em procedimento
de aferição das condições disponíveis ao Clube para o desenvolvimento de parcerias com
o CBC, mediante a descentralização de recursos para a formação de atletas.
§ 2º A capacidade técnica refere-se aos aspectos relativos ao desenvolvimento
esportivo e à aptidão do Clube para a formação de atletas, enquanto a capacidade
operacional refere-se aos aspectos atinentes à efetiva estrutura do Clube para gerir os
recursos descentralizados pelo CBC e suportar os compromissos a serem assumidos nas
parcerias.
§ 3º Para a aferição da capacidade técnica e operacional do Clube, este deverá
aportar, na Plataforma Digital do CBC, documentos para subsidiar a análise, a exemplo dos
seguintes:
I - Instrumentos de parcerias firmadas com integrantes do Sistema Brasileiro
do Desporto - SBD, órgãos públicos, entidades do terceiro setor, instituições de ensino ou,
ainda, entidades internacionais do desporto, bem como outras entidades ligadas ao
esporte;
II - Comprovação de que possui em sua sede própria ou em estrutura de
terceiros utilizada pelo Clube, espaço adequado para o desenvolvimento de formação de
atletas nos esportes em que objetiva receber os recursos descentralizados pelo CBC;
III - Publicações, inclusive, na imprensa em geral, que demonstrem a efetiva
formação de atletas e estrutura do Clube;
IV - Fotos, que demonstrem a efetiva formação de atletas e estrutura do Clube
por esporte que desenvolve e objetiva receber recursos descentralizados pelo CBC;
V - Currículos dos profissionais vinculados ao Clube, por esporte que
desenvolve e objetiva receber recursos descentralizados pelo CBC;
VI - Documentos que demonstrem a participação em competições oficiais do
esporte que desenvolve e objetiva receber recursos descentralizados pelo CBC;
VII - Prêmios esportivos recebidos;
VIII - Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; e
IX - Outros documentos que o Clube entenda pertinentes.
§ 4º Além dos documentos listados no § 3º deste artigo, o CBC poderá, a
qualquer momento, solicitar outros documentos que entenda necessários para a
efetivação da análise da capacidade técnica e operacional do Clube.
§ 5º A aferição da capacidade técnica e operacional do Clube, será realizada
pelo CBC, diretamente na Plataforma Digital, no ato de filiação, mediante análise efetuada
com base nos documentos juntados pelo Clube na referida Plataforma, oportunizando-se
a realização de diligências complementares.
§ 6º Previamente à participação em eventual Ato Convocatório do CBC, os
Clubes filiados primários e plenos interessados em participar, conforme o caso, deverão
ter sua capacidade técnica e operacional analisada no contexto de cada instrumento
publicado, podendo ser dispensada a critério da Diretoria do CBC, caso o Clube tenha
passado pelo processo de análise nos últimos 4 (quatro) anos, e não tenha havido
alteração que implique nova análise.
§ 7º No caso de qualquer alteração após a aprovação da capacidade técnica e
operacional, o Clube deverá comunicar o CBC e anexar novo(s) documento(s)
relacionado(s) à alteração havida, mantendo seu cadastro atualizado de forma
permanente na Plataforma Digital do CBC.
§ 8º O CBC disporá do prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para processar,
analisar e decidir acerca dos pleitos de ascensão de categoria de integração, observandose o seguinte:
a) O prazo começará a correr no primeiro dia seguinte ao dia da apresentação
integral da documentação exigida neste Regulamento, sendo reiniciado sempre que se
faça necessário apresentar documentação adicional: e
b) Os prazos que se iniciarem ou vencerem em sábado, domingo ou dia de
feriado, terminarão no primeiro dia útil seguinte.
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CAPÍTULO IV
DAS CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS
Art. 9º É dever do Clube integrado ao CBC pagar mensalmente as
contribuições associativas e extraordinárias, na forma disciplinada no Estatuto Social do
CBC.
§ 1º Constitui vantagem especial dos Clubes que se integrarem ao CBC a partir
do início de vigência deste Regulamento, na categoria de vinculado, a redução do
pagamento das contribuições associativas, desde que não haja disposição em contrário e
sejam enquadradas em 1 (um) dos seguintes parâmetros, acompanhados dos
correspondentes percentuais de redução:
I - Participar dos CBI® em apenas 1 (um) esporte não coletivo, independente
de gênero, com redução de 50% (cinquenta por cento);
II - Participar dos CBI® em apenas 1 (um) esporte não coletivo e em 1 (uma)
única categoria e/ou prova olímpica e gênero, masculino ou feminino, com redução de
75% (setenta e cinco por cento);
III - Participar dos CBI® em apenas 1 (um) esporte não coletivo e em 1 (uma)
única categoria e/ou prova olímpica e gênero, masculino ou feminino, com redução de
100% (cem por cento), desde que o atleta do Clube tenha conquistado medalha de ouro,
