
 

 

                                                        

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

                                        

1. INTRODUÇÃO: 

 

Trata-se de análise da Prestação de Contas

15/05/2019 a 24/06/2019

Bicicross de Salvador- ABS

seguir: 

 

Nome da OSC: Associação de Bicicross de Salvador

CNPJ: 06.055.992.0001/30

 Representante: Dernivam Nunes do Nascimento

Telefone de Contato: (71) 9 9112

 E-mail: carmengoncalves12@gmail.com

 

 

 

Instrumento da Parceria

Campeonato Baiano de Bicicross  2019

Vigência da Parceria: 

15/05/2019 a 24/06/2019

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

                                   

 

se da Prestação de Contas final, referente ao período de 

15/05/2019 a 24/06/2019, apresentada, em 27/07/2020, pela Associação de 

ABS cuja identificação resumida consta do quadro a 

Associação de Bicicross de Salvador- ABS 

06.055.992.0001/30 

Dernivam Nunes do Nascimento 

(71) 9 9112-9322 

carmengoncalves12@gmail.com 

PARECER TÉCNICO

Instrumento da Parceria: 

Campeonato Baiano de Bicicross  2019-1ª etapa, Termo de Fomento 

 (40 dias) 

/2019 

Valor Total da Parceria:

R$ 80.320,80 

Sinval Vieira da Silva Filho 

Processo nº: 

069.1465.2019.0000486-79 
 

Prestação de Contas:

069.1486.2019.0001146

Associação de Bicicross de Salvador-  ABS  

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
dos Desportos do Estado da Bahia 

Coordenação de Excelência Esportiva 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

erente ao período de 

Associação de 

cuja identificação resumida consta do quadro a 

PARECER TÉCNICO 

, Termo de Fomento 07/2019. 

Valor Total da Parceria: 

Prestação de Contas: 

069.1486.2019.0001146-71 
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No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma 

discriminada abaixo: 

 

 

Nº da 

Parcela 

Repasse  

Previsto 

Repasse 

 Realizado 

Data Valor Data Valor 

Única 15/05/2019 R$ 80.320,80 16/05/2019 R$ 80.320,80 

TOTAL  80.320,80  80.320,80 

 

 

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

2.1. Análise da execução do objeto 

 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

      

DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE SITUAÇÃO 

                                 MATERIAL     PROMOCIONAL 

Banner impresso em lona 
vinilica com acabamento em 
ilhós para fundo de podium – 
tam 6x3m 
 

01  CUMPRIDA 

Serviço de som, credenciamento, 

controle de fluxo, cerimonial, serviço 

elétrico e gerador, cobertura audio 

visual e ginásio.   

01  CUMPRIDA 

Camisa para atleta e 
organização tecido 
poliéster .    

200 CUMPRIDA 
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Camisa manga longa de 
corrida atleta. 
 

150 CUMPRIDA 
 

Placas em polietireno de 
2mm, adesivada para 
identificação das bicicletas 

01 CUMPRIDA 
 

Banner impresso em lona vinilica 
com acabamento em 
ilhós para pórtico de largada- tam. 

9x1m. 

02 CUMPRIDA 
 

Banner impresso em lona 
vinilica com acabamento em 
ilhós para portão de largada-
tam 9x05,0m 

01 CUMPRIDA 
 

Bonés 
 

200 CUMPRIDA 
 

Squeeze personalizado 200 CUMPRIDA 
 

Flay Banner 10 CUMPRIDA 
 

                                                 PREMIAÇÃO 

Troféus personalizados de 
40cm de altura em MDF 
para 16 categorias 
 

128 CUMPRIDA 

Troféus personalizados de 
30cm de altura em MDF 
para 01 categorias 
PROMOCIONAL 

08 CUMPRIDA 

Medalha de participação 30 CUMPRIDA 

                                          ESTRUTURA 

Locação de Sonorização 01 CUMPRIDA 

Sistema eletrônico do 
portão “GATE 

01 CUMPRIDA 

Locação de Ambulância UTI 01 CUMPRIDA 

Locação de toldos pirâmide 
– tam 5x5m 

07 CUMPRIDA 

Locação de banheiros 
Químicos 
 

06 CUMPRIDA 

Locação de toldos 
pirâmides –tam 12x12m 

01 CUMPRIDA 
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Locação estrutura metálica 
de podium 08 lugares tam 
6x3m 
 

01 CUMPRIDA 

 

 

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 – Premiação.  

