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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente Relatório, referente ao período de 

objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das 

atividades pactuadas no Termo de fomento nº. 55/2019, celebrado entre a União das 

Federações de Esporte Amador da Bahia

Desportos do Estado da Bahia

 

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da 

parceria é o servidor Sinval Vieira designado para desempenhar a funçã

Parceria, através da Portaria nº 82, de 2

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da

111/2019 publicada no Diário Oficial do Estado de 02 de novembro de 2019 e 

112/2019, publicada no Diário Oficial

pelos seguintes membros: Susi Crystiane Santiago Docio, Álvaro Gonçalves, Maria 

Amélia Britto e Larissa Oliveira, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por 

monitorar, avaliar as parcerias que lhe 

este Relatório. 

 
 

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA
 
 

Instrumento da Parceria: 

Objeto da Parceria: 

Vigência: 

 
Valor Total da Parceria: 

Nº da 
Parcela 

Repasse Previsto
Data 

Única 12/12/2019 

TOTAL R$ 105.300,00  
 
 
 

Instrumento 

Prorrogação “de 
ofício” 
DOE 11/02/2020 

Atraso no total de 
dias para o
da parcela
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O presente Relatório, referente ao período de 21/12/2019 e 22/12/2019, tem como 

objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das 

atividades pactuadas no Termo de fomento nº. 55/2019, celebrado entre a União das 

s de Esporte Amador da Bahia- UNISPORT e esta Superintendência dos 

Desportos do Estado da Bahia- SUDESB. 

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da 

parceria é o servidor Sinval Vieira designado para desempenhar a funçã

Parceria, através da Portaria nº 82, de 23/07/2019. 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da

111/2019 publicada no Diário Oficial do Estado de 02 de novembro de 2019 e 

112/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 07 de novembro de 2019

pelos seguintes membros: Susi Crystiane Santiago Docio, Álvaro Gonçalves, Maria 

Amélia Britto e Larissa Oliveira, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por 

monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar 

PARCERIA 

TERMO DE FOMENTO N.º 55/2019 

“FESTIVAL DA TERRA DE AUTOMOBILISMO 2019”

11/12/2019 a 09/02/2020 

Repasse Previsto Repasse Realizado
Valor Data 

R$ 105.300,00 24/01/2020 R$ 105.300,00

   

Alterações da Parceria 

Objeto Vigência 

Atraso no total de 42 
dias para o repasse 
da parcela 

11/12/2019à 22/03/2020

/12/2019 e 22/12/2019, tem como 

objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das 

atividades pactuadas no Termo de fomento nº. 55/2019, celebrado entre a União das 

UNISPORT e esta Superintendência dos 

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da 

parceria é o servidor Sinval Vieira designado para desempenhar a função de Gestor da 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através das Portarias nº 

111/2019 publicada no Diário Oficial do Estado de 02 de novembro de 2019 e 

do Estado de 07 de novembro de 2019, composta 

pelos seguintes membros: Susi Crystiane Santiago Docio, Álvaro Gonçalves, Maria 

Amélia Britto e Larissa Oliveira, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por 

forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar 

“FESTIVAL DA TERRA DE AUTOMOBILISMO 2019” 

Repasse Realizado 
Valor 

R$ 105.300,00 

Valor Total 

/03/2020 R$ 105.300,00 
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3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
 

Nome da OSC: UNISPORT UNIÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTE AMADOR DA

BAHIA 

CNPJ: 00.082.400/0001-93

Representante: GIAN MARCO BIGLIA

Telefone de Contato: 71 991137155

E-mail: gbiglia@gmail.com

 
 

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU
 

O principal objetivo dessa proposta foi realização do ““FESTIVAL

AUTOMOBILISMO 2019””, com disputas de provas de carros e motos, em pistas distintas 

e exclusivas para cada uma das modalidades, além de disseminar e fortalecer a 

modalidade de Automobilismo no Estado da Bahia.

