
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
COORDENAÇÃO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA - SUDESB/DG/CEEP

PROCESSO: 069.1486.2021.0000132-82

ORIGEM: <Insira aqui a Unidade de origem do processo>

OBJETO: <Insira aqui o objetivo do processo>

ANEXO VIII

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER TÉCNICO

Instrumento da Parceria:

TERMO DE FOMENTO 26/2019

Vigência da Parceria:

24/09/2019 à 04/01/2020

Valor Total da Parceria:

R$ 93.755,60

Gestor da Parceria:

Sinval Vieira

Processo nº:

069.1484.2019.0001987-90

Prestação de Contas:

069.1486.2021.0000132-82

OSC Celebrante:

FEDERAÇÃO BAHIANA DE TÊNIS – FBT

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 24/09/2019 à 03/04/2020 apresentada, em 27/01/2021, pela FEDERAÇÃO BAHIANA DE
TÊNIS – FBT, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAHIANA DE TÊNIS – FBT

CNPJ: 13.587.282/0001-17

Representante: EDUARDO CATHARINO GORDILHO FILHO

Telefone de Contato: (71) 3243-0397 e (71) 98844-6551

E-mail:  dudacath@hotmail.com

A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento 55/2019 passou pelas alterações que seguem sintetizadas:
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Alterações da Parceria

Instrumento Objeto Vigência Valor Total

Prorrogação“de
ofício”
portaria107/2019

DOE 15/10/2019

Atraso no total de 12
dias para o repasse

da parcela

24/09/2019 à 04/01/2020 R$ 93.755,60

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

Valor Total da Parceria:

Repasse Previsto Repasse Realizado

Data Valor Data Valor

25/09/2019 R$ 93.755,60 07/10/2019 R$ 93.755,60

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 nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016, conforme previsto no Plano de
Trabalho.

A parceria foi executada segundo o termo formalizado e reuniu durante os seis dias de evento 25 a 30 de setembro de 2019, cerca de 350 atletas revelando grandes
campeões,com um público estimado foi de aproximadamente 7.000 pessoas.

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Conforme previsto no Plano de Trabalho o evento foi dividido em 6 grandes ações:

• Execução de ações de Divulgação do Projeto

Foram identificadas no local  lonas de quadra, banners em lona, placas em lona e estrutura, backdrops com plotagem em lona.

• Realização deCongresso Técnico.

Foi realizado no dia 25 de setembro de 2019, o congresso técnico com a participação dos inscritos com a entrega kits, com camisa com logomarcas e bonés.

• Realização das provas referente a competição internacional denominada de “BAHIA JUNIORS CUP 2019”

O Torneio teve a duração de 06 (seis) dias, começou no dia 25 de setembro e terminou no dia 30 de setembro do ano em curso. Foi realizado no Clube Bahiano de Tênis,
com a participação de aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) atletas, divido por faixa etária de 12 (doze) a 18 (dezoito) anos. Foram detectadas embalagens com
bolas de tênis. Identificamos trabalhando no local  árbitros.
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• Locação de infraestrutura necessária para o projeto.

 Identificamos uma grande estrutura no local do evento destacamos os seguintes itens: Sonorização atendendo ao necessário para chegar o som para os ali presentes, bem
como distribuição de água mineral durante a execução do objeto;

• Contratação de traslado para os atletas que participaram da competição

Houve o transporte dos atletas do aeroporto para os hotéis e dos hotéis para o local do evento,durante toda a execução do objeto.

• Realizar solenidade de Premiação.

No final da competição ocorreu a premiação ,referente aos seis dias de evento, ocorrendo assim a  entrega de troféus.

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

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

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

BAHIA JUNIORS CUP 2019 Indicador Unidade
Meio de
Verificação

Qtde.   de Meta Ano
2020

Mês

1

OBJETIVO
DA
PARCERIA

Disseminar e fortalecer a prática do tênis no âmbito nacional e internacional, através da
realização de um torneio de tênis.

Indicador 1: Nº
de atletas
participantes

Atletas

Ficha de
Inscrição,
Súmula das
Provas e
Registro
Fotográfico.

PrevistoRealizado%

350 350 100%

”

Indicador 2: Nº
de jogos
realizadas na
competição

Jogos

Súmula da
Prova e
Registro
Fotográfico

800 800 100%

AÇÕES

Ação 1. Executar ações de Divulgação do Projeto.

Indicador 3: Nº
de ações de
divulgação
executas

Ações

Nota Fiscal
e Registro
Fotográfico

04 04 100%

Ação 2. Realizar Congresso Técnico.

