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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente Relatório, 

20 e 21/02/21 (2ª etapa)

cumprimento do objeto da parceria 

Termo de Fomento nº. 2

de Futevôlei do Estado da Bahia

Desportos do Estado da Bahia

 

O responsável pelo monitoramento, avaliação e an

da parceria é o (a) s

nº 69.446.277-9, designado

Parceria, através da Portaria nº 82, de 19

23/07/2019. 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria

nº 54/2020, publicada no DOE de 01/10/2020, composta pelos seguintes 

membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio      

– matrícula nº 69.446078

69.279.271-2, Larissa Oliveira Souza Simões, matrícula nº 69.604.641

Bernadete de Lourdes Marsicano

Fernando Ferreira de Oliveira Júnior, matrícula nº 69.628.468

primeiro o seu presidente, e responsável por monitorar, avaliar as parcerias que 

lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este relatório.

 

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:

Objeto da Parceria: 

Vigência: 
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 referente ao período de 09 e 10/01/21 (1ª etapa

2ª etapa), tem como objetivo apresentar a avaliação do 

mprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas n

22/2019, celebrado entre a Federação das Associações 

de Futevôlei do Estado da Bahia-FAFEB e esta Superintendência dos 

Desportos do Estado da Bahia-SUDESB. 

responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas 

arceria é o (a) servidor (a) Sinval Vieira da Silva Filho

designado (a) para desempenhar a função de Gestor da 

através da Portaria nº 82, de 19/07/2019, publicada no D.O.E. em 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria

nº 54/2020, publicada no DOE de 01/10/2020, composta pelos seguintes 

o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio      

matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 

2, Larissa Oliveira Souza Simões, matrícula nº 69.604.641

Bernadete de Lourdes Marsicano  Araújo, matrícula  nº 69.446.630

Fernando Ferreira de Oliveira Júnior, matrícula nº 69.628.468

primeiro o seu presidente, e responsável por monitorar, avaliar as parcerias que 

lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este relatório.

DA PARCERIA 

Parceria: Termo de Fomento nº 22/2020 

CAMPEONATO BAIANO DE FUTEVÔLEI

17/11/2020 a 16/04/2021 

 

09 e 10/01/21 (1ª etapa),                                                        

, tem como objetivo apresentar a avaliação do 

das atividades pactuadas no 

das Associações 

a Superintendência dos 

álise da prestação de contas 

ervidor (a) Sinval Vieira da Silva Filho, matrícula                                  

para desempenhar a função de Gestor da 

, publicada no D.O.E. em 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria                    

nº 54/2020, publicada no DOE de 01/10/2020, composta pelos seguintes 

o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio      

5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 

2, Larissa Oliveira Souza Simões, matrícula nº 69.604.641-4, 

nº 69.446.630-9 e 

Fernando Ferreira de Oliveira Júnior, matrícula nº 69.628.468-00, sendo o 

primeiro o seu presidente, e responsável por monitorar, avaliar as parcerias que 

lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este relatório. 

CAMPEONATO BAIANO DE FUTEVÔLEI 



 

 

 

Valor Total da Parceria
Nº da 

Parcela 
Repasse Previsto
Data 

Parcela 

Única 

17/11/2020 30.000,00

TOTAL   
 

Instrumento 

Termo   de 

Apostilamento 

nº10/2021  

publicado no DOE 

em 19/02/2021 

CAMPEONATO 

 

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 
 
Nome da OSC: Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia

FAFEB . 

CNPJ: 07.277.543/0001-

Representante: Ian Santana Macedo

Telefone de Contato: (71) 

E-mail: futevoleiba@gmail.com

 
4. PERFIL DA ATIVIDADE 
 
O Campeonato Baiano de Futevôlei 2020 

de despesas descritas no PPA, 20
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Valor Total da Parceria: 
Repasse Previsto Repasse Realizado 

Valor Data Valor 
30.000,00 18/11/2020 30.000,00 

  30.000,00 

Alterações da Parceria  

Objeto Vigência 

CAMPEONATO 

BAIANO DE 

FUTEVÔLEI 

16/04/2021 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia

-08 

Ian Santana Macedo 

(71) 982453367 

futevoleiba@gmail.com 

A ATIVIDADE OU PROJETO 

Campeonato Baiano de Futevôlei 2020 está em consonância com a previsão 

de despesas descritas no PPA, 2020-2023, apoiando o esporte de alto 

 