 

Segundo dados do PNAD 2015, no 

Brasil, 61,3 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade 

total de 161,8 milhões de pessoas nessa faixa etária 

ou atividade física, dos quais 

O estudo constatou que a prática de esporte é mais freqüente na faixa de idade entre 15 

e 17 anos, em que mais de 50% dos entrevistados responderam ter praticado algum 

esporte ou atividade física no período de 365 dias 

setembro de 2015), enquanto na faixa etária de 60 anos ou mais esse percentual era de 

mais de 27%. 

 

Entre os jovens de 15 a 17 anos, por exemplo, é a falta de interesse que motiva o 

sedentarismo. “Já entre as pessoas com 

tempo”, disse o analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, Leonardo 

Quaresma. 

 

Diante dos dados apresentados, e considerando que o automobilismo e o motociclismo 

baiano estão vivendo um momento de 

regulares em nosso Estado, e em consonância com a finalidade da Sudesb, a qual tem 

buscado fomentar o esporte de alto rendimento no estado da Bahia, conforme disposto 

no Plano Plurianual 2016 a 2019, a União das Fe

UNISPORT propôs a realização do FESTIVAL DA TERRA DE AUTOMOBILISMO 2019, 
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DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

Nome da OSC: UNISPORT UNIÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTE AMADOR DA

93 

Representante: GIAN MARCO BIGLIA 

Telefone de Contato: 71 991137155 

 

PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO 

O principal objetivo dessa proposta foi realização do ““FESTIVAL

AUTOMOBILISMO 2019””, com disputas de provas de carros e motos, em pistas distintas 

e exclusivas para cada uma das modalidades, além de disseminar e fortalecer a 

modalidade de Automobilismo no Estado da Bahia. 

Segundo dados do PNAD 2015, no estudo: Prática de Esporte e Atividade Física, no 

Brasil, 61,3 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade – o equivalente a 37,9% do 

total de 161,8 milhões de pessoas nessa faixa etária – praticavam algum tipo de esporte 

ou atividade física, dos quais 53,9% eram homens e 46,1%, mulheres. 

O estudo constatou que a prática de esporte é mais freqüente na faixa de idade entre 15 

e 17 anos, em que mais de 50% dos entrevistados responderam ter praticado algum 

esporte ou atividade física no período de 365 dias de referência (setembro de 2014 a 

setembro de 2015), enquanto na faixa etária de 60 anos ou mais esse percentual era de 

Entre os jovens de 15 a 17 anos, por exemplo, é a falta de interesse que motiva o 

sedentarismo. “Já entre as pessoas com mais idade têm como motivo maior a falta de 

tempo”, disse o analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, Leonardo 

Diante dos dados apresentados, e considerando que o automobilismo e o motociclismo 

baiano estão vivendo um momento de dificuldades para a realização de eventos 

regulares em nosso Estado, e em consonância com a finalidade da Sudesb, a qual tem 

buscado fomentar o esporte de alto rendimento no estado da Bahia, conforme disposto 

no Plano Plurianual 2016 a 2019, a União das Federações de Esporte Amador da Bahia 

UNISPORT propôs a realização do FESTIVAL DA TERRA DE AUTOMOBILISMO 2019, 

Nome da OSC: UNISPORT UNIÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTE AMADOR DA 

O principal objetivo dessa proposta foi realização do ““FESTIVAL DA TERRA DE 

AUTOMOBILISMO 2019””, com disputas de provas de carros e motos, em pistas distintas 

e exclusivas para cada uma das modalidades, além de disseminar e fortalecer a 

estudo: Prática de Esporte e Atividade Física, no 

o equivalente a 37,9% do 

praticavam algum tipo de esporte 

 

O estudo constatou que a prática de esporte é mais freqüente na faixa de idade entre 15 

e 17 anos, em que mais de 50% dos entrevistados responderam ter praticado algum 

de referência (setembro de 2014 a 

setembro de 2015), enquanto na faixa etária de 60 anos ou mais esse percentual era de 

Entre os jovens de 15 a 17 anos, por exemplo, é a falta de interesse que motiva o 

mais idade têm como motivo maior a falta de 

tempo”, disse o analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, Leonardo 

