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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório é referente ao período de 23 a 27/09/2020 e tem como 

finalidade apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na 

execução das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº 19/2020, 

celebrado entre a Federação Bahiana de Xadrez- FBX e esta 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB. 

 

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria foi o Gestor 

servidor Sinval Vieira da Silva Filho, constituído através da Portaria nº 82 de 

19/07/2019. 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria nº. 

20/2020, publicada no DOE de 06/03/2020 é composta pelos seguintes 

membros: Susi Crystiane Santiago Docio – Matrícula nº 69.446078-5 Maria 

Amélia Ramon Britto – Matrícula nº 69.279271-2 Larissa Oliveira Souza Simões 

– Matrícula nº 69.604641-4 Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo – Matrícula 

nº 69446630-9 Fernando Ferreira de Oliveira Junior – Matrícula nº 69628468-0, 

sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as 

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

 

 

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA 

 

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento nº 19/2020 

Objeto da Parceria: BAHIA OPEN DE XADREZ ONLINE 2020 

Vigência: 22/09/2020 a 20/01/2021 
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Valor Total da Parceria: 

Nº da 

Parcela 

Repasse Previsto Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 

Parcela 

Única 

22/09/2020 34.075,80 25/09/2020 34.075,80 

TOTAL  34.075,80  34.075,80 

 

  

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

 

Nome da OSC: Federação Bahiana de Xadrez 

CNPJ: 32.698.193/0001-92 

Representante: Luciano de Souza Zallio 

Telefone de Contato: (71) 71 99252-8341 

E-mail: taano21@hotmail.com 

 

 

 

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO  

  

Este projeto visa expandir a participação de 2.100 (dois mil e cem) enxadristas 

em atividades esportivas de alto rendimento, nas categorias absoluto masculino 

e feminino, deficientes visuais, sênior (mais de 55 anos), sub 8, sub 10, sub 12, 

sub 14, sub 16, sub 20, além de promover o esporte e lazer como um vetor de 

desenvolvimento produtivo, considerando os espaços territoriais. 

 

    

Compromisso: Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade de 

Xadrez 
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Meta: Apoiar o esporte de alto rendimento por meio da promoção de eventos, 

através das federações e entidades esportivas, assim como promover o 

intercâmbio entre os enxadristas. 

 

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

A execução do objeto foi avaliada através da análise da documentação 

encaminhada pela OSC, composta por todos os documentos comprobatórios, 

tais como: Relatório de Cumprimento de Objeto, relatório fotográfico, notas 

fiscais, acompanhamento através dos sistemas online Chess e Lichess e 

comprovação de divulgação através de mídias sociais. 

 

 

5.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

 

5.1.2 Análise da execução do objeto 

 

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria 

com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016. 

 

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 19/2020, formalizado 

entre a Sudesb e a Federação Bahiana de Xadrez para a promoção BAHIA 

OPEN DE XADREZ ONLINE 2020, no ambiente virtual, foi avaliado pelo 

servidor da Sudesb Gerson Figueiredo de Oliveira, através de análise 

documental e acompanhamento online. 

 

 O torneio de xadrez ocorreu de 23 a 26/09/2020 em um ambiente virtual, 

atendendo todos os protocolos exigentes pelos órgãos competentes, e contou 

com a participação de 1.157 enxadristas, número abaixo do previsto, porém não 
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interferiu na execução do objeto e financeira.  Contou com um público em geral 

de aproximadamente 20 mil acessos, através do youtube e outras plataformas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 27/09/2020 ocorreu a premiação das seguintes categorias absoluto 

masculino e feminino, deficientes visuais, sênior (mais de 55 anos), sub 8, sub 

10, sub 12, sub 14, sub 16 e sub 20, conforme lista em anexo. 
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 No período de inscrição foi cobrado o valor de R$ 10,00 para Absoluto e                

R$ 50,00 para Equipes, cujo os valores foram convertidos em premiação em 

dinheiro para os campeões. e as demais categorias foram isentas.  
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Por meio dos documentos e relatórios técnicos/fotográficos, podemos identificar 

que a Federação divulgou a competição por meio das mídias socias, imprensa 

com Banners, cards e Flyers, além de contratar uma a empresa para fazer 

Assessoria de Comunicação, Marketing Digital e Peças Gráficas, com logo do 

Estado da Bahia, da SETRE e da SUDESB. 

