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COM|TÊ BRASILEIRO DE CLUBES

SBN, Quadrâ 02, Lote 12, Bloco F, Ed. Via Capital, sala 1503

CEP 70.04G020 - Brasília - DF

Senhora

MILENA CARNEIRO BASTOS

Gerentê de Pojetos

AssuÍrto: Encaminhamênto de prestafro de contas - Acordo de cooperação í)120í 7

CLUB ATHLETICO PAULISTANO, já qualificado nos autos do processo relativo ao acordo

de cooperaçáo 3012017 , vem, por meio do presente, encaminhar pÍêstação dê contas do

projeto 'Campeonato Brasileiro lnterclubes - Liga de Desenvolvimento de Bssquete - 2017,

2014,2019 e 2O2U, viabilizado pelo Edital de Chamamento lntemo de projetos CBC no

O7nO17, em relafo à etapa do referido Campeonato disputada em fevereiro de 2018.

í. Da tempestividade

Em atenção ao ofÍcio 07412018 - CPC/GP/CBC enviado pelo Comitê Brasiteiro de Clubes

em O7lO3l2O18, informando prazo BÊ
tempestivo o presente.

2. Da documentação

atendimento até 2s,l03l2018, conclui-se que é

Nos termos do quadro explicativo âpresentado no ofício O74|2O1B - CpC/Gp/CBC, foram

solicitados os seguintes documêntos que seguem anexos ao presêntê:
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t.

ll.

Relatório parcial de exêcr.rçáo do objefo

Relaçáo dos beneficiados pela exeorçâo do objeto (aüetas,

aÍbitragem e coordenâÉo tá:nica)

comissáo técnica,

Comprovantes de diw§açáo do pÍojeto

- Plano de divubaçâo pre-compeüçáo

- Reprcduçáo Revista O Paulistano 2O18.O2

- Demais infoÍmaçóês: vide item 5 do relatório parcial da exeorção do objeto

Documentos comprobatorios da conpetiSo
- ÚHma versão do regulamênto da competiçâr

- Tabela da etapa final

- Cinco escalas de arbitragem LDB

- Seis boletins técnicos LDB

- 20 súmulas dâs partidas disputadas

- Dedaraçáo sobre seguros e selo de Íormaçáo de atletras

- Pêsquisa de satisfaÉo com bênêficiáÍios

- Relatório fotogftáfico LNB

Fotos de aplicaçáo do selo de formaçáo dos atletas do CBC

(vide item 5.2 do relatório parcial da execuçáo do objeto)

Relatório fotográfico das premiaçôes realizadas

Termo de guarda de doomentos

Comunicação referente a outras a@es realizadas

ilt.

tv.

vt.

v[.
vilt.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de mais sincêra estima e elevado apreço e nos

colocamos à disposiÉo para quaisquer esclarêcimentos.

Atenciosamente,

Ricardo Sampai Vidal Gusmáo

Presidente .\r
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