Diante dos dados apresentados, e considerando que o automobilismo e o motociclismo 

dificuldades para a realização de eventos 

regulares em nosso Estado, e em consonância com a finalidade da Sudesb, a qual tem 

buscado fomentar o esporte de alto rendimento no estado da Bahia, conforme disposto 

derações de Esporte Amador da Bahia – 

UNISPORT propôs a realização do FESTIVAL DA TERRA DE AUTOMOBILISMO 2019, 
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com a participação de 230 (duzentos e trinta)

 

 

5. RESULTADOS DAS 
AVALIAÇÃO 

 
Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu

documental apresentada pela UNISPORT composta por:

 

Relatório de cumprimento de objeto; 

Relatório fotográfico; 

Lista de inscritos; 

Planilha de Resultados da competição.

 

Realizamos também um levantamento quanto à divulgação e matérias na internet, 

sendo registrados abaixo os links localizados.

 
https://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/2113258
sao- francisco-do-conde-neste

 
https://www.bahianoticias.com.br/esportes/noticia/53284
terra-vai-acontecer-em-dezembro

 

http://www.sudesb.ba.gov.br/2019/12/1653/Levanta
na- Terra-acontece-neste-final

 

https://saofranciscodoconde.ba.gov.br/festival
07- e-08-de-dezembro-em-

 

https://www.youtube.com/watch?v=vpXmTw3WCWE
 

https://www.jornalfolhadoestado.com/noti
em-sao-francisco-do-conde

 

http://www.upb.org.br/noticias/festival
conde-no-fim-de-semana 

 

5.2 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA
 

5.2.1 Análise da execução do
 

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, conforme previsto no Plano de 

Trabalho. 
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com a participação de 230 (duzentos e trinta) atletas. 

 TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO

esso de monitoramento e avaliação, procedeu

documental apresentada pela UNISPORT composta por: 

Relatório de cumprimento de objeto; 

Planilha de Resultados da competição. 

também um levantamento quanto à divulgação e matérias na internet, 

sendo registrados abaixo os links localizados. 

https://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/2113258-festival-de-velocidade
neste-fim-de-semana. 

/www.bahianoticias.com.br/esportes/noticia/53284-automobilismo
dezembro-em-sao-francisco-do-conde.html 

http://www.sudesb.ba.gov.br/2019/12/1653/Levanta-poeira-Festival-de-
final-de-semana-em-Sao-Francisco-do-Conde

https://saofranciscodoconde.ba.gov.br/festival-da-terra-2019-sera-realizado
-sao-francisco-do-conde/ 

youtube.com/watch?v=vpXmTw3WCWE 

/www.jornalfolhadoestado.com/noticias/99116/festival-da-terra-volta
conde 

http://www.upb.org.br/noticias/festival-da-terra-2019-movimenta-sao-francisco

ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

Análise da execução do objeto 

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, conforme previsto no Plano de 

MONITORAMENTO E 

esso de monitoramento e avaliação, procedeu-se a análise 

também um levantamento quanto à divulgação e matérias na internet, 

velocidade-agita-

automobilismo-festival-da- 

-Velocidade-
Conde-.html 

realizado-nos-dias-

volta-acontecer- 

francisco-do- 

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, conforme previsto no Plano de 
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A parceria foi executada segundo o termo formalizado e reuniu durante os dois dias de 

evento 21 e 22 de dezembro de 2019, cerca de 230 competidores de Carros e Motos e 

equipe técnica. 

O público assistente estimado foi de 5.000 pessoas, cabendo destacar que não 

cobrança de ingresso para acesso ao evento.

Visando trazer destaque a cultura local houve vários stands para comercialização de 

produtos alimentícios, artesanatos e outros artigos.

 

a) Descrição sumária das ações e metas

 

Conforme previsto no Plano de Tr

• Ação de divulgação do

 

Foram confeccionados Backdrop e placas personalizadas com as logomarcas do 

Governo do Estado da Bahia, Setre e Sudesb.

 

• Realização do Congresso

 

  Foi realizado no dia 21 de dezembro de 2019, o congresso técnico com a participação 

dos inscritos com a entrega de camisas e bonés, com as marcas do evento, Governo 

do Estado da Bahia, Setre/Sudesb.