prata ou bronze nos últimos Jogos Olímpicos ou Campeonato Mundial (Federações
Internacionais/COI) ou Jogos Pan Americanos (ODEPA/COI), ou esteja contemplado com o
benefício de Bolsa Atleta, na categoria Atleta Pódio, na forma disciplinada pela lei federal
que disciplina o Programa Atleta Pódio.
§ 2º O Clube que se integrar ao CBC na hipótese do inciso III do § 1º do
presente artigo será contemplado com todos os benefícios da categoria de vinculado
previsto neste Regulamento, sendo que o custeio das despesas elegíveis para os atletas e
comissão técnica do Clube para a participação nos CBI® apoiados pelo CBC, na forma e
limites quantitativos pactuados para o respectivo esporte olímpico, é condicionado à
participação do atleta do Clube que conquistou medalha de ouro, prata ou bronze na
respectiva competição.
CAPÍTULO V
DA DESFILIAÇÃO OU DESVINCULAÇÃO
Art. 10 No caso de solicitação de desfiliação ou desvinculação do Clube, a qual
deverá ser motivada por ofício emitido em papel timbrado do Clube, assinado por seu
Dirigente Máximo, deverão ser observadas as regras estabelecidas no Estatuto Social do
CBC e nos Regulamentos do CBC, notadamente no que diz respeito aos recursos recebidos
do CBC e aos bens adquiridos com tais recursos, além da liquidação de eventuais
pendências financeiras.
§ 1º No caso de desfiliação do Clube, todos os custos referentes à retirada
e/ou deslocamento de bens adquiridos com recursos descentralizados pelo CBC, além de
outras despesas correlatas, correrão por conta do Clube que solicitou sua desfiliação.
§ 2º A reintegração ao CBC, de Clube que tenha solicitado sua desfiliação ou
desvinculação, fica condicionada ao pagamento de até 12 (doze) contribuições
associativas, a depender da quantidade de meses que esteve fora do subsistema CBC,
acrescido, obrigatoriamente, da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido.
§ 3º O Clube interessado na sua reintegração, deverá encaminhar Ofício à
Diretoria do CBC, manifestando o seu interesse, indicando o Responsável (nome, CPF e email), e reiterando todos os compromissos assumidos no momento da sua integração,
devendo cumprir novamente todas as regras previstas neste Regulamento, a contar da
data de sua reintegração.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11 A análise da documentação apresentada pelo Clube terá como diretriz
a presunção de boa-fé nas relações mantidas entre o CBC e os Clubes interessados em
atuar como formadores de atletas, e será realizada de forma objetiva.
Art. 12 Após análise da documentação enviada pelo Clube, o CBC sempre
poderá solicitar diligências para complementação dos documentos, como forma de auxiliar
a integração do Clube.
Art. 13 Constitui obrigação do Clube que se integra ao CBC, o custeio de
quaisquer despesas extras ou obrigações pecuniárias decorrentes da fruição dos benefícios
do Programa de Formação de Atletas, que não estejam previstos nos Regulamentos,
Resoluções e/ou Instrumentos editados/celebrados pela Diretoria do CBC como elementos
elegíveis a serem custeados pelo CBC.
Art. 14 A Diretoria do CBC poderá excepcionar, eventualmente, regra
constante deste Regulamento, bem como dirimir casos omissos, desde que em decisão
fundamentada.
Parágrafo único. Fica autorizado aos Superintendentes do CBC excepcionar,
eventualmente, os prazos previstos pelos art. 5º, § 7º, art. 6º, § 2º, II, art. 7º, § 2º, III,
e art. 10, § 2º, desde que em decisão fundamentada.
Art. 15 É prerrogativa do CBC, a qualquer tempo, promover as diligências
julgadas pertinentes ao atendimento das exigências formais e constantes nos
Regulamentos Internos e Resoluções do CBC.
Art. 16 Os modelos/formulários previstos neste Regulamento serão
disponibilizados no site do CBC e deverão ser impressos em papel timbrado do Clube,
assinados por seu Dirigente Máximo, digitalizados e enviados ao CBC via Plataforma Digital
do CBC.
Art. 17 A assinatura de documentos encaminhados ao CBC poderá ocorrer por
meio de assinatura eletrônica que garanta a autoria, a autenticidade, a integridade e a
validade jurídica do documento.
Art. 18 A integração de Clube ao CBC implicará também em sua integração
formal ao subsistema específico do SND.
Art. 19 Os Clubes integrados, adotarão medidas com vistas à proteção de
dados e ao pleno atendimento à Lei nº 13.709/2018 - LGPD, nunca colocando, por seus
atos ou por sua omissão, o CBC em situação de violação das leis de proteção de
dados.
Art. 20 Este Regulamento entra em vigor nesta data, o qual deverá ser
imediatamente publicado no site do CBC, e fica revogado o Regulamento de Integração de
Clubes, aprovado pela Instrução Normativa nº 03-H, de 7 de junho de 2022.
OBS.: O presente Regulamento e seus anexos encontram-se publicados na
íntegra no site do CBC, disponível em https://www.cbclubes.org.br/formacao-deatletas/regulamentacao-da-execucao-de-recursos-das-loterias