Indicador 4: Nº
de congressos
técnicos
realizados

Congressos
Registro
Fotográfico

01 01  100%

Indicador 5: Nº
de camisas
efetivamente 
feitas/entregues

Camisas
Nota Fiscal
e Registro
Fotográfico

370 370  100%
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Indicador 5: Nº de livros efetivamente entregue

Indicador 6: Nº
de bonés
efetivamente 
feitas/entregues

Bonés
Nota Fiscal
e Registro
Fotográfico

370 370  100%

Ação 3. Realizar as provas referente a competição internacional denominada de “BAHIA
JUNIORS CUP 2019”.

Indicador 7:

Nº de
embalagens
com 03 (três)
bolas
efetivamente
adquiridas

Embalagens
Nota Fiscal
e Registro
Fotográfico

120 120

 100%

ndicador 8: Nº
de diárias  de
arbitragem
contratadas (20
árbitros e 01
árbitro geral)

Diárias de
Arbitragem

Contrato de
Prestação
de Serviço,
Nota Fiscal
e Súmula
da Prova

06 06 100%

Ação 4. Locar a infraestrutura necessária para o projeto.

Indicador 9: Nº
de diárias de
locações de
Sonorização
central com 04
caixas e 02
microfones
realizadas

  Locação
Nota Fiscal
e Registro
Fotográfico

06 06 100%

Indicador 10:
Nº de
embalagens de
água com
500ml
adquiridas

Embalagens
Nota Fiscal
e Relatório
Fotográfico

2.000 2.000 100%

Ação 5.  Contratar traslado para os atletas que participarão da competição.

Indicador 11:
Nº de diárias
de locações de
vans para
traslado dos
atletas

Diárias
Contrato de
Locação e
Nota Fiscal

06 06 100%

 6. Realizar solenidade de Premiação.

Indicador 12:
Nº de
solenidades de
premiação
realizadas

Solenidades
Registro
Fotográfico

06 06 100%

Indicador 13:
Nº de troféus
efetivamente
confeccionados

Troféus
Nota Fiscal
e Relatório
Fotográfico

54 54 100%

c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

O “BAHIA JUNIORS CUP 2019”, foi de grande relevância, e contribuiu para a difusão da prática da modalidade no Estado da Bahia.

2.2. Análise da execução financeira

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas
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O TF Nª26/2019, 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.

1. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

As clausulas referente às obrigações da FEDERAÇÃO BAHIANA DE TÊNIS – FBT foi  cumprida, conforme previsto.

2. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

3. TRANSPARÊNCIA

Em cumprimento ao disposto no art. 11 Lei nº 13.019/2014, o “BAHIA JUNIORS CUP 2019”, teve ampla divulgação prévia na Sede da FEDERAÇÃO BAHIANA DE
TÊNIS, encontra-se registrado na página do Facebook da FBT. https://pt-br.facebook.com/bahiacup.

4. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

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

5. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

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

6. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Considerando que o objeto foi cumprido não será aplicada glosa.

14. RECOMENDAÇÕES

A FEDERAÇÃO BAHIANA DE TÊNIS – FBT foi orientada quanto ao cumprimento ao disposto no art. 11 Lei nº 13.019/2014, onde deve realizar ampla divulgação
prévia na Sede e Site da instituição, visando garantir a maior transparência e acesso as informações referentes a parcerias formalizadas com recursos públicos.

15. CONCLUSÃO

Cabe esclarecer que a despesa foi executada no valor total de R$89.620,82 (Oitenta e nove mil seiscentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), correspondendo a 96% dos
recursos repassados. Foi realizada a devolução das tarifas bancárias no valor total de R$1.656,50 (Hum mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) e
devolvido os valores correspondentes ao encargo patronal e ISS, no valor de R$2.478,28 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte oito centavos).

Concluímos que o Relatório de Execução Financeira do Termo de Fomento nº26/2019 foi aprovado com ressalva, tendo em vista  que a Federação deixou de apresentar
cópia do RG, CPF e comprovante de residência de alguns prestadores, apresentando apenas justificativa.

Documento assinado eletronicamente por Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador, em 17/12/2021, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00040604052 e o código CRC B735863A.

Referência: Processo nº 069.1486.2021.0000132-82 SEI nº 00040604052

Criado por fernando.oliveirajunior@sudesb.ba.gov.br, versão 4 por fernando.oliveirajunior@sudesb.ba.gov.br em 17/12/2021 18:17:24.
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