 

No segundo momento foram realizados treinos livres com i

termino às 16:30 e reconhecimento do percurso para as 14 categorias 

participantes,bem como resgatando a velha guarda do Motocross onde entre os pilotos 

com prestigio nacional estavam:,Álvaro Cândido, Jorge Negrete, Eduardo Sassak

 

• Competição Festival da Terra de Automobilismo

 

 No dia 22 de dezembro de 2019 foi aberto o evento por volta de 08:00, a abertura da 

cerimônia se deu com o Hino Nacional, logo após ocorreram as largadas 1ª categoria 

MX 5 participantes com idade superior

da cidade de São Francisco do Conde interior do Estado. Os grandes destaques do dia 

foram às categorias MIRINS A, B E a MX 1, momento em que se percebeu a 

participação intensa do público ali presente destacand

do interior Baiano sendo elas, Feira de Santana e Santa Cruz do Capibaribe. 

Finalizando assim o evento por volta de 18:00 com a Solenidade de Premiação com a 
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executada segundo o termo formalizado e reuniu durante os dois dias de 

evento 21 e 22 de dezembro de 2019, cerca de 230 competidores de Carros e Motos e 

O público assistente estimado foi de 5.000 pessoas, cabendo destacar que não 

e ingresso para acesso ao evento. 

Visando trazer destaque a cultura local houve vários stands para comercialização de 

produtos alimentícios, artesanatos e outros artigos. 

Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

Conforme previsto no Plano de Trabalho o evento foi dividido em 3 grandes ações

Ação de divulgação do projeto: 

Foram confeccionados Backdrop e placas personalizadas com as logomarcas do 

Governo do Estado da Bahia, Setre e Sudesb. 

Realização do Congresso Técnico. 

Foi realizado no dia 21 de dezembro de 2019, o congresso técnico com a participação 

dos inscritos com a entrega de camisas e bonés, com as marcas do evento, Governo 

Setre/Sudesb. 

No segundo momento foram realizados treinos livres com inicio por volta de 14:00 e 

termino às 16:30 e reconhecimento do percurso para as 14 categorias 

participantes,bem como resgatando a velha guarda do Motocross onde entre os pilotos 

com prestigio nacional estavam:,Álvaro Cândido, Jorge Negrete, Eduardo Sassak

Competição Festival da Terra de Automobilismo 

No dia 22 de dezembro de 2019 foi aberto o evento por volta de 08:00, a abertura da 

cerimônia se deu com o Hino Nacional, logo após ocorreram as largadas 1ª categoria 

MX 5 participantes com idade superior a 47 anos , 2ª TRILHEIROS local participantes 

da cidade de São Francisco do Conde interior do Estado. Os grandes destaques do dia 

foram às categorias MIRINS A, B E a MX 1, momento em que se percebeu a 

participação intensa do público ali presente destacando-se pilotos também de cidades 

do interior Baiano sendo elas, Feira de Santana e Santa Cruz do Capibaribe. 

Finalizando assim o evento por volta de 18:00 com a Solenidade de Premiação com a 

executada segundo o termo formalizado e reuniu durante os dois dias de 

evento 21 e 22 de dezembro de 2019, cerca de 230 competidores de Carros e Motos e 

O público assistente estimado foi de 5.000 pessoas, cabendo destacar que não 

Visando trazer destaque a cultura local houve vários stands para comercialização de 

abalho o evento foi dividido em 3 grandes ações: 

Foram confeccionados Backdrop e placas personalizadas com as logomarcas do 

Foi realizado no dia 21 de dezembro de 2019, o congresso técnico com a participação 

dos inscritos com a entrega de camisas e bonés, com as marcas do evento, Governo 

nicio por volta de 14:00 e 

termino às 16:30 e reconhecimento do percurso para as 14 categorias 

participantes,bem como resgatando a velha guarda do Motocross onde entre os pilotos 

com prestigio nacional estavam:,Álvaro Cândido, Jorge Negrete, Eduardo Sassaky. 