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS SERVIÇOS E
TURISMO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica convocado o Conselho de Representantes da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, com base no artigo 11, inciso II, do
Estatuto da entidade, a reunir-se em sessão extraordinária, às 11 horas, no dia 14 de
setembro de 2022, em primeira convocação e duas horas após, no mesmo dia, em
segunda convocação, na sala de reuniões do 18º andar do edifício sede da Entidade,
situado no SBN - Q. 01 Bl. B nº 14, Brasília-DF, a fim de deliberar, nos termos
estatutários, sobre os seguintes assuntos constantes da ordem do dia:
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:
1.Julgamento do Recurso interposto contra a decisão proferida, em face à
impugnação de candidato para a Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal da CNC mandato 2022 - 2026. Em razão dos impedimentos do Senhor Presidente deste
Conselho e dos demais membros, que compõem a chapa concorrente no sufrágio,
presidirá aquela reunião o Sr. Antonio José Ouvinha Peres Osório, sendo Relator o Sr.
Felipe Gomes Chamma, Membros do Conselho de Representantes da CNC, que não
fazem parte da chapa concorrente à eleição 2022-2026.
2.Encerramento.
Brasília, 31 de agosto de 2022.
JOSÉ ROBERTO TADROS
Presidente

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS
Pelo presente edital de convocação, ficam convocadas as Federações
filiadas, por seus Delegados Representantes para que se reúnam em Assembleias Gerais
Ordinárias, por videoconferência, no dia 20 (vinte) de setembro de 2022 (terça-feira),
em transmissão simultânea, via aplicativo ZOOM, para discutir e deliberar sobre a
seguinte Pauta: Primeira Assembleia: às 15:00hs em primeira convocação ou às 15:30hs
em segunda convocação, Ordem do dia: Contas da Diretoria do exercício de 2021, com
o "Parecer" do Conselho Fiscal. Segunda Assembleia: às 15:30hs em primeira
convocação ou às 16:00hs em segunda convocação, Ordem do Dia: Previsão
Orçamentária para o ano de 2023. Terceira Assembleia, às 16:00hs em primeira
convocação ou às 16:30hs em segunda convocação, Ordem do Dia: Sindicalização, uma
necessidade. Quarta Assembleia às 16:30hs em primeira convocação ou às 17:00hs em
segunda convocação, Ordem do Dia: Custeio Sindical - alternativa. Quinta Assembleia
às 17:00hs em primeira convocação ou às 17:30hs em segunda convocação, Ordem do
Dia: Eleições 2022.
Brasília - DF, 31 de agosto de 2.022.
OSWALDO AUGUSTO DE BARROS
Presidente da Confederação

