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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente Relatório, referente ao período de 

tem como objetivo apresentar a avaliação do 

na execução das atividades pactuadas n

celebrado entre a Federação Baiana de Ciclismo

Desportos do Estado da Bahia

O responsável pelo monitoramento, 

da parceria é o (a) s

nº 69.446.277-9, designado

Parceria, através da Portaria nº 82, de 1

23/07/2019. 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da 

nº. 85/2019, publicada no DOE de 23/07/2019

membros: Joaquim Maurício Cedraz

do Nascimento Santos, matrícula nº 11.146.113

Oliveira, matrícula nº 69.586.404

matrícula nº 69.605.102-

monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e 

homologar este relatório.

 

2. INFORMAÇÕES DA PA

 

Instrumento da Parceria:

Objeto da Parceria: 

Vigência: 

 

Valor Total da Parceria
Nº da 

Parcela 
Repasse Previsto
Data 

Parcela 

Única 

19/09/2019 29.835,00

TOTAL   
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referente ao período de 21 e 22 de setembro de 2019

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

das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº. 

rado entre a Federação Baiana de Ciclismo e esta Superintendência dos 

Desportos do Estado da Bahia- SUDESB. 

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

arceria é o (a) servidor (a) Sinval Vieira da Silva Filho

designado (a) para desempenhar a função de Gestor da 

através da Portaria nº 82, de 19/07/2019, publicada no D.O.E. em 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da 

nº. 85/2019, publicada no DOE de 23/07/2019 e composta pelos seguintes 

membros: Joaquim Maurício Cedraz Nery, matrícula nº 11.101.528

do Nascimento Santos, matrícula nº 11.146.113-9, Gerson Figueiredo de 

Oliveira, matrícula nº 69.586.404-7 e Ivanildes Machado Vilas Boas Souza, 

-9, sendo o primeiro o seu presidente, e respo

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 24/2019 

“VIII MARATHON BIKE IRECÊ” 

19/09/2019 a 18/11/2019 

Valor Total da Parceria: 
Repasse Previsto Repasse Realizado 

Valor Data Valor 
29.835,00 25/09/2019 29.835,00 

  29.835,00 

 

21 e 22 de setembro de 2019, 

mprimento do objeto da parceria 

o Termo de Fomento nº. 24/2019, 

a Superintendência dos 

álise da prestação de contas 

ervidor (a) Sinval Vieira da Silva Filho, matrícula                              

para desempenhar a função de Gestor da 

, publicada no D.O.E. em 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria                               

composta pelos seguintes 

Nery, matrícula nº 11.101.528-9, José Ney 

9, Gerson Figueiredo de 

7 e Ivanildes Machado Vilas Boas Souza, 

, sendo o primeiro o seu presidente, e responsável por 

monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e 



 

 

Instrumento 

Prorrogação de 

ofício de 06 dias, 

publicado no DOE 

em 09/10/2019  

“VIII MARATHON 

BIKE IRECÊ”

  

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 
 
Nome da OSC: Federação Baiana de Ciclismo

CNPJ: 14.675.052/0001-

Representante: Orlando Carl Schmidt Júnior

Telefone de Contato: (71) 99994

E-mail: fbciclismo@hotmail.com

 
 
4. PERFIL DA ATIVIDADE 
 
O “VIII MARATHON BIKE IRECÊ”

despesas descritas no PPA, 2016

por meio da promoção de eventos, através das federações e entidades 

esportivas. O evento esportivo, em parceria com a Federação Baiana de 

Ciclismo – FBC tem por finalidade est

MARATHON BIKE na comunidade de 

 

Programa: Esporte e Lazer
 
Compromisso: Fomentar o esporte de alto rendimento, com apoio de atletas e 
paratletas 
 
Metas: Apoiar o esporte de alto rendimento por meios da promoção de eventos, 
através das federações e entidades esportivas.
 
 
5. RESULTADOS DAS TÉC
AVALIAÇÃO 
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Objeto Vigência 

VIII MARATHON 

BIKE IRECÊ” 

18/11/2019 para 

24/11/2019 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

Federação Baiana de Ciclismo 

-72 

Orlando Carl Schmidt Júnior 

(71) 99994-0218 

fbciclismo@hotmail.com 

A ATIVIDADE OU PROJETO  

“VIII MARATHON BIKE IRECÊ” está em consonância com a previsão de 

despesas descritas no PPA, 2016-2019, apoiando o esporte de alto rendimento 

por meio da promoção de eventos, através das federações e entidades 

esportivas. O evento esportivo, em parceria com a Federação Baiana de 

FBC tem por finalidade estimular a prática do Ciclismo de

na comunidade de Irecê, além de identificar novos talentos.

: Esporte e Lazer 

Fomentar o esporte de alto rendimento, com apoio de atletas e 

Apoiar o esporte de alto rendimento por meios da promoção de eventos, 
através das federações e entidades esportivas. 

. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 

 

em consonância com a previsão de 

2019, apoiando o esporte de alto rendimento 

por meio da promoção de eventos, através das federações e entidades 

esportivas. O evento esportivo, em parceria com a Federação Baiana de 

imular a prática do Ciclismo de 

, além de identificar novos talentos. 

Fomentar o esporte de alto rendimento, com apoio de atletas e 

Apoiar o esporte de alto rendimento por meios da promoção de eventos, 

MONITORAMENTO E 



 

 

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, 

aplicação das seguintes técnicas:

 
5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCE
 
 
5.3.1 Análise da execução do objeto
 
 
O acompanhamento e avaliação foram realizados através de 

análise documental e relatório técnico e fotográfico.

Conforme relatório de acompanhamento e avaliação do Técnico da Sudesb 

Prof. Joaquim Maurício Nery do evento

entre a Sudesb e a Federação Baiana de Ciclismo para promoção do 

MARATHON BIKE IRECÊ”

que através da visita in loco

competição por meio de banners e outdoor, bem como, utilizou materiais como: 

camisa, placa, troféus, todos com a 

SETRE/Sudesb.   

 

No dia 21 de setembro, na praça

kits para os atletas no período 

que seguiu ate as 21:00, onde foi esclarecido sobre o percurs

regulamentação da prova. 

 

No dia seguinte 22 de setembro, iniciou a competição, recepcionando os atletas 

por volta das 09:00h foi dada a primeira largada, 

Onde as categorias oficiais percorreram um percurso de 61 k

categorias de turismo tiveram dois

 

Ao final ocorreu a solenidade de premiação em suas respectivas categorias 

atletas ao pódio do 1º ao 5º. Após a solenidade de premiação o evento foi 

encerrado. 
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Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, 

aplicação das seguintes técnicas: 

DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

execução do objeto 

O acompanhamento e avaliação foram realizados através de 

análise documental e relatório técnico e fotográfico. 

Conforme relatório de acompanhamento e avaliação do Técnico da Sudesb 

Prof. Joaquim Maurício Nery do evento, termo de fomento 24/2019,

entre a Sudesb e a Federação Baiana de Ciclismo para promoção do 

MARATHON BIKE IRECÊ”, no Município de Irecê/Ba. O técnico 

da visita in loco ficou identificado que a Federação 

competição por meio de banners e outdoor, bem como, utilizou materiais como: 

, todos com a logomarca do Governo do Estado, 

, na praça da Prefeitura de Irecê ocorreu a entrega dos 

kits para os atletas no período noturno, e em seguida com o congresso técnico 

que seguiu ate as 21:00, onde foi esclarecido sobre o percurso, bem como a 

regulamentação da prova.  

No dia seguinte 22 de setembro, iniciou a competição, recepcionando os atletas 

por volta das 09:00h foi dada a primeira largada, categoria Elite Masculina. 

s categorias oficiais percorreram um percurso de 61 km, enquanto as 

categorias de turismo tiveram dois percursos distintos 43 e 35 km. 

Ao final ocorreu a solenidade de premiação em suas respectivas categorias 

atletas ao pódio do 1º ao 5º. Após a solenidade de premiação o evento foi 

 

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a 

O acompanhamento e avaliação foram realizados através de visita in loco 

Conforme relatório de acompanhamento e avaliação do Técnico da Sudesb 

/2019, formalizado 

entre a Sudesb e a Federação Baiana de Ciclismo para promoção do “VIII 

écnico pode avaliar 

que a Federação divulgou a 

competição por meio de banners e outdoor, bem como, utilizou materiais como: 

do Governo do Estado, 

ocorreu a entrega dos 

com o congresso técnico 

o, bem como a 

No dia seguinte 22 de setembro, iniciou a competição, recepcionando os atletas 

categoria Elite Masculina. 

m, enquanto as 

percursos distintos 43 e 35 km.  

Ao final ocorreu a solenidade de premiação em suas respectivas categorias 

atletas ao pódio do 1º ao 5º. Após a solenidade de premiação o evento foi 



 

 

 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

 

Realiza o Projeto 
“VIII                     Marathon 

Bike Irecê”. 
Indicador

 

OBJETIVO 
DA 

PARCERIA 

 

 

Disseminar e 
fortalecer o 
Mountain 
Bike no 
Estado da 
Bahia 

ndicador 1: Nº 
de ações de 
divulgação 
executadas

  

AÇÕES 

Disseminar e 
fortalecer o 
Mountain 
Bike no 

Estado da 
Bahia 

Indicador 2: 
Nº de 
congressos 
técnicos 
realizados

Ação            1
:Executar 
ações de 
divulgação 
do Projeto 

Indicador 3:Nº 
de atletas 
participantes

Ação 2: 

Realizar 
congresso 

técnico 

Indicador 4: 
Nº 

Camisas de 
Ciclismo 
efetivamente 
entregues
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sumária das ações e metas estabelecidas: 

Indicador Unidade 
Meio de 

Verificação 
Qtde.   de Meta Ano 2019

ndicador 1: Nº 
de ações de 
divulgação 
executadas Ação 

Nota Fiscal e 
Registro 
Fotográfico 

Previsto

05

 

