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1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório é referente ao período de 27 a 31 de julho de 2022 e tem

como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na

execução das atividades pactuadas no termo de fomento nº 40/2022, celebrado

entre a Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da Bahia-

BoxeBahia e esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia.

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

da parceria é o (a) servidor (a) Sinval Vieira designado (a) para desempenhar a

função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 82/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria

nº142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos seguintes

membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio –

matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-

2, Ilma Lima de Jesus, matrícula nº 92053059, Bernadete de Lourdes

Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de

Souza - matrícula nº 69446073, sendo o primeiro o seu presidente, é a

responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em

seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da

Parceria:

Termo de fomento nº 40/2022

Objeto da Parceria: Campeonato Baiano Aberto de Boxe 2022

Vigência: 15/07/2022 a 12/12/2022

Valor Total da Parceria:
Nº da
Parcela

Repasse Previsto Repasse Realizado
Data Valor Data Valor

Única 15/07/2022 R$ 210.050,00 29/07/2022 R$ 210.050,00

TOTAL
R$ 210.050,00
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3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: FEDERAÇÃO DE BOXE OLIMPICO E PROFISSIONAL DO

ESTADO DA BAHIA - BOXEBAHIA

CNPJ: 10.938.790/0001-04

Representante: AFONSO CARLOS ABREU NUNES

Telefone de Contato: (71) 987435592

E-mail: afonsoan@terra.com.br

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

Disseminar e fortalecer a prática do Boxe no âmbito estadual e nacional,

através da realização de campeonatos desta envergadura.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO

O acompanhamento e monitoramento referente as ações, indicadores, metas e

parâmetros de avaliação de desempenho da parceria pactuados no termo de

fomento nº 40/2022, foram realizados através da visita in loco, registro

fotográfico e análise documental, realizada pelo técnico Gerson Figueiredo de

Oliveira, matrícula 69.586.4047.

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.3.1 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.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:
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Realizar a “Campeonato
Baiano Aberto de Boxe

2022”
Indicador Unidade

Meio de
Verificação

Qtde. de Meta Ano 2022

OBJETIVO
DA

PARCERIA

Difundir a
prática do
boxe de
iniciação, de
base e alto
rendimento no
estado da
Bahia
promovendo o
fortalecimento
da
modalidade.

Indicador 1:

Nº de Atletas
participantes

Atletas
Ficha de
inscrição,

Previsto Realizado %

200 200
100%

Meta 1:

Realizar
Campeonato
Baiano Aberto
de Boxe 2022”

Indicador 2:

Nº de lutas
Lutas

Súmula e
Registro
Fotográfico

100 100 100%

META

Nº de Atletas
inscritos

Atletas

Ficha de
inscrição e
registro
fotográfico

200 200 100º

Meta 2:

Melhorar a
classificação dos
Atletas baianos
para o ranking
estadual

Indicador 4:

Nº de atletas
classificados

Atletas.
Relatório
de
resultados

10 10 100%

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

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de

trabalho:

O campeonato teve seu início na realização do Congresso Técnico e sorteio

das chaves, no dia 27/07/2022, a partir das 19h, para todos os participantes
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inscritos, com a finalidade de passar informações acerca do regulamento do

evento e em seguida foi entregue as camisas promocionais.

O evento foi realizado pela Federação de Boxe Olímpico e Profissional do

Estado da Bahia, no período de 28 a 31/07/2022 na Arena de Esportes da

Bahia, antigo Centro Pan-Americano de Judô em Lauro de Freitas/BA, das 9h

até 18h e foi avaliado pelo servidor Gerson Figueredo de Oliveira, através de

visita in loco, contando com a participação de 200 ( duzentos) atletas do

interior e dos estados de Pernambuco e São Paulo das categoriais infantil (13

e 14 anos), Cadete (15 e 16 anos) juvenil (17 e 18 anos) elite, acima de 18

anos de ambos gêneros com a apresentação de 120 ( cento e vinte) lutas e

um público estimado de 2000 ( duas mil) pessoas.

