
 

 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO: 
  
Trata-se de análise da Prestação de Contas 
outubro de 2019, apresentada
identificação resumida consta do quadro a seguir:
 
Nome da OSC: Federação Baiana de Ciclismo 
CNPJ: 14.675.052/0001-72
Representante: ORLANDO CARL SCHMIDT JUNIOR
Telefone de Contato: (71) 99994
E-mail: rogersilva.rangel@gmail.com
 
A parceria celebrada por meio do 
seguem sintetizadas: 
 

Instrumento 

Prorrogação de 
ofício 
Portaria 127/2019   

Atraso repasse 

 
No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos
abaixo: 
 

Valor Total da Parceria:
Parcela 
Única 

Repasse Previsto
Data 

 
Instrumento da Parceria:  

Termo de Fomento 35/2019 
 

Vigência da Parceria:  

25/10/2019 a 06/01/2020 

Gestor da Parceria: 

Sinval Vieira da Silva Filho 

OSC Celebrante:  

Federação Baiana de Ciclismo- FBC

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 dia de execução 26 de 
apresentada, em 07/08/2020, pela Federação Baiana de 

identificação resumida consta do quadro a seguir: 

Federação Baiana de Ciclismo - FBC 
72 

ORLANDO CARL SCHMIDT JUNIOR 
(71) 99994-0218 

rogersilva.rangel@gmail.com e fbciclismo@hotmail.com  

A parceria celebrada por meio do termo de fomento 35/2019 passou pelas alterações que 

Objeto Vigência Valor dias 
prorrogados

Atraso repasse  25/10/2020 à 
06/01/2020 

13

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

Valor Total da Parceria: 
Repasse Previsto Repasse Realizado 

Valor Data Valor 

PARECER TÉCNICO

Valor Total da Parceria: 

R$ 170.000,00 

Processo nº: 

069.1484.2019.0002290-08 

Prestação de Contas: 

Final  

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 

final, referente ao dia de execução 26 de 
pela Federação Baiana de Ciclismo, cuja 

passou pelas alterações que 

Valor dias 
prorrogados 
13 

na forma discriminada 

PARECER TÉCNICO

Prestação de Contas:  
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Única 25/10/2019 142.000,00 05/11/2019  

 25/10/2019 28.000,00 08/11/2019  

TOTAL 170.000,00    

 
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: 
 

P R %

Participantes
Registro 

fotográfico
1500 1500 100%

Sacolas
NF e registro 

fotográfico
1500 1500 100%

A

1

Serviço de 
cronometragem 

NF e registro 
fotográfico

1 1 100%

Indicador 4: Nº de Camisas
de Ciclismo efetivamente
confeccionadas/ entregues

Camisas

NF e registro 
fotográfico

1500 1500 100%

A

2 Serviço de Preparação e 

Sinalização de Percurso

NF e registro 
fotográfico

1 1 100%

O
B

JE
T

IV
O

 D
A

 

P
A

R
C

E
R

IA Realizar a Maratona dos 
Descobrimento

Indicador 1: nº de

participantes

Indicador 2: nº de saocolas

esportivas personalizadas

A
Ç

Ã
O

Indicador 3: nº de serviços

de cronometragem

Legenda: P = Previsto;   R = Realizado

Desempenho por periodo

Desempenho da parceria

100%

Indicador 5: Nº Serviço de 

Preparação e Sinalização de 

Percurso contratados 

Unidade
Meio de 

Verificação

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E AS METAS ALCANÇADAS

Qtde. Meta (Ano I)

Mês 1Planejamento do Projeto / 
Atividade

Indicador

 
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 – Realizar a Maratona dos Descobrimentos 

Indicador nº 1: Nº de atletas participantes 

Resultado: O Relatório de acompanhamento e avaliação dispõe sobre o 

desenvolvimento e execução do Projeto MARATONA DO DESCOBRIMENTO 2019. O 

projeto foi encaminhado à SUDESB pela FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO - FBC, 

que solicitava apoio para a promoção do referido evento, previsto para ocorrer no dia 26 

de outubro de 2019, na cidade de Arraial D’Ajuda, no Município de Porto Seguro, Bahia., 

conforme Processo 069.1484.2019.0002290-08. 
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Na proposta de solicitação a SUDESB está escrito no Plano de Trabalho que o evento 

objetiva competições da modalidade CICLISMO, destinados a Disseminar e fortalecer o 

Mountain Bike no Estado da Bahia. 

