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COÍIiITÊ BRASILEIRO DE CLUBES

SBN, Quadra 02, Lote 12, Bloco F, Ed. Via Capital, sala í503

CEP 70.040-020 - Brasília - DF

Senhora

MILENA CARNE]RO BASTOS

Gerente dê Projêtos

Assunto: Encaminhamênto de prestaçáo de contas do convênio 4312015

CLUB ATHLETICO PAULISTANO, já qualific€do nos autos do processo relativo ao

convênio 4312015, vem, por meio do presente, encaminhar a pÍestâção de contas do

projeto "Paulistano Olímpico", viabilizado pêlo Editâl de Chamamento lntemo de Projetos

CBC no 05/2015.

í. Da têmpestividade

Em atençáo ao ofício ffJ4l2018 - CPC/GP/CBC enviado pelo Comitê Brasiteiro de Ctubes

em 3101/2018, informando ptazo paÍa atêndimento até 231U3DO18, conclui-sê que é
tempestivo o presente.

2. Da documentação

Nos termos do quadro êxplicâtivo apresentado no item 6 do ofício 50É,12017 - CPC/GP/CBC

de 22 de dêzembro de 2017, foram solicitados os seguintes do@mentos que seguêm

anexos ao presente ou que já forâm enviados anteriormente, conforme indicado na relação

apresêntada a seguir.
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Cópia do Plano de Trabalho

Cópia do Termo de Convênio

Rêlatório Técnico da Exeorção do Objeto do Convênio e sêus anexos

Rêlatório da ExêcuÉo da Receita ê Despesa

Relatório de Execuçáo Físico-Financeira

Relaçáo de pagamentos efetuados no pêríodo de cobêrtura do relatório

Comprovaçáo da aplicaÉo financeira dos recursos

Cópia do extrato da conta bancáÍia específica do pêríodo conespondente

acompanhada da conciliaçáo do sâldo bancário [á enviado em parte)

Rêlaçá) dos bens patrimoniais duráveis adquiridos

Comprovaçáo do recolhimento dos recursos náo utilizados

RelaÉo de beneficiários pela execuçâo do poeto

Notas e compÍovantês fiscais da realizaçáo de despesas (iá enviado em paítê)

DeclaraÉo de realização de objeüvos a quê se propunha o lnstrumento

TeÍmo de Compromisso de guarda dê dodJmentos por dez anos

DocumêntaÉo comprobatória relativa à publicidadê dos atos do convênio

(vide item I do Relatório Técnico da ExêcuÉo do Objeto do Convênio)

Doomentação relativa aos pÍocessos de aquisiÉo

Observação: os CAPESPS UnO16 (judô) e O1l2O17 (remo) já forâm enviados

anteriormente e náo seguem anexos à prestaÉo de contas, estando sendo

ênviados anexo somente os CAPESPS 0612017 e 07 nO17

Despachos saneadoresxvil.

Sem mais para o momento, rêiteramos votos dê mais sincera estima e elevado apreço e nos

colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

I n,tw
Ricardo Sampaio Ú/al Gusmâo
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