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RELATÓRIO TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO 

 

1. Identificação da Entidade  
 

Nome da Entidade Fluminense Football Club 

CNPJ 33.647.553/0001-90 

Endereço, CEP, UF Rua Álvaro Chaves, 41 – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 
22231-220 

Dirigente da Entidade Mario Bittencourt 

Responsável Técnico Frederico da Cunha de Mendonça Castro 

Responsável Financeiro Eduardo Paez 

 
2. Implantação do Projeto 

 
Antes de tudo, é importante destacar que o Fluminense é um clube centenário, cuja tradição 

na formação de atletas é inconteste, tanto é que sua proposta foi classificada em 6º lugar, dentre as 
27 propostas apresentadas no processo de Chamamento de Projetos n. 05/2015 deste Comitê, o que 
denota um projeto edificado sob bases sólidas e com vinculação plena ao Programa de Formação de 
Atletas do CBC.  

Para a implantação deste projeto foi necessário a modernização de processo e 
implementação de melhorias, principalmente nos aspectos financeiros e de aquisições. 

Para recebimento dos equipamentos foi necessário a adequação das atividades de maneira a 
acomodar a instalação, de por exemplo os pisos (ginásio e quadra lateral) e academia, a fim de não 
prejudicar a formação e desenvolvimentos dos atletas.  

Como previsto nos regulamentos de compras do CBC, foi utilizado para aquisição dos 
materiais e equipamentos o pregão, gerando economicidade e transparência ao processo.  

Após os itens adquiridos, os atletas do Fluminense vêm participando de várias competições 
de nível regional, nacional e até internacional, como é de conhecimento deste comitê por meio dos 
CBIs. Para os CBIs que sediamos em nosso clube, fica claro os benefícios alcançados, visto que as 
competições acontecem em nosso ginásio e os aquecimentos na quadra lateral, cujos pisos foram 
adquiridos através deste convênio. 

Com a implantação do pregão, principalmente o da modalidade eletrônica, fica fácil e 
transparentes os passos a serem seguidos. Este item tem destacada importância para o bom 
andamento dos processos de aquisição.  
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Como informado pelo Fluminense FC houve bloqueios judiciais na conta de convênio. Mais 
uma vez, agimos (Clube e CBC) como parceiros para resolver o problema. O CBC nos ofereceu 
informação sobre a impenhorabilidade dos recursos, enquanto o clube fez um intenso e exitoso 
trabalho perante o Poder Judiciário.  

 
3. Caracterização dos Beneficiados (Atletas) 
  
 Por ocasião da elaboração do projeto o Fluminense já contava com o quantitativo de 472 
atletas nas modalidades previstas no projeto. 
 Ao longo dos anos de execução, esse quantitativo aumentou por ingressos de novos atletas, 
seja por transferências ou pelas peneiras anuais das modalidades coletivas (basquetebol e Voleibol). 
Segue o quadro de beneficiados do projeto. 
 

Esporte 
Qtd. Atletas 

Previsto 

Qtd. Atletas Atendidos 
(ao longo da execução do 

projeto) 

Qtd. Atletas  
Final 

(no término da 
execução do projeto) 

Observações/ 
Justificativas  

Basquetebol 67 268 85  
Voleibol 75 305 109  
Nado 
Sincronizado 

14 
 

     56 
 

21  

Polo 
Aquático 

30 120 38 
 

 

Natação 252 854 373  
Saltos 
Ornamentais 

15 56 21  

Basquetebol 
em Cadeira 
de Rodas 

19 19 19  

 
 
 
4. Processo de Formação 
 
 Para determinarmos a melhor formação possível para os nossos atletas, ao início de cada 
temporada os atletas passam por avaliações físicas e nutricionais, além de terem um 
acompanhamento psicológico.  
 Como demonstrado pelos resultados enviados em anexo a esse relatório, o desempenho nas 
categorias de base das modalidades olímpicas do Fluminense vem se mantendo no mais alto padrão 
com é uma tradição por parte do clube. É notório que o grau de satisfação dos atletas ao utilizarem 
os novos equipamentos e materiais, tanto para treinamento, como para receber competições e jogos 
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aumentou com a modernização dessas instalações. Além do maior desempenho dos profissionais, 
técnicos e preparadores físicos ao utilizar um equipamento moderno e de melhor qualidade.  
 Abaixo segue a rotina de treinamento desenvolvida no Fluminense FC: 
 
