
 

 

 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

Trata-se de análise da Prestação de Contas

14/09/2019 a 13/11/2019

Bicicross de Salvador, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

 

Nome da OSC:Associação de Bicicross de Salvador

CNPJ:06.055.992/0001-30

Representante: Dernivan Nunes do Nascimento

Telefone de Contato: (71) 

E-mail:absbicicross@hotmail.com

 

 

 

 
Instrumento da Parceria

Campeonato Baiano de Bicicross 2019

Vigência da Parceria: 

14/09/2019 a 13/11/2019

Gestor da Parceria: 

Sinval Vieira da Silva Filho

OSC Celebrante: 

Associação de Bicicross de Salvador

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

Coordenação de Excelência Esportiva
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ANEXO VIII 

 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 

13/11/2019 apresentada em 22/07/2020, pela 

, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Associação de Bicicross de Salvador 

30 

Dernivan Nunes do Nascimento 

(71)  991129322 

@hotmail.com 

PARECER TÉCNICO

Instrumento da Parceria: 

Campeonato Baiano de Bicicross 2019- Etapa Final,Termo de Fomento nº 2

 (60 dias) 

/2019 

Valor Total da Parceria:

R$ 27.957,00 

Silva Filho 

Processo nº: 

069.1484.2019.0001866-01 

Prestação de Contas:

Final

Associação de Bicicross de Salvador 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 

Coordenação de Excelência Esportiva 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

erente ao período de 

pela Associação de 

, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir: 

PARECER TÉCNICO 

,Termo de Fomento nº 23/2019. 

Valor Total da Parceria: 

Prestação de Contas: 

Final 
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A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento 23/2019, passou pelas 

alterações que seguem sintetizadas: 

 

Alterações da Parceria  

Instrumento Objeto Vigência ValorTotal 

Prorrogação de 

oficio por 11 dias, 

através da 

Portaria nº 

106/2019, 

publicado no DOE 

09/10/2019 

Campeonato 

Baiano de Bicicross 

2019- Etapa Final 

14/09/2019 a 

13/11/2019 

27.957,00 

 

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursosna forma 

discriminada abaixo: 

 

 

 

Nº da 

Parcela 

Repasse 

Previsto 

Repasse  

Realizado 

Data Valor Data Valor 

Única 16/09/2019 27.957,00 25/09/2019 27.957,00 

TOTAL    27.957,00 

 

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. 

 

 



 

Página 3 de 6 
 

 

 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

 

       

CAMPEONATO BAIANO 

DE BICICROSS 2019-

ETAPA FINAL 

 

Indicador Unidade 
Meio de 

Verificação 

Qtde.   de  Meta  Ano 2019 

Mês 

1 

OBJETIVO 
DA 

PARCERIA 

 
Disseminar e 
fortalecer o 
Bicicross no 

Estado da Bahia 
 
 
 

Indicador 1: 

Nº de atletas 
participantes 

 

Atletas 

Súmula da Prova 
e  

Registro 
Fotográfico 

Previsto Realizado % 
 

 

50 

 

 

53 

 

 

100% 

AÇÕES 

Ação 1 

 Executar ações 
de divulgação 

do Projeto 

 

Indicador 2: 

Nº de ações de 
divulgação 
executadas 

Camisas,troféus
e,sonorização, 

Nota Fiscal  

 da compra 

       

       03 

 

03 

 

100% 

Ação 2 

 
 Realizar 

a locação de 
infraestrutura 

para eventos. 

 

 

Indicador 3: 

 
Nº de itens de 

Infraestrutura 

contratados 

Toldos em 
pirâmide e grade 

de contenção 

Nota Fiscal 
e Registro 

Fotográfico 

 

 

 

 

02 

 

 

 

02 

 

 

 

 100% 

 

 

Ação 3 

Outros 
Serviços 

 

Indicador 4: 

 

 

Outros Serviços 

01 Ambulância, 

com 1,Técnico 

em 

enfermagem e 

01 Condutor 

socorrista 

Nota Fiscal  

  

 

03 

      

      03 

 

100% 

  

Locação de 

banheiro 

químico, 

modelo 

standard 

Nota Fiscal  

 

 

04 

 

04 

 

 100% 
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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 –. Executar ações de divulgação do projeto 

Indicador nº 1: 

Ficou comprovado o cumprimento da meta de confecção de 52 camisas 

personalizadas com as logomarcas do Governo da Bahia/Setre /Sudesb, 

como forma de divulgação do evento.  

 

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

até o período:  

 Constatou-se que os resultados da divulgação conseguiram de maneira 

satisfatória atrair a participação comunitária entorno do evento.   

  

d) Outras informações:  

Não houve relação de bens adquiridos. 

 

2.2. Análise da execução financeira  

 

a)    Análise dos documentos comprobatórios das despesas:   
  

No que tange a análise da prestação de contas financeira a OSC apresentou os 
seguintes documentos:  

• Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas; 
• Relatórios de Execução do Objeto e Execução Financeira; 
• Extrato Bancário; 
• Notas Fiscais devidamente atestadas e respectivos comprovante de 

pagamento; 
• Orçamentos; 
• Comprovante de devolução de Tarifas bancárias; 
• Relação de pagamentos;  
• Relação de bens;  
• Execução físico-financeira;  
• Demonstrativo de rendimentos;  
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• Conciliação Bancária;  
• Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa;  
• Declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis; . 

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 154/2019, emitida em 03 de 

dezembro de 2019 e pelo 1º Resumo da Notificação nº 154/2019, emitido 

em 08 de agosto 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.  

 A regularidade quanto à execução financeira foi emitida em 17 de agosto 

de 2020, através do Doc. SEI nº 00021283020.  

  
 
b)  Devolução do saldo remanescente da conta bancária especifica, 

quando houver:  
 

 Não houve devolução de saldo, 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.  
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3. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE 

 

3.1 Resultados já alcançados e seus benefícios: 

 

A visita técnica in loco constatou que em relação a realização do Campeonato 

Baiano de Bicicross 2019-Etapa Final, contou com a participação direta de 53 

atletas e contribuiu para proporcionar, intercambio entre os participantes, 

integração, bem estar e mais uma opção de lazer para população soteropolitana. 

 

3.2 Impactos econômicos ou sociais: 

 

Ficou evidenciado pelo público presente durante toda a competição que o evento 

esportivo de bicicross deve ser realizado anualmente, pois o mesmo contribuiu 

como fomentador de benéficos como geração de renda e turismo. 

 

3.3 Grau de satisfação do público-alvo: 

O nível de satisfação do público alvo pôde ser aferido pela estimativa de 500 

pessoas que estiveram presentes durante a competição, além do quantitativo de 

53 atletas que participaram da prova. 

 

4. CONCLUSÃO: 

 

Após análise e avaliação do processo de execução do projeto, incluindo a análise 

documental de relatórios técnicos de monitoramento e avaliação e da prestação 

de contas financeira, constatamos que a OSC cumpriucom o acordado no 

instrumento da parceria/Termo de Fomento nº 23/2019, executando as ações e 

alcançando as metas estabelecidas no plano de trabalho. A prestação de contas 

final, portanto, é considerada regular e opinamos pela aprovação. 

Lauro de Freitas-Ba, 19 de agosto de 2020. 


