ANEXO I
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
1. CONSECUÇÃO DO OBJETO
1.1 – Resultados e Indicadores
Metas
Resultados esperados
- Montagem de infra estrutura de Infra estrutura de qualidade
qualidade para realização do evento para realização do Desafio.
Melhores do Mundo BRASIL X
ESTADOS UNIDOS: Vôlei de Praia;

Resultados Obtidos
Foi montada uma arena com
arquibancada de qualidade
para melhor atender ao
público.

- Trazer pelo menos 2 duplas, sendo
1 (uma) masculina e 1 (uma)
feminina de vôlei de praia para
participar do Desafio, que estejam
ranqueadas entre as 10 melhores do
mundo;

Tivemos a participação de 3
(três) duplas masculinas e 3
(três)
duplas
femininas
ranqueadas entre as 10(dez)
primeiras do ranking mundial

Ter a participação de pelo
menos
1
(uma)
dupla
masculina e 1 (uma) dupla
feminina que estejam entre
as melhores duplas do
mundo.

- Atender a 32 atletas, sendo 8 Ter a participação de 8 Tivemos a participação de 32
duplas do sexo masculino e 8 duplas duplas do sexo masculino e (trinta e dois) atletas, sendo 16
do sexo feminino de Brasil e 8 duplas do sexo feminino
(dezesseis) atendidos atletas
Estados Unidos;
dos Estados Unidos e 16
(dezesseis) atletas do Brasil.
- Ter a participação de 2.800 Expectativa de público de O evento superou o público
pessoas assistindo ao evento, nos 4 2.800 pessoas.
esperado atendendo a mais de
(quatro) dias de evento.
2.800 pessoas durante os
quatro dias.

1.2

– Principais Indicadores
Indicadores de Processo

Descrição da Evolução do Indicador

A. Fotos do local de realização do evento;

100% cumprido

B. Participação dos atletas no evento;

100% cumprido

C. Apresentação do resultado final da
classificação as dupla no Melhores do Mundo 100% cumprido
BRASIL X ESTADOS UNIDOS Vôlei de Praia;
D. Relatório, com fotos da participação dos
100% cumprido
atletas e público no vento.
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1.3

– Acessibilidade para pessoas idosas e portadores de deficiência

Apesar de não atender idosos e pessoas com deficiência (PCD) como público-alvo, o
projeto proporcionou condições de acessibilidade para estes, com base no art. 16 do
decreto 6.180/07.

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO
Em anexo a esta prestação final, encaminhamos fotos das ações desenvolvidas pelo
projeto.

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA
Com referencia as Estratégias de Ação, Cronograma de Execução Físico-Financeira e o
Orçamento Analítico, temos os seguintes comentários:
❖ ATIVIDADE FIM
Os serviços listados abaixo foram executados com recursos próprios do proponente:
•

Serviços Operacionais
➢ 3.8 – Caminhão Baú;
➢ 3.22 – Serviço de Locução;
➢ 3.26 – Serviço de UTI Móvel.

•

Taxas/Inscrições
➢ 6.1 – ECAD;
➢ 6.2 – Seguro.

•

Divulgação/Promoção
➢ 7.1 – Assessoria de Imprensa.
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4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS
De acordo com as etapas do projeto até a presente data, considerando a execução do
projeto de 04/12/2014 a 31/05/2015, temos os seguintes comentários:
4.1 – Na Elaboração do Projeto
Com experiência em projetos anteriores, foi elaborado o projeto com valor inicialmente
estimado para captação.
Houve glosa com redução do com o valor da arena do evento.
No aspecto geral, a elaboração deste projeto foi mais tranquila do que os anteriores, em
razão também do contato mantido com a Comissão para maiores esclarecimentos.
4.2 – Na Aprovação do Projeto
Após a análise técnica da CTLIE, o projeto foi aprovado integralmente com valor para
captação de R$ 450.628,72 (quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e oito reais
e setenta e dois centavos), com a publicação em Diário Oficial da União no dia 20 de
Dezembro de 2013.
4.3 – Na Captação de Recursos
Após a aprovação do projeto da Associação Latina através da LIE, mantivemos contato
com várias empresas. Tendo sido de grande aprendizado, principalmente em relação às
estratégias utilizadas pelas empresas através da utilização de recursos incentivados, via
Lei de Incentivo Federal (LIE), principalmente ao período de captação de recursos.
O projeto teve captação integral de recursos financeiros no valor de R$ 450.628,72
(quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos),
correspondente a 100% do valor total aprovado.
4.4 - Na Execução do Projeto
O evento teve sua execução entre os dias 26/02/2015 e 01/03/2015. O termo de
compromisso foi assinado em 04/12/2014, e a execução total do projeto foi compreendida
entre 31/01/2015 e 23/07/2015.
O projeto estava programado para ser executado de 30/01/2015 a 02/02/2014. Foram
solicitados 02 (dois) alterações de data do evento, possibilitando a execução do projeto
até o dia 31/05/2015, através da assinatura de Termo de Compromisso.
Informamos ainda que, conforme mencionado na planilha de Relação de Pagamentos,
ocorreu multas e encargos nas guias de retenções no valor de R$ 374,73 (trezentos e
setenta e quatro reais e setenta e três centavos) e devolução de pagamento indevido no
valor de R$ 274,44 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos),
esses valores ao invés de serem depositados na conta de livre movimentação (agência
1251-3 conta corrente 39522-6) foram depositados na conta bloqueada (agência 1251-3
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conta bloqueada 38712), estaremos solicitando a devolução destes valores para uma
conta informada pelo proponente.

5. CONCLUSÃO
O projeto “Melhores do Mundo Brasil X Estados Unidos – Vôlei de Praia” teve como objetivo
organizar um evento de vôlei de praia, através de um grande desafio entre 16 duplas
representantes do Brasil e dos Estados Unidos, as duas maiores potências olímpicas da
esporte, a fim de estimular e difundir a prática da modalidade no país, além de contribuir para o
desenvolvimento dos atletas que representarão o Vôlei de Praia nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Além disso, a estrutura montada para o evento consolidou a cidade do Rio de Janeiro na sua
condição de cidade sede dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Com a aprovação do projeto através da Lei de Incentivo ao Esporte foi possível estabelecer
novas parcerias com a iniciativa privada.

Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2015.

Regina Pereira de Souza
Presidente
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