Valor Total 

R$ 30.000,00 

Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia-

está em consonância com a previsão 

, apoiando o esporte de alto 



 

 

rendimento por meio da promoção de eventos, através das 

entidades esportivas. O evento esportivo, em parceria com a Federação

Associações de Futevôlei do Estado da Bahia

fomentar o esporte de alto rendimento nas categorias masculino e feminino, 

promovendo o fortalecimen

Campeonato Baiano de Futevôlei nas duas Etapas em Salvador/BA.

 

Programa: Desenvolvimento Produtivos

Compromisso: Promover o esporte e Lazer como um vetor de 

desenvolvimento produtivo, considerando as voc

 

Metas: Expandir a participação de atletas baianos de alto rendimento no 

decorrer das etapas do Campeonato Baiano de Futevôlei

 5. RESULTADOS DAS TÉC

AVALIAÇÃO 

Para concretizar o processo de 

aplicação das seguintes técnicas:

 

.3 ANÁLISES DA EXECUÇÃO DA PARCE
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rendimento por meio da promoção de eventos, através das 

entidades esportivas. O evento esportivo, em parceria com a Federação

Associações de Futevôlei do Estado da Bahia-FAFEB tem por finalidade 

fomentar o esporte de alto rendimento nas categorias masculino e feminino, 

promovendo o fortalecimento da modalidade no estado através da realização do 

Campeonato Baiano de Futevôlei nas duas Etapas em Salvador/BA.

Desenvolvimento Produtivos 

Promover o esporte e Lazer como um vetor de 

desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais.

Expandir a participação de atletas baianos de alto rendimento no 

decorrer das etapas do Campeonato Baiano de Futevôlei. 

. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu

aplicação das seguintes técnicas: 

DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

 

rendimento por meio da promoção de eventos, através das federações e 

entidades esportivas. O evento esportivo, em parceria com a Federação das 

tem por finalidade 

fomentar o esporte de alto rendimento nas categorias masculino e feminino, 

to da modalidade no estado através da realização do 

Campeonato Baiano de Futevôlei nas duas Etapas em Salvador/BA. 

Promover o esporte e Lazer como um vetor de 

ações territoriais. 

Expandir a participação de atletas baianos de alto rendimento no 

MONITORAMENTO E 

monitoramento e avaliação, procedeu-se a 



 

 

5.3.1 Análise da execução do objeto

 

O acompanhamento e avaliação foram realizados através de

documental e relatório técnico e 

Conforme relatório de acompanhament

servidor  Gerson Figueiredo de Oliveira, matrícula  nº 69.586.404

fomento nº 22/2019, 

Associações de Futevôlei do Estado da Bahia

Campeonato Baiano de Futevôlei no m

competição por meio de mídias sociais, pórtico de largada, backdrop, lonas, 

programas esportivos  local de TV  e 

short , camisa, troféus e medalhas,  todos com a impressão da logomarca do 

Governo do Estado/ Setre/ Sudesb

A OSC foi orientada a ser  mais criteriosa 

sendo cobrado o valor de R$

destinada ao pagamento das despesas não previstas no plano de trabalho.

Vale salientar que as despesas pagas 

de quadra, estrutura Q30 para as lonas backdrop e pórtico de 

água mineral para atletas, gelo, caixas térmicas, fretes de equipamentos, 

sistema de som e cobertura fotográfica.
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execução do objeto 

acompanhamento e avaliação foram realizados através de

relatório técnico e fotográfico encaminhado pela OSC.

Conforme relatório de acompanhamento das etapas 1 e 2 e avaliação 

servidor  Gerson Figueiredo de Oliveira, matrícula  nº 69.586.404

 formalizado entre a Sudesb e a Federação 

Associações de Futevôlei do Estado da Bahia-FAFEB, para promoção do

Campeonato Baiano de Futevôlei no município de Salvador/Ba.,

por meio de mídias sociais, pórtico de largada, backdrop, lonas, 

programas esportivos  local de TV  e rádio, além do material promocional como 

short , camisa, troféus e medalhas,  todos com a impressão da logomarca do 

Governo do Estado/ Setre/ Sudesb. 