 
 

Esporte 
Olímpico e/ou 
Paralímpico 

Treinamento 
Frequência do Treinamento 

(em média durante a 
execução do projeto) 

Observações 
(se for o 

caso) 
Físico Técnico Tático Físico Técnico Tático 

Basquete 
Força / 

Resistência 
Fundamentos 

Ataque / 
Defesa  

3 vezes 
por 

semana 

4 vezes 
por 

semana 

4 vezes 
por 

semana 

 

Voleibol 
Força / 

Resistência 
Fundamentos 

Defesa e 
Ataque 

3 vezes 
por 

semana 

4 vezes 
por 

semana 

4 vezes 
por 

semana 

 

Natação 
Resistência / 

Explosão 
Fundamentos  

6 Vezes 
por 

semana 

6 Vezes 
por 

semana 
  

Saltos 
Ornamentais 

Resistência Fundamentos  
5 Vezes 

por 
semana 

5 Vezes 
por 

semana 
  

Nado 
sincronizado 

Resistência / 
Cardiorrespiratório  

Figura Sincronia 
6 Vezes 

por 
semana 

6 Vezes 
por 

semana 

6 Vezes 
por 

semana 
 

Polo Aquático 
Força e 

Resistência 
Fundamentos 

Ataque e 
Defesa 

5 Vezes 
por 

semana 

5 Vezes 
por 

Semana 

5 Vezes 
por 

semana 
 

 
  
 
5. Desenvolvimento do Projeto 
 
 Durante o desenvolvimento do projeto foram necessários ajustes no cronograma inicial e a 
deferida prorrogação possibilitou o cumprimento dos objetos e metas pactuadas, uma fez que o 
projeto sofreu com o impacto de bloqueio judiciais na conta do convênio além da construção do 
elevador de acessibilidade para a implementação da modalidade basquetebol em cadeira de rodas. 
 
 
 
 
 
 
6. Objetivos e Metas (Pactuadas x Executadas)  
6.1. Objetivos 
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Objetivos Previsto Realizado Análise qualitativa 

Geral Potencializar a 
formação de atletas, 
tanto em 
quantidade, como na 
qualidade desses 
atletas formados, 
por meio da 
aquisição de 
equipamentos e 
materiais destinados 
as modalidades 
Natação, Nado 
Sincronizado, Polo 
Aquático, Saltos 
Ornamentais, 
Voleibol, 
Basquetebol e 
Basquetebol em 
cadeira de rodas.  

Foi realizada a 
aquisição de 
materiais e 
equipamentos para 
as modalidades 
previstas no 
projeto.  

A potencialização 
foi alcançada tanto  
pela quantidade 
quanto pela 
qualidade. A 
quantidade fica 
clara pelo sumário 
de beneficiados, e 
a qualidade pelos 
resultados 
esportivos 
alcançados. 

Específicos Oferecer uma 
infraestrutura 
adequada a prática e 
ao aprendizado 
esportivo, visando a 
formação de atletas 
do Fluminense FC. 

Aquisição de 
materiais e 
equipamentos 
modernos. 

Com a aquisição 
do material e 
equipamento 
previsto pelo 
projeto, a 
estrutura esportiva 
do Fluminense FC 
se encontra mais 
adequada para o 
aprendizado e 
prática esportiva. 

Específicos Oferecer uma 
estrutura digna e 
eficiente para a 
prática e 
desenvolvimento do 
paradesporto 
(basquetebol em 
cadeira de rodas) 

Aquisição de piso e 
cadeira de rodas 
modernas para a 
prática. 

Foi possível a 
implementação 
desta nova 
modalidade 
inaugurando o 
paradesporto no 
Fluminense FC 

Específicos Contribuir para Acompanhamento Acompanhando e 
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saúde, nutrição dos 
atletas assim como 
o desenvolvimento 
científico 
multidisciplinar 
desenvolvido no 
Fluminense FC 

do 
desenvolvimento 
dos atletas, com 
nutrição, 
preparador físico e 
psicólogo.  

orientando a 
alimentação e 
conduta dos 
atletas, buscando 
o desenvolvimento 
multidisciplinar no 
Fluminense FC 

Específicos Estimular a 
formação de 
cidadãos por meio 
dos valores inseridos 
no esporte, como 
atenção à saúde, 
trabalho em equipe, 
integração 
sociocultural e 
muitos outros 

Convívio entre 
atletas de várias 
modalidades e de 
localidades 
diferentes durantes 
as competições e 
campeonatos.  