No dia 22 de dezembro de 2019 foi aberto o evento por volta de 08:00, a abertura da 

cerimônia se deu com o Hino Nacional, logo após ocorreram as largadas 1ª categoria 

a 47 anos , 2ª TRILHEIROS local participantes 

da cidade de São Francisco do Conde interior do Estado. Os grandes destaques do dia 

foram às categorias MIRINS A, B E a MX 1, momento em que se percebeu a 

se pilotos também de cidades 

do interior Baiano sendo elas, Feira de Santana e Santa Cruz do Capibaribe. 

Finalizando assim o evento por volta de 18:00 com a Solenidade de Premiação com a 
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entrega de troféus personalizados com as devidas logomarcas do Gove

da Bahia, Setre e Sudesb. 

 

b) Descrição detalhada das metas

 

META CUMPRIDA - quando houve a entrega completa do serviço/ material.

 

META CUMPRIDA PARCIALMENTE 

seviço/material. 

 

META DESCUMPRIDA - 

 
 

DESCRIÇÃO
MATERIAL PROMOCIONAL

Camisa com logomarcas  

Bonés com logomarcas  

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
Back Drop 3x3  
Placas de Pista em lona 

INFRAESTRUTURA

Vans para o Traslado  

Ônibus para o Traslado  

Carro Pipa caminhão tanque 
Cronometragem, carros e motos 

Hospedagem para equipe Técnica 

Alimentação da equipe de trabalho
Toldos 6x6  

Toldo 4x4  

Serviço de sonorização  

Locação de Banheiros químicos 
 

PREMIAÇÃO
Troféus  

OUTROS SERVIÇOS

Serviço de filmagem  

Serviço de ambulância UTI móvel 
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entrega de troféus personalizados com as devidas logomarcas do Gove

 

Descrição detalhada das metas pactuadas: 

quando houve a entrega completa do serviço/ material.

META CUMPRIDA PARCIALMENTE – quando houve a entrega parcial do 

 quando não houve a entrega do serviço/material.

DESCRIÇÃO 
 

MATERIAL PROMOCIONAL  
 

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 

INFRAESTRUTURA  

Carro Pipa caminhão tanque  
Cronometragem, carros e motos  

equipe Técnica  

Alimentação da equipe de trabalho durante o evento 

Locação de Banheiros químicos  

PREMIAÇÃO 

OUTROS SERVIÇOS 

Serviço de ambulância UTI móvel  

entrega de troféus personalizados com as devidas logomarcas do Governo do Estado 

quando houve a entrega completa do serviço/ material. 

quando houve a entrega parcial do 

quando não houve a entrega do serviço/material. 

SITUAÇÃO 

Cumprida 

Cumprida 

 
Cumprida 
Cumprida 

Cumprida 

Cumprida 

Cumprida 
Cumprida 

Cumprida 

Cumprida 
Cumprida 

Cumprida 

Cumprida 

Cumprida 

 
Cumprida 

 

Cumprida 

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

período: 

 

O Festival da Terra de Automobilismo 2019 trouxe grande impacto e relevância para a 

cidade de São Francisco do Conde, sediando di

pois, contribui na concretização do município enquanto polo para a prática da 

modalidade, além da geração de renda temporária e valorização da cultura local.

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

 

O TF Nª55/2019, não esta enquadrado nos casos de análise obrigatória das despesas 

financeiras previstas na Lei, entretanto será realizada com vistas a garantir o maior 

controle da utilização do recurso público liberado.

 

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA

 

As clausulas referente às obrigações da UNISPORT UNIÃO DAS FEDERAÇÕES DE 

ESPORTE AMADOR DA BAHIA 

 

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

 

Não houve previsão de contrapartida.