OSC foi orientada a ser  mais criteriosa  na cobrança da inscrição da dupla, 

sendo cobrado o valor de R$ 200,00 ( duzentos reais), cuja a receita foi 

destinada ao pagamento das despesas não previstas no plano de trabalho.

Vale salientar que as despesas pagas foram RH, estrutura Q15 para as lonas 

de quadra, estrutura Q30 para as lonas backdrop e pórtico de entrada, frutas e 

água mineral para atletas, gelo, caixas térmicas, fretes de equipamentos, 

sistema de som e cobertura fotográfica. 

 

acompanhamento e avaliação foram realizados através de análise 

fotográfico encaminhado pela OSC. 

e avaliação do 

servidor  Gerson Figueiredo de Oliveira, matrícula  nº 69.586.404-7, termo de 

formalizado entre a Sudesb e a Federação das 

para promoção do 

/Ba.,que divulgou a 

por meio de mídias sociais, pórtico de largada, backdrop, lonas, 

rádio, além do material promocional como 

short , camisa, troféus e medalhas,  todos com a impressão da logomarca do 

na cobrança da inscrição da dupla, 

200,00 ( duzentos reais), cuja a receita foi 

destinada ao pagamento das despesas não previstas no plano de trabalho. 

RH, estrutura Q15 para as lonas 

entrada, frutas e 

água mineral para atletas, gelo, caixas térmicas, fretes de equipamentos, 



 

 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

 

CAMPEONATO BAIANO 
DE FUTEVÔLEI  Indicador

 

OBJETIVO 
DA 

PARCERIA 

 

 

Fomentar o 
esporte de 

alto 
rendimento, 

na 
modalidade 
Futevôlei 

 
 

Indicador 1:

 Nº de
participantes

AÇÕES 

Ação 1 

Realização do 
Campeonato 

Baiano de 
Futevôlei 

Indicador 2

Nº de 
Uniformes para 

 atletas e 
árbitros 

 adquiridos

Ação 2: 

Ações  de  
Divulgação do 

Projeto 

 

Indicador 3
Nº de Ações 
confecção de 

lonas e 
backdrop
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Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

Indicador Unidade Meio de 
Verificação Qtde.   de

 

Indicador 1: 

Nº de   atletas 
participantes 

 

 
 
 
 

 

 

 

Atletas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lista de 
inscrição 

 

 

 

Previsto

240

 

 

 

 

 

Indicador 2: 

Nº de 
Uniformes para 

atletas e 
árbitros 

adquiridos 

 

Uniforme 
Nota Fiscal e 

Registro 
Fotográfico 

 

 
 

01

Indicador 3:   
Nº de Ações 
confecção de 

lonas e 
backdrop 

Lonas e 
backdrop 

Nota Fiscal e 
Registro 

Fotográfico 

 

28

 

Qtde.   de  Meta Ano 2020 

Previsto Realizado  
% 

240 

 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 

 

 

01 

 

 

100% 

 

28 

 

28 

 

100% 



 

 

    Ação 3: 

  Solenidade 
de Premiação 

Indicador 4

Nº de

Premiação por 
etapa adquirida

 
 

b) Análise das ações
 
A seguir apresentam-se os resultados por i

 

Ação 1 – Realização do Campeonato Baiano de Futevôlei
(1ª etapa e 2ª etapa
 
Indicador nº 1:
 

Foram inscritos 120 atletas na 1ª etapa e na 2ª etapa, totalizando 240 
participantes. 
 
Foram realizados dois congresso

às 20h, através de live 

regulamento da competição e sorteio dos jogos, contando com

200  (duzentos)  participantes, referente a cada etapa.

