
 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 
 

1. INTRODUÇÃO: 

 

 

Trata-se de análise da Pr

20/07/2019 a 18/09/2019, 

de Ciclismo, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

 

  

Nome da OSC: Federação Baiana de Ciclismo

CNPJ: 14.675.052/0001-

Representante: Orlando Carl Schmidt

Telefone de Contato: (71)99994

E-mail: fbciclismo@hotmail.com

 

A parceria celebrada por meio do 

alterações que seguem sintetizadas:

 

Instrumento da Parceria
Termo de Fomento nº 15/2019. 

Vigência da Parceria: (60 dias)
   20/07/2019 a 18/09/2019

Gestor da Parceria: 
Sinval Vieira da Silva Filho

OSC Celebrante:  
Federação Baiana de Ciclismo

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do 

Coordenação de Excelência Esportiva
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ANEXO VIII 
 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 

/09/2019, apresentada em 15/07/2020, pela Federação Baiana 

de Ciclismo, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Federação Baiana de Ciclismo 

-72 

Orlando Carl Schmidt 

(71)99994-0218 

mail: fbciclismo@hotmail.com 

A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento nº 15/2019

alterações que seguem sintetizadas: 

PARECER TÉCNICO

Instrumento da Parceria:  
/2019. Campeonato Baiano de Ciclismo de Estrada/CRI

(60 dias) 
20/07/2019 a 18/09/2019 

Valor Total da Parceria:
R$ 39.660,00 

Sinval Vieira da Silva Filho 
Processo nº: 
069.1465.20190001267-
34 

Prestação de Contas: 
069.1486.2020.0000036

Federação Baiana de Ciclismo-FBC 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 

Coordenação de Excelência Esportiva 

 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

estação de Contas final, referente ao período de 

pela Federação Baiana 

de Ciclismo, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir: 

/2019 passou pelas 

PARECER TÉCNICO

Campeonato Baiano de Ciclismo de Estrada/CRI 

al da Parceria: 

Prestação de Contas:  
069.1486.2020.0000036-26 
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Alterações da Parceria  

Instrumento Objeto Vigência Valor Total 

Prorrogação de 

ofício de 12 dias, 

conforme portaria 

nº 90/2019, 

publicada no DOE 

em 10/08/2019 

Campeonato 

Baiano de Ciclismo 

de Estrada/CRI 

18/09/2019 para 

30/09/2019 +12 

dias=12/10/2019 

R$ 39.660,00 

 
 
No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma 
discriminada abaixo: 
 
 
 
 

 
Nº da 

Parcela 

Repasse 
Previsto 

Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 
Única 20/07/219 39.660,00 01/08/2018 39.660,00 

TOTAL    39.660,00 
 

 
 
2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

2.1. Análise da execução do objeto 

  

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

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

 

 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 
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Campeonato Baiano de 
Ciclismo de 
Estrada/CRI 

Indicador Unidade Meio de 
Verificação Qtde.   de  Meta  Ano 2019 

OBJETIVO 
DA 

PARCERIA 

 
 

Disseminar 
e fortalecer 

o 
Campeonat

o de 
Ciclismo 

Estrada/CRI 
no Estado 
da Bahia 

 

Indicador 1: 

Nº de 
participantes 

Atletas 

 
 

Sumula da 
prova  e 
Registro 

Fotográfico 

Previsto Realizado 
 

% 

 

 

250 250 

 
 
 
 

100% 

 

 

AÇÕES 

Ação 
1: Executar 
ações de 

divulgação 
do Projeto 

 

Indicador 1: 

Executar 
ações de 

divulgação 

Camisas, 
sacolas eco 

bag, 
skeezy,Banner

s, fundo de 
pódio, outdoor 

Nota Fiscal e 
Registro 

Fotográfico 

 

6 

 

6 

 

 

100% 

Ação 2: 

Realizar a 
competição 
de prova de 

CRI 

Indicador 2: 

Prova de 
Contra 
Relógio 

Individual - 
CRI 

Atleta 

Súmula da 
prova 

Registro 
fotográfico 

 

 

250 

 

 

250 

 

 

100% 

Ação 3: 

Prova de 
resistência 

 Indicador 3: 