 

Descrição Links                                                                                            Views 

1ª Fase Classificatória 

https://www.youtube.com/watch?v=nFTtDpNQOI0&feature=youtu.be          296 

2ª fase classificatória https://www.youtube.com/watch?v=SUvXMrMVPsI     45 

3ª Fase Classificatória 

https://www.youtube.com/watch?v=XRD9ltrdn68&feature=youtu.be            139 

Final Absoluto 

https://www.youtube.com/watch?v=_tuq94fA5DQ&feature=youtu.be         10.972 

Grande Final https://www.youtube.com/watch?v=kMgWClF3X3o                7.600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª%20Fase%20Classificatória%20https:/www.youtube.com/watch?v=nFTtDpNQOI0&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202962ª%20fase%20classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=SUvXMrMVPsI%20%20%20%20%20453ª%20Fase%20Classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=XRD9ltrdn68&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20139Final%20Absoluto%20https://www.youtube.com/watch?v=_tuq94fA5DQ&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%2010.972Grande%20Final%20https://www.youtube.com/watch?v=kMgWClF3X3o%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%207.600
1ª%20Fase%20Classificatória%20https:/www.youtube.com/watch?v=nFTtDpNQOI0&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202962ª%20fase%20classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=SUvXMrMVPsI%20%20%20%20%20453ª%20Fase%20Classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=XRD9ltrdn68&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20139Final%20Absoluto%20https://www.youtube.com/watch?v=_tuq94fA5DQ&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%2010.972Grande%20Final%20https://www.youtube.com/watch?v=kMgWClF3X3o%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%207.600
1ª%20Fase%20Classificatória%20https:/www.youtube.com/watch?v=nFTtDpNQOI0&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202962ª%20fase%20classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=SUvXMrMVPsI%20%20%20%20%20453ª%20Fase%20Classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=XRD9ltrdn68&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20139Final%20Absoluto%20https://www.youtube.com/watch?v=_tuq94fA5DQ&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%2010.972Grande%20Final%20https://www.youtube.com/watch?v=kMgWClF3X3o%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%207.600
1ª%20Fase%20Classificatória%20https:/www.youtube.com/watch?v=nFTtDpNQOI0&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202962ª%20fase%20classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=SUvXMrMVPsI%20%20%20%20%20453ª%20Fase%20Classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=XRD9ltrdn68&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20139Final%20Absoluto%20https://www.youtube.com/watch?v=_tuq94fA5DQ&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%2010.972Grande%20Final%20https://www.youtube.com/watch?v=kMgWClF3X3o%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%207.600
1ª%20Fase%20Classificatória%20https:/www.youtube.com/watch?v=nFTtDpNQOI0&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202962ª%20fase%20classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=SUvXMrMVPsI%20%20%20%20%20453ª%20Fase%20Classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=XRD9ltrdn68&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20139Final%20Absoluto%20https://www.youtube.com/watch?v=_tuq94fA5DQ&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%2010.972Grande%20Final%20https://www.youtube.com/watch?v=kMgWClF3X3o%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%207.600
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1ª%20Fase%20Classificatória%20https:/www.youtube.com/watch?v=nFTtDpNQOI0&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202962ª%20fase%20classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=SUvXMrMVPsI%20%20%20%20%20453ª%20Fase%20Classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=XRD9ltrdn68&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20139Final%20Absoluto%20https://www.youtube.com/watch?v=_tuq94fA5DQ&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%2010.972Grande%20Final%20https://www.youtube.com/watch?v=kMgWClF3X3o%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%207.600
1ª%20Fase%20Classificatória%20https:/www.youtube.com/watch?v=nFTtDpNQOI0&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202962ª%20fase%20classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=SUvXMrMVPsI%20%20%20%20%20453ª%20Fase%20Classificatória%20https://www.youtube.com/watch?v=XRD9ltrdn68&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20139Final%20Absoluto%20https://www.youtube.com/watch?v=_tuq94fA5DQ&feature=youtu.be%20%20%20%20%20%20%20%20%2010.972Grande%20Final%20https://www.youtube.com/watch?v=kMgWClF3X3o%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%207.600
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a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

Bahia Open de xadrez 
on line 2020 

Indicador Unidade 
Meio de 

Verificação 

Qtde.   de Meta Ano 2020 

Mês 

1 

OBJETIV
O DA 

PARCERI
A 

Disseminar o 
esporte de 

alto 
rendimento 

na 
modalidade 

Xadrez 

Indicador 1: 

Nº de atletas 
participantes 

 

Atletas 

Súmula da 
Prova e  

Registro 
Fotográfico 

Previsto Realizado % 

   

2100  1.157 55% 

Ação 1:   
 Realizar o 

projeto 
denominado 

“BAHIA 
OPEN DE 
XADREZ 
ONLINE 
2020” 

Indicador 2: 

nº do torneio 

torneio 

Súmula da 
Prova  

 