 
 
 A 1ª etapa do campeonato foi realizado nos dias 09 e 10/01/21 nas 

dependências do  estádio do Esporte Clube Vitória, a partir das  9h até 18h

contando com a participação de 120 (cento e vinte) atletas, nas categorias 

dupla masculina e feminina,  8 (oito) árbitros e 2 (dois) staffs, sendo entregue os 

uniformes um pouco antes d

 

A 2ª etapa da competição

dependências  do  Clube Bahiano  de Tênis, a partir das  9h até 18h ,  com a 

participação de 120 (cento e vinte) atletas, nas categorias  dupla masculina e 
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Indicador 4: 

Nº de 

Premiação por 
etapa adquirida 

 

Premiação 

 

Nota Fiscal e 
Registro 

Fotográfico 

02

ações realizadas e do cumprimento das metas:

s resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:
 

Realização do Campeonato Baiano de Futevôlei
e 2ª etapa) 

Indicador nº 1: 

120 atletas na 1ª etapa e na 2ª etapa, totalizando 240 

congressos técnicos nos dias 08/01/2021 

 pelo instagram  da FAFEB, onde foi apresentado 

regulamento da competição e sorteio dos jogos, contando com

participantes, referente a cada etapa. 

campeonato foi realizado nos dias 09 e 10/01/21 nas 

dências do  estádio do Esporte Clube Vitória, a partir das  9h até 18h

contando com a participação de 120 (cento e vinte) atletas, nas categorias 

dupla masculina e feminina,  8 (oito) árbitros e 2 (dois) staffs, sendo entregue os 

uniformes um pouco antes do inicio da competição .  

competição foi realizada nos dias 20 e 21/02/21 nas 

dependências  do  Clube Bahiano  de Tênis, a partir das  9h até 18h ,  com a 

participação de 120 (cento e vinte) atletas, nas categorias  dupla masculina e 

 

02 02 100% 

realizadas e do cumprimento das metas: 

ndicador estabelecido no plano de trabalho: 

Realização do Campeonato Baiano de Futevôlei                     

120 atletas na 1ª etapa e na 2ª etapa, totalizando 240 

08/01/2021 e 19/02/2021 

pelo instagram  da FAFEB, onde foi apresentado  o 

regulamento da competição e sorteio dos jogos, contando com um público de  

campeonato foi realizado nos dias 09 e 10/01/21 nas 

dências do  estádio do Esporte Clube Vitória, a partir das  9h até 18h 

contando com a participação de 120 (cento e vinte) atletas, nas categorias 

dupla masculina e feminina,  8 (oito) árbitros e 2 (dois) staffs, sendo entregue os 

nos dias 20 e 21/02/21 nas 

dependências  do  Clube Bahiano  de Tênis, a partir das  9h até 18h ,  com a 

participação de 120 (cento e vinte) atletas, nas categorias  dupla masculina e 



 

 

feminina,  8 (oito) árbitros e 2 (dois) staffs, sendo entregue os uniformes um 

pouco antes do inicio da competição.

 

 

Ação 2 – Divulgação do evento

 

Foi identificado que a Federação divulgou a competição por meio de 

sociais, pórtico de largada, 

e rádio, além do material promocional como short , camisa, troféus e medalhas, 

todos com a impressão da logomarca do G

 

Ação 3 – Solenidade de Premiação

1ª Etapa (09 e 10/01/21)

forma:  8 (oito) troféus de 1º colocado (4 categorias), 8 (oito) troféus de 2º 

colocado (4 categorias), 8 (oito) troféus de 3º colocado (4 categorias) e 8 (oito) 

medalhas de 4º colocado.

 

2ª Etapa (20 e 21/02/21):

troféus de 1º colocado

categorias), 8 (oito) troféus de 3º colocado (4 categorias) e 8

4º colocado. No sábado (20/02) à

duas categorias intermediária

premiação das duas categorias principais. 

 

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até 

o período:  

 

As competições também contribuíram para elevar o nível de 

profissionalismo no esporte baiano, onde diversos atletas de renome 

página9 de 13 

ito) árbitros e 2 (dois) staffs, sendo entregue os uniformes um 

pouco antes do inicio da competição. 

Divulgação do evento 

Federação divulgou a competição por meio de 

sociais, pórtico de largada, backdrop, lonas, programas esportivos  local de TV  

e rádio, além do material promocional como short , camisa, troféus e medalhas, 

todos com a impressão da logomarca do Governo do Estado/ Setre/ Sudesb.

Solenidade de Premiação. 