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS
EMPRESAS DE CRÉDITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Reunião do Conselho de Representantes
Pelo presente edital, convoco os membros do Conselho de Representantes
da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito - CONTEC, em
pleno gozo dos seus direitos, com fundamento no artigo 21, em combinação com o
artigo 23, alínea "a", dos Estatutos dessa Entidade, para a reunião extraordinária, que
será realizada no dia 08/09/2022, às 9 horas em primeira convocação e às 10 horas
em segunda convocação, por meio do software de videoconferência, mediante
convocação enviados aos membros citados acima. Após a reunião, será feita uma
votação online pela empresa 77 Prime Labmarketing, CNPJ nº 24.817.994/0001-00, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura do edital de convocação; b)
leitura, discussão e votação, por escrutínio secreto das pautas de reivindicações de
2022, dos empregados dos bancos que seguem a Convenção Coletiva de Trabalho
celebrada com as entidades sindicais patronais (Federação Nacional de Bancos FENABAN e Sindicatos dos Bancos) e dos empregados dos seguintes estabelecimentos
de crédito: Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia S.A. BASA, Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB, Banco de Brasília S.A. - BRB, Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, BNDES-Participações S.A. BNDESPAR, Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME e Banco Santander
Brasil S.A.; c) leitura, discussão e votação, por escrutínio secreto, da proposta que
autoriza a CONTEC a negociar e celebrar Acordos Coletivos de Trabalho com os
estabelecimentos de crédito mencionados na alínea "b" acima, conforme disposto nos
Parágrafos 1º e 2º do art. 611 da C.L.T., e assinar Convenções Coletiva de Trabalho
com a FENABAN, Sindicatos de Bancos e Sindicatos das Financeiras, ajuizar os protestos
judiciais que se fizerem necessários ou instaurar Dissídios Coletivos perante o Tribunal
Superior do Trabalho, a teor do artigo 857 da C.L.T., em combinação com o artigo 2º,
alínea "a", da Lei nº 7.701, de 21.12.1998; d) autorizar o presidente da CONTEC a
outorgar poderes aos Diretores da AFBNDES - Associação dos Funcionários do BNDES,
AFBNDESPAR - Associação dos Funcionários da BNDES Participações e AFFINAME Associação dos Funcionários da FINAME, a negociar e celebrar Acordos Coletivos de
Trabalho com as respectivas empresas do Sistema BNDES; e) autorização para
"Contribuição Negocial"; f) leitura discussão e votação por escrutínio secreto, da
proposta de Acordo Coletivo e Convenção Coletiva de Trabalho referentes à
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR das empresas, Relações Sindicais,
Contribuição Negocial, Cooperativas relacionadas acima e também das empresas
representadas pela FENABAN; g) autorização ao Presidente da CONTEC para assinar os
Acordos Coletivos de Trabalho com a Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex,
Banco Mercantil do Brasil S.A, Banco Votorantim S.A, Banco Safra S.A, Banco ABC Brasil
S/A, Banco Daycoval S.A, Banco Original S.A, e outras instituições financeiras.

Campinas, 31 de julho de 2022
PAULO GERMANO MACIEL
Presidente do Comitê Brasileiro de Clubes

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/CPB/2022
Edital Nº 069/CPB/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico Tipo: Menor Preço
Global. Objeto: Aquisição de Prateleiras Reforçadas. Início de recebimento das propostas e
disponibilização do Edital: 02/09/2022. Data da sessão: 15/09/2022 - Horário: 10:30h.
Edital à disposição no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e/ou www.cpb.org.br.
Informações: (11) 4710-4137 e pregao@cpb.org.br
ROGÉRIO LOVANTINO
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/CPB/2022
Tipo: Menor Preço do Lote. Objeto: Constituição de Sistema de Registro de
Preços para prestação de serviços de Transporte convencional e acessível de
passageiros mediante disponibilização de Veículos do tipo: van, micro-ônibus e ônibus
com Condutor, incluindo toda manutenção e combustível para atendimento a diversos
programas e eventos promovidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, conforme
especificações e condições do termo de referência, anexo I. Início de recebimento das
propostas e disponibilização do Edital: 02/09/2022. Data da sessão: 15/09/2022 Horário: 10:30h Edital à disposição no endereço www.bec.sp.gov.br e www.cpb.org.br.
Informações: (11) 4710-4126 e pregao@cpb.org.br

Brasília-DF, 30 de agosto de 2022.
LOURENÇO FERREIRA DO PRADO
Presidente

ROGÉRIO LOVANTINO
Pregoeiro
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022090200271
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