 

No que se refere ao Plano de Trabalho de aplicação os recursos está especificado na 

natureza das despesas os seguintes itens e seus valores: promocional, esportivo e 

infraestrutura, ficando apontado um montante total de R$ 170.000,00.  

O Evento ocorreu no de 26 de outubro de 2019 na cidade de Arraial D’Ajuda, no 

Município de Porto Seguro em etapa única aconteceu MARATONA DO 

DESCOBRIMENTO 2019 com participação de atletas de diversos estados do Brasil. O 

Campeonato ocorreu e deu oportunidade de se pedalar com as feras do moutain bike 

mundial ocorreu em um local cercado por diversos atrativos naturais como praias, mata 

atlântica, falésias e recifes de corais, na praia do Parrarcho como sendo o destino final, 

onde ali ocorreu a premiação e comemoração entre público amigos, familiares e atletas 

da elite do mountain bike.   

Nas primeiras horas do dia 26, por volta de 07:00 da manhã, já era possível vê a 

movimentação no local do evento com a recepção dos 1.500 atletas participantes. Uma 

hora depois, por volta das 08hs foi iniciada a cerimônia de abertura e largada da 

competição que foi finalizada por voltas das 16:00 com a premiação do atletas campeões 

do dia. 

Ação 2 – Adquirir material promocional para o evento. 

Indicador nº 1: Nº de Sacolas Esportivas personalizadas.  

Resultado: Foram distribuídas Sacolas Esportivas personalizadas com logomarcas 

do Estado da Bahia, SETRE e SUDESB. 

 

Ação 3 –  Adquirir material esportivo para o evento. 

Indicador nº 1: Nº de Camisas de Ciclismo efetivamente confeccionada/ entregues. 

Resultado: Foram distribuídas Camisas de Ciclismo personalizadas com 

logomarcas do Estado da Bahia, SETRE e SUDESB. 

 
 

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

O evento teve sua relevância evidenciada uma vez que movimentou a região, 

oportunizado aos moradores e visitantes daquela localidade vivenciar de uma 

programação atípica na região. Além de movimentar o comercio local no dia da 
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competição onde atraiu pessoas de vários estados do País fazendo com que o esporte 

na Bahia, bem como o Governo do Estado fosse divulgado em todo o País até no mundo.  

 
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:  
 
Foram apresentados extratos bancários do período completo da entrada do 
recurso até saldo zerado, nota fiscal comprovando as despesas executadas nas 
quais constam as informações de data, valor, nome da OSC e do prestador de 
serviço, indicação do serviço, atesto e número do instrumento, comprovante das 
despesas realizadas e comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e 
fiscal da entidade 
 

b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária especifica, quando 
houver: 
 
Não houve saldo remanescente, a Federação Baiana de Ciclismo realizou o 
pagamento assim que o recurso entrou na conta, não havendo aplicação 
financeira e cumprindo com os valores previstos no Plano de Trabalho.  
 

 
3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:  

Não houve.  
 

 
4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE 
 
4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios: 
 
O Resultado da ação proposta teve 100% êxito em sua execução e na sua prestação de 
contas. O que leva a conclusão que é um projeto que deve continuar a obter apoio do 
Governo para que assim continue levando inclusão social e acessibilidade às regiões 
menos favorecidas do Estado.   
 
4.2 Impactos econômicos ou sociais: 
 
Conforme levantamento o evento movimento a região no período que esteve na 
localidade desde a montagem da estrutura até a finalização com a desmontagem. 
Movimentou a classe alimentícia e de hospedagem e trouxe o despertar para os amantes 
do esporte na região acerca do interesse de pratica a modalidade.  
 
4.3 Grau de satisfação do público-alvo: 
 
Durante o dia de realização da etapa o público ali presente demonstrou total interesse 
pela modalidade e satisfação em ter um evento daquela grandiosidade na região.  
 
4.4 Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto 
pactuado  
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5. CONCLUSÃO: 
 
Após as devida análise da documentação referente a prestação de contas, bem como no 
Relatório de Execução Financeira (anexo VII), concluo a prestação de contas do termo de 
fomento 35/2019 avaliada como regular.  
 
 
Lauro de Freitas, 28 de outubro de 2020 