 

Indicador nº 1: Foram confeccionados: Troféus personalizados de 40 cm de 

altura em MDF para 16 categorias, Troféus personalizados de 30 cm de altura 

em MDF para 01 categorias PROMOCIONAL, Medalha de participação.  

 

 

Ação 2 – Estrutura 

 

Indicador nº 2: Foram locados: Sonorização, Sistema eletrônico do 

portão“GATE”, Ambulância UTI, Toldos pirâmide – tam 5x5m, 

banheiros Químicos, toldos pirâmides –tam 12x12m Locação estrutura 

metálica de podium 08 lugares tam 6x3m. 

 

Indicador nº 3:-Material Promocional/ Realização da competição 
 
 Foram confeccionados: Banner impresso em lona vinílica com acabamento 

em ilhós para fundo de podium – tam 6x3m, Camisa para atleta e organização 

100% tecido poliéster com gola azul marinho com viés nas mangas estampa 

personalizada em sublimação localizada frente e costa, Camisa manga longa 

de corrida atleta, Placas em polietileno de 2mm, adesivada para identificação 

das bicicletas, Banner impresso em lona vinílica com acabamento em ilhós 

para pórtico de largada – tam. 9x1m, Banner impresso em lona vinílica com 

acabamento em ilhós para pórtico de chegada – tam. 9x1m, Banner impresso  
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em lona vinílica com acabamento em ilhós para portão de largada – tam. 

9x0,50m, Bonés, Squeeze personalizado, Flay Banner.  

 

A Competição foi realizada pela Associação de Bicicross de Salvador, sob a 

supervisão da Federação Baiana de Ciclismo, com apoio financeiro   da    

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da 

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), que investiu  R$ 

80.320,80 (oitenta mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos) para a 

realização do evento que contou com a participação aproximada de 200 

(duzentos) atletas de 12 municípios baianos, divididos em 16 categorias 

(adultos, jovens e crianças) e aconteceu na pista Tertuliano Torres, localizada 

na Praia do Corsário.  

 
 
Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o 
período:  
 
 A  competição de alto rendimento que, promoveu na comunidade local alguns 

benefícios de ordem econômica, como a geração de renda por meio de 

hospedagem, alimentação e outros serviços, impactando também no bem-

estar da população local e no entorno. 

 
 
Outras informações:  
 
Não houve de bens adquiridos. 
 
 

2.2. Análise da execução financeira  

 

a) Análise dos documentos comprobatórios das despesas:  
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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; 

•••• Relação de pagamentos;  

•••• Relação de bens;  

•••• Execução físico-financeira;  

•••• Demonstrativo de rendimentos;  

•••• 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 121/20, emitida em 08 de julho de 2020 e pelo 1º 

Resumo da Notificação nº 121/2020, emitido em 21 de julho 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.  

A regularidade quanto à execução financeira foi emitida em 04 de agosto de 

2020, através do Doc. SEI nº 00020871890.  
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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 glosa no período de execução. 

 

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE 

 

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios: 

 

Ficou registrado que a realização do Campeonato Baiano de Bicicross  2019-

1ª etapa, estimulou a prática do bicicross na região de SalvadorBA e entorno, 

promovendo a comunidade local alguns benefícios como bem estar e 

entretenimento.  

 

4.2 Impactos econômicos ou sociais: 

 

Ficou evidenciado o interesse da comunidade na realização anual do evento  

esportivo de ciclismo, pois o mesmo vem se consolidando como um 

fomentador de benefícios no aspecto econômico com incremento do 

comércio, turismo local e geração de renda para a população. 
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4.3 Grau de satisfação do público-alvo: 

 

O nível de satisfação do público alvo pode ser aferido pelo número de 

pessoas que estiveram presentes durante todo período do evento, além do 

quantitativo de atletas que participaram da competição. 

 

4.4 Possibilidades de sustentabilidade das ações após a conclusão do 

objeto pactuado  

 

As organizações da sociedade civil (OSC) não possuem receita própria e 

sobrevivem de captação de recursos, portanto dificilmente poderão dar 

continuidade nas suas atividades. 

 

5. 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 cumpriu com o 

acordado no instrumento da parceria/Termo de Fomento nº 07/2019, 

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. 

 

Salvador/BA, 07 de agosto  de 2020. 

 

Sinval Vieira da Silva Filho 

Gestor da Parceria 

 