Ganho de valores e 
diversidade não só 
para os 
frequentadores do 
clube, como para 
os atletas em 
competição fora do 
Fluminense FC. 

Específicos Buscar elevar o nível 
técnico das 
modalidades 
atendidas por esse 
edital 

Melhor nível de 
instalação para a 
prática esportiva 
implicando numa 
melhor 
possibilidade de 
treinamentos e 
consequente nível 
técnico 

Trazendo o que há 
de melhor para os 
treinamentos e 
preparações dos 
nossos atletas foi 
possível 
permanecer e por 
vezes ainda 
melhorar os 
resultados 
esportivos do 
Fluminense FC. 

 
6.2. Metas 
 

Metas Previstas Metas Realizadas Análise qualitativa 
Ampliar a capacidade de 
atendimento aos atletas em 
atividades de treinamento 

Número de atletas atendidos 
pelo projeto aumentou ao 
longo dos anos de execução. 

Foi possível aumentar o 
número de atletas atendidos 
pelo Fluminense FC, sem 
perder a qualidade na 
formação e preparação dos 
atletas tricolores.  

Melhorar o desempenho dos 
atletas nas modalidades 

Resultados esportivos 
comprovam o desempenho. 

Após a análise dos resultados, 
principalmente com a 
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atendidas pelo projeto. implementação dos CBIs 
(Campeonatos Brasileiros 
Interclubes) foi possível 
avaliar o bom desempenho do 
Fluminense FC a nível 
nacional. 

Estimular a permanência dos 
atletas do Fluminense FC 

Com o aumentou do número 
de atletas, ficou claro a 
permanência dos atletas no 
Clube 

Fica clara a relação entre a 
melhoria dos equipamentos e 
instalações esportivas e a 
permanência dos nossos 
atletas em formação, pois eles 
têm melhores proveitos e 
rendimentos esportivos, além 
de perceberem o esforço do 
clube em modernizar e 
melhorar a formação de seus 
atletas.  

Proporcionar condições técnicas 
condizentes com as 
modalidades e os padrões da 
atualidade nacional e 
internacional. 

Modernização dos 
equipamentos esportivos do 
clube. 

Com o passar do tempo, as 
exigências da prática 
esportiva vêm aumentando, 
aumentando também o custo 
de manutenção das equipes 
em um alto nível. Porém com 
este convênio, foi possível 
proporcionar padrões 
internacionais as modalidades 
atendidas por essa parceria. 

 
 
 
7. Outras Ações 
 
 O Fluminense Football Club, como meio de agregar valor ao projeto, e possibilitar a 
implementação da modalidade basquetebol em cadeira de rodas, viabilizou com recursos próprios a 
construção e instalação do elevador de acessibilidade para o Ginásio João Coelho Netto, ginásio esse 
que recebeu um piso de excelente qualidade por meio deste convênio.  
 Com a nova acessibilidade, além de beneficiar diretamente a equipe de basquetebol em 
cadeira de rodas do Fluminense, beneficia também, mesmo que indiretamente, pais, amigos e 
familiares de atletas de outras modalidades, que acompanham os treinamentos e jogos oficiais, 
mesmo que tenham dificuldade de mobilidade.  
 Abaixo um breve registro fotográfico do elevador em questão.  
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8. Divulgação do Projeto 
 
 Sabendo da importância da divulgação do projeto e seus benefícios para a parceria, o 
Fluminense Football Club faz questão desta divulgação e publicidade para as ações.  
 Segue abaixo o registro das divulgações realizadas: 
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9. Acompanhamento do Projeto pelo Clube 
 
 Ao longo dos anos de execução do projeto, foi realizado o monitoramento dos prazos e metas 
do projeto, tendo sido comunicado ao CBC os passos e alterações necessárias ao longo deste 
caminho.  
 Ficou comprovado como demonstrado ao longo desta prestação de contas que as metas 
previstas por ocasião da elaboração do projeto foram alcançadas, embora o prazo inicialmente 
proposto tenha sido ampliado para atendermos a todos os pontos necessários. 
  