Foi identificado que a Federação divulgou a competição por meio de mídias

sociais, backdrop, banners, faixas, além do material promocional como camisas

troféus e medalhas, todos com a impressão da logomarca do Governo do

Estado/ Sudesb, e BOXEBAHIA, conforme fotos em anexo.

A premiação foi realizada no final de cada dia, do 1º ao 3º lugar de cada

categoria com a entrega de troféus e medalhas.

Vale salientar a importância do referido evento, com a participação do pugilista

Joel Ramos que é um dos destaques baianos, disputando a categoria elite

masculina, no +92 kg, além de fazer parte da Seleção Baiana e tem os

resultados como vice-campeão do último Campeonato Brasileiro de boxe em

2021, perdendo para o medalhista olímpico Abner Teixeira. Joel é um dos

inscritos na competição e beneficiado pelo programa Bolsa Esporte do Governo

da Bahia.

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme

estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados, a
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modalidade boxe é uma prática desportiva bastante estruturada, com regras

bastante claras.

Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto

CAMPEONATO BAIANO ABERTO DE BOXE 2022

Critério de Aceitação: Foi identificada a contratação de serviços de

Infraestrutura, Logística e Outros Serviços, conforme descriminados nos itens

do plano de trabalho e de acordo com a previsão de receitas e despesas.

Ação 2. Promover as ações de Comunicação e Marketing (divulgação)

do projeto

Critério de Aceitação: Foi identificada a confecção de material de

comunicação do evento, em conformidade com o Manual de Marcas da

SUDESB, de acordo com o quantitativo e especificação técnica descritivo dos

itens: Divulgação e material promocional, de acordo com a previsão de

receitas e quantitativo e especificação técnica despesas.

Ação 3. Realização do Congresso técnico

Critério de Aceitação: Foi realizado o Congresso Técnico e sorteio das

chaves, no dia 27/07/2022, a partir das 19h, para todos os participantes

inscritos, com a finalidade de passar informações acerca do regulamento do

evento.

Ação 4. Realizar solenidade de premiação
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Critério de Aceitação: Foram adquiridos troféus e medalhas para

premiação dos três primeiros lugares por categorias nos gêneros masculino

e feminino, seguindo o regulamento.

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

até o período:

Com a realização do evento na cidade de Salvador/BA, os amantes de boxe

lotaram o local e consequentemente estimulou a economia e aqueceu as

vendas.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 40/2022 foi

executado integralmente, cumprindo com todas as metas previstas no plano de

trabalho.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

8. TRANSPARÊNCIA

A Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da Bahia-

BOXEBAHIA, divulgou as informações referentes ao termo de fomento nº

40/2022, através da rede social Instagram :

Boxebahia Oficial (@boxebahia_oficial) • Instagram photos
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No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme

constatado através do, Boxebahia Oficial (@boxebahia_oficial) • Instagram

photos , atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, ipsis litteris:

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhum registro de notificação dos órgãos de

controle.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve nenhuma manifestação da ouvidoria Geral do

Estado da Bahia acerca do termo de fomento nº 40/2022.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não houve glosa no período.

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA
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Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 40/2022,

referente, foi executado com o cumprimento das metas previstas no plano de

trabalho.

13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não houve elaboração de plano de melhoria.

14. CONCLUSÃO

Concluímos que o objetivo da parceria foi alcançado fortalecendo a prática do

judô na Bahia, através da realização do evento Campeonato Baiano Aberto

de Boxe 2022”.

A OSC cumpriu as clausulas constantes no Termo de Fomento, executando

também as ações com o cumprimento das metas estabelecidas no plano de

trabalho.

Salvador/BA, 11 de agosto de 2022.
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Relatório Fotográfico

CONGRESSO TÉCNICO

OUTDOOR

LOCAL DO EVENTO
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PREMIAÇÃO

ATLETAS OLÍMPICOS ROBSON CONCEIÇÃO E HEBERT DE SOUSA

MEDALHAS E TROFÉUS


