
 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

Trata-se de análise da Prestação de Contas

21 e 22 de novembro de 2020

Federação Baiana de Ciclismo

do quadro a seguir: 

 

Nome da OSC: Federação 

CNPJ: 14.675.052.0001

Representante: Orlando Carl Schimidt Junior

Telefone de Contato: 71 99994

E-mail: fbciclismo@hotmail.com

 

 

Instrumento da Parceria

CAMPEONATO BAIANO DE CICLISMO DE ESTRADA 2020

nº 28/2020                                    

Vigência da Parceria:  

17/11/2020 a 16/05/2021

Gestor da Parceria: 

Sinval Vieira da Silva 

Filho 

069.1486.2020.0001892

OSC Celebrante: Federação 

 

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

21 e 22 de novembro de 2020 apresentada em 11/12/2020

Baiana de Ciclismo-FBC, cuja identificação resumida consta 

Federação Baiana de Ciclismo-FBC 

CNPJ: 14.675.052.0001-72 

Representante: Orlando Carl Schimidt Junior 

Telefone de Contato: 71 99994-0218 

mail: fbciclismo@hotmail.com 

PARECER TÉCNICO

Instrumento da Parceria:  

CAMPEONATO BAIANO DE CICLISMO DE ESTRADA 2020, Termo de Fomento 

                                

 

17/11/2020 a 16/05/2021 

Valor Total da Parceria:

R$  40.125,00 

Processo nº: 

069.1486.2020.0001892-07 

 

Prestação de Contas: 

069.1486.2020

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 

erente ao período 

12/2020, pela 

, cuja identificação resumida consta 

PARECER TÉCNICO

Termo de Fomento                               

Valor Total da Parceria: 

Prestação de Contas:  

069.1486.2020.000.2314-16 
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A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento nº 28/2020, 

passou pelas alterações que seguem sintetizadas: 

 

Alterações da Parceria  

Instrumento Objeto Vigência Valor Total 

Prorrogação de 

ofício por 06 

dias, através da 

Portaria                            

nº 75/2020  

publicado no 

DOE em 

04/12/2020 

 

CAMPEONATO 

BAIANO DE 

CICLISMO DE 

ESTRADA 2020 

17/11/2020 a 

16/05/2021+ 06 

dias=22/05/2021 

R$ 40.125,00 

 

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na 

forma discriminada abaixo: 

 

Valor Total da Parceria: 

Nº da 

Parcela 

Repasse Previsto Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 

Parcela 

Única 

25/11/2020 40.125,00 01/12/2020 40.125,00 

TOTAL    40.125,00 

 

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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b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das 

metas 

 

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido 

no Plano de Trabalho: 
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Ação 1: Realizar o projeto denominado “Campeonato Baiano de 

Ciclismo de Estrada 2020”  

Indicador 3: Nº Contratação de Infraestrutura e aquisição de  Material 

Promocional 

Ocorreu a contratação Grades de contenção, estruturas Box Truss 

6x1e 5x3, serviço de sonorização e cronometragem e chipagem 

visando estruturar o evento. Bem como aquisição de troféus como 

material promocional.   

 

Ação 2: Divulgação do Evento 

Indicador 4: Nº Banners e Adesivos Confeccionados 

Ocorreu a contratação banners e adesivos para compor a divulgação 

do referido evento.  

 
 Ação 3: Premiação 

Indicador 5: Nº Solenidades de Premiação realizadas e entrega de 

troféus 

Ocorreu a contratação Ocorreu a premiação e distribuição de 85 

troféus aos destaques da competição. 

 

 

b) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do 

objeto até o período:  

A Cidade de Santo Antonio de Jesus- BA teve um final de semana 

(período do evento) com bastante movimento, os amantes de 

ciclismo lotaram a cidade e conseqüente mente movimentou a 

economia da região com o aquecimento da hotelaria, alimentação e 

divulgou o nome da cidade com referência a modalidade de 

esporte. Houve a participação de atletas de diversas cidades do 

estado da Bahia, bem como de Sergipe.  
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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:  

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

� Relatório de Execução Financeira; 

� Demonstrativo de Execução das receitas e das despesas; 

� Documentos fiscais, comprovantes das despesas realizadas;  

� Extratos bancários da conta específica correspondente ao período;  

� Declarações; 

� Comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal 
da Organização; 

� Orçamentos 

 

Em relação às despesas realizadas, a relação de pagamentos, os 

extratos bancários e os demais documentos apresentados, tais como 

notas fiscais, comprovantes de pagamento e transferências bancárias, 

demonstram, de forma suficiente, a sua relação com o objeto do 

Termo de Fomento e com o Plano de Trabalho. Portanto, a análise da 

execução financeira da única parcela evidenciou o atendimento do 

quanto estabelecido pela Cláusula Nona do Termo de Fomento, que 

tratada execução das despesas. 

Não houve saldo remanescente, a execução ocorreu conforme 

previsto no Plano de Trabalho e não houve aplicação financeira. A 

OSC devolveu as tarifas bancárias no valor de R$17,50. 
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A aquisição dos materiais foi realizada com base no menor preço das 

cotações apresentadas na fase de formalização, sendo observado o 

princípio da economicidade. 

Assim informo que, após analise da documentação encaminhada 

referente ao Relatório de Execução Financeira (anexo VII) o mesmo 

está devidamente REGULAR. 

 

 

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. 

 

 

3. APLICAÇÃO DE GLOSAS: 

Não houve aplicação de glosa no período. 

 

 

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE 

 

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios: 

Ficou evidenciado que a realização do evento CAMPEONATO 

BAIANO DE CICLISMO DE ESTRADA 2020 contribuiu para 

proporcionar a integração entre os participantes, assim  

 como mais uma opção de lazer para a população. 
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4.2 Impactos econômicos ou sociais: 

Ficou caracterizado o interesse dos participantes  na realização  do 

evento esportivo, pois o mesmo contribuiu como fomentador de vários 

benefícios socioeconômicos como incremento do turismo e geração de 

renda.   

 

 

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 28/2020, portanto a prestação de contas foi integralmente avaliada 

como regular. 

 

 

Salvador-BA,  29  de dezembro  de  2021. 

 

 

 

 


