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COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES

SBN, Quadra 02, Lote 12, Bloco F, Ed. Via Capital, sala 1SO3

CEP 70.040-020 - Brasília - DF

Senhor

RICARDO AVELLAR

Gerente de PÍojetos

Assunto: Encaminhamento de prestaçáo de contas do convênio 2Ol2O15

GLUB ATHLETICo PAULlsrANo, já quatiÍicado nos autos do processo relâtivo ao
convênio 2ono15, vem, por meio do presente, encaminhar a prestaçâo de contas do
projeto "Paulastano olímpico l" rêlativâ ao termo de convênio 2ot2o1s, viabilizado pelo
Edital de Chamamento lntemo de pÍojêtos CBC no 01/2014.

1. Da têmpestividade

Em atenção ao ofício 370t2o12 - cpc/Gp/cBc ênviado pelo comitê Brasiteiro de ctubes
em 16.11-20'17, informando pÍazo para atendimênto alé 19.12.2017, conclui-se que é
têmpestivo o presente.

2. Da documentação
Nos termos do quadro explicaüvo apÍesentado no item 6 do ofício 2s1l2o1z - cpc/Gp/cBc
de 26 de sêtembro de 2017, foram solicitados os seguintes documêntos que seguem anêxos
ao presentê ou que já foram enviados anteriormente, @nformê indicado na relaÉo
apresentada a seguir (').
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Cópia cb Plam dê Trabalho

Cópia do Termo de Convênio

Relatório Téorico da ExearÉo do Obieto do Convênio e seus ânexos

Relatorio da Execuçáo da Receita ê Despesa

Relatório de Execu@ FísiccFinanceira

Relação de pagamentos efefuados no período de cobertura do relatório

Comprovaçáo da aplicação financeira dos recursos

Cópia do extrato da conta bancária específca do período conespondente

acompanhada da conciliaÉo do saldo bancário (t)

Relaçáo dos bens patrimoniais duráneis adquiridos

ComprovaÉo do recolhimênto dos reoJrsos náo utilizados

RelaÉo de beneficiários pelâ execu@ do pmjeto

Notas e comprovantes fiscais da realizaÉo de despêsas (.)

Declaraçáo dê realizaçâo de objetivos a que se propunha o lnstÍumento

Termo de Compromisso de guarda de documentos por dêz anos

Documentaçáo comprobatóÍia relaüva à publicidade dos atos do convênio

Documentaçáo relativa aos processos de aquisigão (.)

Decretos saneadores e de esclarêcimenb

ComunicaÉo sobre ausência do PÍesidente do paulistano

sem mais para o momento, reiteramos votos de mais sincera esüma e elêvado aprêço e nos
colocamos à disposiÉo para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

( . \ ---"-----2--">\ ./ --> -- "'- +>
-Paulo Cêsar Mário Movizzo

Vice-Presidente no exercício da presidência
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