01 01 100% 

AÇÕES 

Ação 02: 
Realizar o 
projeto 
denominado 
"Bahia Open 
de Xadrez" 

 

Indicador 3: Nº 
realização do 

projeto, 
contratação de 

Rh 

Contratação de 

Recursos 
Humanos 

Nota Fiscal  

 e Registro 
Fotográfico 

15 15 100% 

Ação 3: 

Divulgação 
do evento 

 

 Indicador 4: 
Nº de Banners, 
cards e Fleyrs 

confeccionados 
e 

divulgados nas 
mídias sociais e 

imprensa 

 

Nº de Banners, 
cards e Fleyrs 

confeccionados 
e 

divulgados nas 
mídias sociais e 

imprensa 

 

Nota Fiscal  

 e Registro 
Fotográfico 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 

 100% 
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Ação 4: 

Premiação do evento 

 

 

Indicador 5: Nº de livros efetivamente entregue 

 

Indicador 5: Nº 
de livros 
efetivamente 
entregue 

Livros 

Nota Fiscal  

 e Registro 
Fotográfico 

 

 

 

92 

 

 

 

92 

 

 

 

 100% 

 

Ação 1. Realizar o projeto BAHIA OPEN DE XADREZ ONLINE 2020 

Critério de Aceitação: Será realizado no período de 23 a 27 de setembro um 
Campeonato online através dos sistemas dedicados ao xadrez, Chess e Lichess. 
O projeto pretende atender aproximadamente 2.100 (dois mil e cem) atletas, nas 
categorias absoluto masculino e feminino, deficientes visuais, sênior (mais de 55 
anos), sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 e sub 20, com a contração de 
Árbitros, Coordenador, Assessoria e Mestres Especialistas. . Será cobrado as 
inscrições no valor de R$ 10,00 para Absoluto e R$ 50,00 para Equipes, esses 
valores serão convertidos em premiação em dinheiro para os campeões. As 
outras categorias são isentas as inscrições. 

Ação 2. Divulgação do Evento 

Critério de Aceitação: A divulgação do evento será realizada através das mídias 
socias e imprensa com Banners, cards e Flyers. 

Ação 3. Premiação do Evento 

Critério de Aceitação: A premiação do campeonato será realizada por categoria 
com entrega Livros didáticos de Xadrez e envio por Correios. 

 

 

 

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas: 

 

Ação 1. Realizar o projeto BAHIA OPEN DE XADREZ ONLINE 2020 

      O torneio foi realizado de 23 a 27/09/2020 com a participação de 1157 

participantes, através das plataformas Youtube, Chess e Lichess. 
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Ação 2 – Executar ações de divulgação do projeto. 

Ficou comprovado o cumprimento total das metas de divulgação do evento, por 

meio das mídias socias, imprensa com Banners, cards e Flyers, além de 

contratar uma a empresa para fazer Assessoria de Comunicação, Marketing 

Digital e Peças Gráficas, com logo do Estado da Bahia, da SETRE e da 

SUDESB. 

 

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

até o período:  

 

As atividades esportivas sofreram um grande impacto com a pandemia, 

portanto o evento esportivo de xadrez no formato online, conseguiu 

atenuar virtualmente um público de simpatizantes e enxadristas que se 

socializaram. 

 

 

5.1. Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas  

 

O Termo de Fomento nª19/2020, 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 

utilização dos recursos públicos liberados. 
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6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 

 

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 19/2020 foi 

executado integralmente, cumprindo com todas metas previstas no plano de 

trabalho. 

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 

Não houve previsão de contrapartida. 

 

 

8. TRANSPARÊNCIA 

 

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

conforme constatado através do link http://fbxxadrez.org.br, 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 - CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

III - descrição do objeto da parceria; 

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

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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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 Geral do Estado. 

 

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS  

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não houve aplicação 

de glosa. 

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA 

 

 Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 19/2020, referente 

ao BAHIA OPEN DE XADREZ ONLINE 2020, foi executado com o 

cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.  

  

13. CONCLUSÃO  

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 com ressalvas, uma vez que o número de 

participantes foi abaixo do previsto o que não interferiu no desempenho do 

mesmo, não havendo nenhum indício de irregularidade. Informamos ainda que 
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será emitido o parecer técnico definitivo após a análise dos documentos 

comprobatórios das despesas realizadas. 

14.2 - Link referente à divulgação do evento:         

http://fbxxadrez.org.br/ 

http://fbxxadrez.org.br/balanco-financeiro 

 

 

Lauro de Freitas-Ba, 07 de outubro de 2020. 

 

 

http://fbxxadrez.org.br/
http://fbxxadrez.org.br/balanco-financeiro