 

 

8. TRANSPARÊNCIA 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 11 Lei nº 13.019/2014, o Festival da Terra  

de Automobilismo 2019, teve ampla divulgação prévia na Sede e Site da 

Federação de Automobilismo Associações de Motocross, encontra

na página do 

https://www.facebook.com/AutomobilismodaBahia/photos/pcb.151370003544739

7/1513699862114081/?type=3&theater

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE

 

Até a presente data não houve nenhuma notificação do Órgãos de Controle.
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Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até  o

O Festival da Terra de Automobilismo 2019 trouxe grande impacto e relevância para a 

cidade de São Francisco do Conde, sediando disputas de provas de carros e motos, 

pois, contribui na concretização do município enquanto polo para a prática da 

modalidade, além da geração de renda temporária e valorização da cultura local.

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas 

Nª55/2019, não esta enquadrado nos casos de análise obrigatória das despesas 

financeiras previstas na Lei, entretanto será realizada com vistas a garantir o maior 

controle da utilização do recurso público liberado. 

CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 

s clausulas referente às obrigações da UNISPORT UNIÃO DAS FEDERAÇÕES DE 

ESPORTE AMADOR DA BAHIA foram cumpridas, conforme previsto. 

CONTRAPARTIDA 

Não houve previsão de contrapartida. 

Em cumprimento ao disposto no art. 11 Lei nº 13.019/2014, o Festival da Terra  

de Automobilismo 2019, teve ampla divulgação prévia na Sede e Site da 

Federação de Automobilismo Associações de Motocross, encontra-se registrado 

 Facebook da Unisport 

cebook.com/AutomobilismodaBahia/photos/pcb.151370003544739

7/1513699862114081/?type=3&theater. 

NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

Até a presente data não houve nenhuma notificação do Órgãos de Controle.

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

O Festival da Terra de Automobilismo 2019 trouxe grande impacto e relevância para a 

sputas de provas de carros e motos, 

pois, contribui na concretização do município enquanto polo para a prática da 

modalidade, além da geração de renda temporária e valorização da cultura local. 

Nª55/2019, não esta enquadrado nos casos de análise obrigatória das despesas 

financeiras previstas na Lei, entretanto será realizada com vistas a garantir o maior 

s clausulas referente às obrigações da UNISPORT UNIÃO DAS FEDERAÇÕES DE 

Em cumprimento ao disposto no art. 11 Lei nº 13.019/2014, o Festival da Terra  

de Automobilismo 2019, teve ampla divulgação prévia na Sede e Site da 

se registrado 

Bahia. 

cebook.com/AutomobilismodaBahia/photos/pcb.151370003544739 

Até a presente data não houve nenhuma notificação do Órgãos de Controle. 
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10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO

 

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

 

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

 

Considerando que o objeto foi cumprido não será aplicada glosa.

 

14. RECOMENDAÇÕES 

 

A UNISPORT foi orientada a regularizar a situação do site o mais breve possível, com 

vistas a garantir a maior transparência e acesso as informações referentes a parcerias 

formalizadas com recursos

15. CONCLUSÃO 

 

Concluímos este relatório atestando o cumprimento do objeto conforme pactuado no 

Termo de Fomento/ Plano de Trabalho, cont

fortalecimento da modalidade e que será emitido o relatório definitivo após a análise 

dos documentos comprobatórios das despesas

 

Lauro de Freitas, 06 de fevereiro de 2020.
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MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

GLOSAS 

Considerando que o objeto foi cumprido não será aplicada glosa. 

A UNISPORT foi orientada a regularizar a situação do site o mais breve possível, com 

vistas a garantir a maior transparência e acesso as informações referentes a parcerias 

formalizadas com recursos públicos. 

Concluímos este relatório atestando o cumprimento do objeto conforme pactuado no 

Termo de Fomento/ Plano de Trabalho, contribuindo para a disseminação e 

fortalecimento da modalidade e que será emitido o relatório definitivo após a análise 

dos documentos comprobatórios das despesas realizadas. 

de fevereiro de 2020. 

presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado. 

A UNISPORT foi orientada a regularizar a situação do site o mais breve possível, com 

vistas a garantir a maior transparência e acesso as informações referentes a parcerias 

Concluímos este relatório atestando o cumprimento do objeto conforme pactuado no 

ribuindo para a disseminação e 

fortalecimento da modalidade e que será emitido o relatório definitivo após a análise 