 
10. Execução Financeira 
 
 Quanto a execução financeira do projeto: 

 Todas as ações previstas no projeto inicial foram alcançadas com os aportes do 
convênio sem a necessidade de aportes complementares por parte do Clube.  
 

 Assim que os recursos foram recebidos, foram de imediato aplicados como indicado 
por este comitê e a legislação vigente, tendo os rendimentos provenientes desta 
aplicação apurados e informados ao CBC.  

 
 Durante a execução do projeto, houve alteração nos itens a serem adquiridos, visando 

a melhor aproveitamento dos recursos e sem prejuízo algum para formação dos 
atletas das modalidades previstas no projeto. 

 
 O saldo dos recursos descentralizados, por conta de economicidade conseguida nos 

processos de aquisição, assim como os valores provenientes de aplicação financeira, 
foi devolvido por meio de depósito bancário em conta corrente específica e dentro 
das condições estabelecidas pela norma como comprovante abaixo.  
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11. Resultados Gerais 

 
Os resultados alcançados por esse projeto, tanto do ponto de vista esportivo e de formação 

de atletas, quanto do ponto de vista estrutural do Clube foram de extrema importância.  
Através da parceria foi possível ampliar o atendimento e aprimorar a qualidade do trabalho 

desenvolvido para formação de atletas. Ao longo do projeto foi possível observar o desempenho dos 
atletas de base das modalidades olímpicas do Fluminense FC, principalmente nas modalidades 
previstas neste convênio.  

Para tal segue anexo a esse relatório alguns dos resultados esportivos expressivos obtidos 
através desses anos de convênio. Tais resultados ficam ainda mais claros quando observados através 
do prisma dos CBIs que o Clube participa. 

 
Quanto as metas previstas no projeto: 

 
2.1 – Ampliar a capacidade de atendimento aos atletas em atividades de atendimento 
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 É possível comprovar a ampliação dos atendimentos aos atletas por meio das listas de 
beneficiados em anexo.  
Originalmente o previsto para ser atendido pelo Fluminense FC era de 472 atletas nas 
modalidades previstas no projeto. Hoje, como informado na lista de beneficiados em 
anexo, contamos com  
 
2.2 – Melhorar o desempenho dos atletas nas modalidades atendidas pelo projeto 
 Com a melhoria dos equipamentos e materiais foi possível detectar a melhora no 
desempenho dos treinamentos e consequentemente nas competições.  
 Em anexo a esse relatório será enviado a listagem com os principais resultados 
esportivos deste período.  
 
2.3 – Estimular a permanência dos atletas no Fluminense FC; 
 Com a melhoria das condições de treinamentos, a permanência dos atletas é uma 
consequência esperada. Assim como no item 2.1, a listagem de beneficiados será base 
para esse entendimento.  
 
2.4 – Proporcionar condições técnicas condizentes com as modalidades e os padrões da 
atualidade nacional e internacional.  
 Ficou notória a modernização dos equipamentos e instalações esportivas do 
Fluminense FC. Segue abaixo nesse relatório a comprovação fotográfica das instalações 
esportivas do Fluminense FC.  
 
Abaixo um breve registro fotográfico dos materiais e equipamentos adquiridos através 
deste convênio: 
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O Fluminense Football Club vê na parceria desenvolvida com o CBC uma oportunidade única 
na manutenção e na ampliação da formação de atletas nas mais diversas modalidades desenvolvidas 
no clube. O Fluminense FC que historicamente tem o pioneirismo em várias das modalidades 
olímpicas praticadas hoje no Brasil, entende que é fundamental contar com parcerias como CBC e 
Leis de Incentivo ao Esporte. 

Com isso em mente é fundamental o prosseguimento desta parceria, de interesse recíproco, 
para a conclusão do período de formação de atletas, formação essa tão bem-sucedida até o 
momento. 

 
 
 

 
Sendo o que nos oferece para o momento,  
 

Atenciosamente,  

 

____________________________________________________ 

Mario Bittencourt 

Presidente 