10/01/21): A premiação foi realizada no final do dia, 

forma:  8 (oito) troféus de 1º colocado (4 categorias), 8 (oito) troféus de 2º 

colocado (4 categorias), 8 (oito) troféus de 3º colocado (4 categorias) e 8 (oito) 

medalhas de 4º colocado. 

20 e 21/02/21): A solenidade foi realizada da seguinte forma:  8 (oito) 

troféus de 1º colocado (4 categorias), 8 (oito) troféus de 2º colocado (4 

categorias), 8 (oito) troféus de 3º colocado (4 categorias) e 8 (oito) medalhas de 

ado (20/02) às 18 h houve  a entrega de medalhas para 

duas categorias intermediária e no domingo (21/02) às 16 h

ategorias principais.  

Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até 

As competições também contribuíram para elevar o nível de 

profissionalismo no esporte baiano, onde diversos atletas de renome 

 

ito) árbitros e 2 (dois) staffs, sendo entregue os uniformes um 

Federação divulgou a competição por meio de mídias 

backdrop, lonas, programas esportivos  local de TV  

e rádio, além do material promocional como short , camisa, troféus e medalhas,  

overno do Estado/ Setre/ Sudesb. 

foi realizada no final do dia, da seguinte 

forma:  8 (oito) troféus de 1º colocado (4 categorias), 8 (oito) troféus de 2º 

colocado (4 categorias), 8 (oito) troféus de 3º colocado (4 categorias) e 8 (oito) 

foi realizada da seguinte forma:  8 (oito) 

(4 categorias), 8 (oito) troféus de 2º colocado (4 

(oito) medalhas de 

h houve  a entrega de medalhas para  as 

s 16 h, ocorreu a 

Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até 

As competições também contribuíram para elevar o nível de 

profissionalismo no esporte baiano, onde diversos atletas de renome 



 

 

mundial estiveram presente,

Many  Gleize, campeã internacional de futevôlei

 

 

 

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

 

 

O Termo de Fomento nº 2

análise obrigatória das despesas financeiras previstas na Lei, entretanto a 

SUDESB realizará a análise, com vistas a garantir o maior contr

utilização dos recursos públicos liberados.

 

 

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUS

 

Conforme estava previsto, a parceria firmada entre a Sudesb e a 

das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia

estava acordado  integralmente na operacionalização do Plano de Trabalho.

 

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTR

 

 Foi cobrado o valor de R$ 200,00 ( duzentos reais), cuja a receita foi destinada 

ao pagamento das despesas não previstas no plano de trabalho, tais como:

recursos humanos, estrutura Q15 para as lonas de quadra, estrutura Q30 para 

as lonas backdrop e pórtico de entrada, frutas e água mineral para atletas, gelo, 
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mundial estiveram presente, dando um show no esporte, como a atleta 

Gleize, campeã internacional de futevôlei.   

Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

O Termo de Fomento nº 22/2019, não está enquadrado nos casos de 

análise obrigatória das despesas financeiras previstas na Lei, entretanto a 

SUDESB realizará a análise, com vistas a garantir o maior contr

utilização dos recursos públicos liberados. 

CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 

Conforme estava previsto, a parceria firmada entre a Sudesb e a 

das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia-FAFEB, cumpriu com o que 

integralmente na operacionalização do Plano de Trabalho.

CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 

Foi cobrado o valor de R$ 200,00 ( duzentos reais), cuja a receita foi destinada 

ao pagamento das despesas não previstas no plano de trabalho, tais como:

, estrutura Q15 para as lonas de quadra, estrutura Q30 para 

as lonas backdrop e pórtico de entrada, frutas e água mineral para atletas, gelo, 

 

, como a atleta 

Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas 

não está enquadrado nos casos de 

análise obrigatória das despesas financeiras previstas na Lei, entretanto a 

SUDESB realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da 

Conforme estava previsto, a parceria firmada entre a Sudesb e a Federação 

mpriu com o que 

integralmente na operacionalização do Plano de Trabalho. 

Foi cobrado o valor de R$ 200,00 ( duzentos reais), cuja a receita foi destinada 

ao pagamento das despesas não previstas no plano de trabalho, tais como: 

, estrutura Q15 para as lonas de quadra, estrutura Q30 para 

as lonas backdrop e pórtico de entrada, frutas e água mineral para atletas, gelo, 



 

 

caixas térmicas, fretes de equipamentos, sistema

fotográfica, sendo  cumprido i

 
8.TRANSPARÊNCIA 
 

 
 

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, 

conforme constatado através do link: 

atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014
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caixas térmicas, fretes de equipamentos, sistema de som e cobertura 

sendo  cumprido integralmente o que foi citado no projeto.

