
 

 

Anexo III – ATESTADO 
 

Eu,  
ATESTADO 
Eduardo de Sá Leitão   
 
Presidente  

Da Entidade Associação Paulista Esportiva, no    exercício    de    minhas atribuições 

legais, bem como as pessoas abaixo qualificadas, atestamos para os devidos fins de 

análise de Prestação de Contas, o que segue: 

1. Que   os   documentos   apresentados, notadamente   Notas   Fiscais, Recibos, 

Contratos e congêneres são regulares, verídicos e idôneos; 

2. Que referidos documentos foram efetivamente empregados na realização de 

objeto do Convênio celebrado, em conformidade ao Plano de Trabalho e dentro 

das cláusulas pactuadas do Convênio; 

3. Que os valores constantes nas Notas Fiscais, Recibos, Contratos e congêneres 

são compatíveis com os praticados no mercado e adequados à sua destinação 

final, conforme grade comparativa de preços apresentada e Plano de Trabalho. 

4. Que atende toda parte fiscal, especialmente o recolhimento do IR, ISS, INSS e 

5. FGTS referente aos repasses de pessoal – regime CLT e Autônomos – RPA. 

6. Que as empresas contratadas possuem experiência, qualidade, confiança e 

valores compatíveis com os praticados em mercado. 

7. Que as empresas contratadas para fornecimento de bens ou prestação de 

serviços relacionados ao Convênio não possuem em seus quadros parentes 

na linha reta consanguínea e afim e na linha colateral até o 4º grau, cônjuges 

ou companheiros de membros ou dirigentes da Entidade, e que também não 

pertencem a membros ou dirigentes da Entidade. 

8. Que as atividades executadas neste convênio foram realizadas por 

subcontratação de empresas ou pessoas físicas prestadoras de serviços diversos, 

que emitiram documentos legais, bem como correspondente recibo de quitação. 



 

 

E por derradeiro atesto finalmente, o pleno atendimento aos princípios da 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Economicidade, 

seguindo o presente assinado por mim, pelo Contador e pelo representante do 

Conselho Fiscal desta Entidade. 

 

 

 

 

São Paulo, 25 de janeiro de 2018 
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