Prova de 
resistência 

Atleta 

 

Súmula e 
registro 

fotográfico 

 

250 

 

250 

 

100% 

 

Ação 4:  

Solenidade 
de 

Premiação 

Solenidade 
de premiação Solenidade 

 

Registro 
Fotográfico 

 

01 

 

01 

 

100% 

 
 
  

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

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no 
Plano de Trabalho: 
 

Ação 1 - 



 

Página 4 de 6 
 

  

Indicador nº 1: 

Ficou comprovado o cumprimento da meta de divulgação do evento, 

através da identificação dos outdoors e sonorização, além do 

material promocional que foi utilizado para a promoção do evento 

como: banners, fundo de pódio, camisas, sacolas e skeezys, com 

logomarca do Governo do Estado/SETRE/Sudesb. 

  

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

até o período:  

 

 

Estimular a prática do ciclismo, através do Campeonato Baiano de Ciclismo 

de Estrada/CR, que contou com a participação de 250 atletas e um público 

aproximado de 1500 pessoas durante todo o evento, movimentado a 

economia local com o aquecimento da hotelaria e alimentação, além de ter 

identificado o surgimento de novos talentos esportivos.. 

  

d) Outras informações:  

Não houve relação de bens adquiridos. 

 

 
2.2. Análise da execução financeira  
 
Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria 
com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016. 
 

a) Análise dos documentos comprobatórios das despesas:  
 

 No que tange a análise da prestação de contas financeira a OSC 

apresentou os seguintes documentos: 

 Relação de pagamentos; 

 Relação de bens; 

 Execução físico-financeira; 

 Demonstrativo de rendimentos; 

 Conciliação Bancária; 
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 Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa; 

 Declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis; 

 Documentos fiscais, comprovantes das despesas realizadas e 

extratos bancários. 

 

A documentação descrita acima foi analisada pela Coordenação de 

Contratos e Convênios - CCTL, a qual comunicou a OSC acerca das 

pendências através da Notificação nº 113/2020, emitida em 07 de julho 

de 2020. 

Analisada a conciliação bancária, verificou-se que as despesas 

constantes do plano de execução físico-financeira do período avaliado, e 

da relação de pagamentos correlacionam-se diretamente com os valores 

dos débitos efetuados na conta corrente específica da parceria, exceto 

as tarifas bancárias que foram devidamente devolvidas, tendo em vista 

que o termo não arca com tal despesa, as notas fiscais foram atestadas 

e informado o numero do Termo de Fomento. 

 

A regularidade quanto à execução financeira foi emitida em 30/09/2020. 

 
 

b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária especifica, 
quando houver: 
 
Houve a devolução das tarifas, pois, a entidade executou 100% das 
ações pactuadas. 
 

 
c) Outras Informações: 

 
  A aquisição dos materiais foi realizada com base no menor preço das 

cotações apresentadas na fase de formalização, sendo observado o 
princípio da economicidade. 

 
 
3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:  

 

Não houve glosa no período. 

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE 
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4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios: 

 

Ficou evidenciado que a realização do Campeonato Baiano de Ciclismo 

Estrada 2019/RCI, com uma estimativa de participação de 1500 pessoas 

envolvidas durante todo o evento, promoveu para a comunidade local alguns 

benefícios como: bem estar e mais uma opção de lazer. 

 

4.2 Impactos econômicos ou sociais: 

 

Ficou registrado pelo interesse da comunidade na realização, anualmente, do 

evento esportivo Campeonato Baiano de Ciclismo de Estrada 2019/RCI, pois o 

mesmo vem consolidar como um fomentador de benefícios no aspecto 

econômico com incremento do comércio, aquecimento da hotelaria, 

alimentação e geração de renda para a população.  

 

 

5. CONCLUSÃO: 

 

Diante do exposto pelas áreas de acompanhamento/ monitoramento e 

financeira, constatamos que a Entidade cumpriu de forma clara e objetiva, com 

as ações pactuadas e metas estabelecidas no plano de trabalho, através da 

parceria celebrada por meio do Termo de Fomento nº 15/2019, portanto a 

prestação de contas foi integralmente avaliada como regular. 

 
 
Lauro de Freitas/BA, 30 de setembro 2020. 
 
 

 