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, 

conforme constatado através do link: www.futevoleiba.wixsite.com/fafeb

atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, ipsis litteris

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na 
internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias 
celebradas com a administração pública. (Redação dada pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e 
o art. 10 deverão incluir, no mínimo: 

I - data de assinatura e identificação do instrumento de 
parceria e do órgão da administração pública responsável;

II - nome da organização da sociedade civil e seu número 
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

III - descrição do objeto da parceria; 

 

de som e cobertura 

ntegralmente o que foi citado no projeto. 

 

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, 

www.futevoleiba.wixsite.com/fafeb, 

, ipsis litteris:    

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na 
internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias 

(Redação dada pela Lei 

As informações de que tratam este artigo e 

data de assinatura e identificação do instrumento de 
parceria e do órgão da administração pública responsável; 

nome da organização da sociedade civil e seu número 
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da 



 

 

 
 
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

 

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de 

Controle. 

 

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

 

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria

 

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

 

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não será aplicada glosa

 

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

 

 Houve termo  de apostilamento nº

e  a parceria foi encerrada em 

 

13. CONCLUSÃO 

 

No monitoramento e avaliação do evento 

foram utilizadas técnicas

nº 22/2020, firmado entre a Sudesb e a 

Futevôlei do Estado da Bahia

previstas no Plano de Trabalho 
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IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o 
caso; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de 

. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

GLOSAS 

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não será aplicada glosa

. ENCERRAMENTO DA PARCERIA 

postilamento nº 10/2021, publicado no DOE em 19/02/2021

a parceria foi encerrada em 16/04/2021. 

No monitoramento e avaliação do evento Campeonato Baiano de Futevôlei

técnicas, que  demonstram que o objeto do Termo de Fomento, 

, firmado entre a Sudesb e a Federação das Associações de 

Futevôlei do Estado da Bahia-FAFEB, atendeu plenamente todas as atividades 

previstas no Plano de Trabalho . 

 

valor total da parceria e valores liberados, quando for o 
o dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de 

Geral do Estado. 

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não será aplicada glosa 

publicado no DOE em 19/02/2021, 

Campeonato Baiano de Futevôlei,                     

demonstram que o objeto do Termo de Fomento, 

Federação das Associações de 

atendeu plenamente todas as atividades 



 

 

 

Após análise da documentação e considerando o conteúdo demonstrado no 

Relatório Técnico de Execução do Objeto apresentado pela OSC, verificamos 

que o objeto foi cumprido, não havendo nenhum indício de irregularidade. 

Informamos ainda que será emitido o parecer técnico definitivo após a análise 

dos documentos comprobatórios das despesas realiza

 

14 – ANEXOS:  

14.1 - Relatório de Execução do Objeto (Anexo VI) encaminhado pela OSC;

14.2 - Links referentes à divulgação do evento:        

 

www.futevoleiba.wixsite.com/fafeb
 
fafeb@fafeb 
 
 
Salvador-BA,  04  de março 
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Após análise da documentação e considerando o conteúdo demonstrado no 

e Execução do Objeto apresentado pela OSC, verificamos 

que o objeto foi cumprido, não havendo nenhum indício de irregularidade. 

Informamos ainda que será emitido o parecer técnico definitivo após a análise 

dos documentos comprobatórios das despesas realizadas. 

Relatório de Execução do Objeto (Anexo VI) encaminhado pela OSC;

Links referentes à divulgação do evento:         

www.futevoleiba.wixsite.com/fafeb, 

março  de 2021. 

 

 

Após análise da documentação e considerando o conteúdo demonstrado no 

e Execução do Objeto apresentado pela OSC, verificamos 

que o objeto foi cumprido, não havendo nenhum indício de irregularidade. 

Informamos ainda que será emitido o parecer técnico definitivo após a análise 

Relatório de Execução do Objeto (Anexo VI) encaminhado pela OSC; 