 

 

 

 

 

Indicador 2: 

congressos 
técnicos 
realizados 

Congresso 
Registro 
Fotográfico 

 

 
 

01

Indicador 3:Nº 
de atletas 
participantes 

Atletas 

Súmula da 
Prova e  
Registro 
Fotográfico 

 

13

Indicador 4: 

Camisas de 
Ciclismo 
efetivamente 
entregues 

Camisas 

Nota Fiscal da 
Compra, 
Súmula da 
Prova          e 
Registro 
Fotográfico 

 

250

 

Qtde.   de Meta Ano 2019 

Previsto Realizado 
 

% 

05 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

01 

 

 

01 

 

 

100% 

 

13 

 

13 

 

100% 

 

250 

 

250 

 

100% 



 

 

 
Indicador 5: 
Solenidade de 
Premiação

Ação              
   3: 

Realizar        
    a 
competição 
denominada 
"VIII 
Marathon 
Bike Irecê 

 

Indicador 6: 
Nº de Troféus 
efetivamente 
entregues

 
 

b)  Análise das ações
 
A seguir apresentam-se os resultados por i

 

Ação 1. Executar ações de divulgação do Projeto.

Critério de Aceitação: 

Lonas e Outdoor. 

Ação 2. Realizar congresso técnico.

Critério de Aceitação: Foi realizado no dia 21 de setembro 

para os inscritos, com a finalidade de passar informações do regulamento do 

evento e entregar as Camisas

Ação 3. Realizar a competição denominada "VIII Marathon Bike Irecê”.

Critério de Aceitação: N

desportiva, na modalidade de Mountain Bike, 

aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) atletas, 
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Indicador 5: 
Solenidade de 
Premiação 

  

  

  

Solenidade 

  

  

Relatório 
Fotográfico 

 

01

Indicador 6: 
Nº de Troféus 
efetivamente 
entregues 

Troféus 

Nota Fiscal da 
Compra e 
Registro 
Fotográfico 

 

150

ações realizadas e do cumprimento das metas:

s resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:
  

Ações 

Ação 1. Executar ações de divulgação do Projeto. 

Critério de Aceitação: Foram identificadas Placas em PVC, Banner

Ação 2. Realizar congresso técnico. 

Foi realizado no dia 21 de setembro congresso técnico 

inscritos, com a finalidade de passar informações do regulamento do 

evento e entregar as Camisas. 

. Realizar a competição denominada "VIII Marathon Bike Irecê”.

No dia 22 de setembro de 2019, ocorreu 

desportiva, na modalidade de Mountain Bike, com a participação de 

aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) atletas, bem como no final 

 

 

01 

 

01 

 

100% 

 

150 

 

150 

 

100% 

realizadas e do cumprimento das metas: 

ndicador estabelecido no plano de trabalho:  

  

Placas em PVC, Banners,   

congresso técnico 

inscritos, com a finalidade de passar informações do regulamento do 

. Realizar a competição denominada "VIII Marathon Bike Irecê”. 

ocorreu a competição 

com a participação de 

bem como no final  a 



 

 

cerimônia de premiação e entrega dos troféus.

 

 
 
5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas
 
 
 
O Termo de Fomento nº 

obrigatória das despesas financeiras previstas na 

realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da utilização dos 

recursos públicos liberados.

 
6. CUMPRIMENTO DE CLÁUS

 

Conforme estava previsto, o evento 

Mountain bike, de MTB foi realizado nos dias 

Irecê-Ba. Assim consideramos que a parceria firmada entre a Sudesb e a 

Federação Bahiana de Ciclismo

integralmente na operacionalização do Plano de Tra

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTR

 

Não houve previsão de contrapartida.

 
8. TRANSPARÊNCIA 
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cerimônia de premiação e entrega dos troféus. 

Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

O Termo de Fomento nº 24/2019, não está enquadrado nos casos de análise 

obrigatória das despesas financeiras previstas na Lei, entretanto a SUDESB 

realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da utilização dos 

recursos públicos liberados. 

CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 

Conforme estava previsto, o evento esportivo de Ciclismo na modalidade de 

MTB foi realizado nos dias 21 e 22/09/2019, no município de 

. Assim consideramos que a parceria firmada entre a Sudesb e a 

Federação Bahiana de Ciclismo cumpriu com o que estava acordado, 

integralmente na operacionalização do Plano de Trabalho. 

CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 

Não houve previsão de contrapartida. 

 

Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas  

não está enquadrado nos casos de análise 

Lei, entretanto a SUDESB 

realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da utilização dos 

esportivo de Ciclismo na modalidade de 

, no município de 

. Assim consideramos que a parceria firmada entre a Sudesb e a 

cumpriu com o que estava acordado, 



 

 

 
 
 
No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme 

constatado através do link: 

https://fbciclismo.com.br/category/convenios/page/2/

art. 11 da Lei nº 13.019/2014

                                                                

 
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

 

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de 

Controle. 

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

 

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

 

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

 

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não será aplicada glosa
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No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme 

constatado através do link: 

https://fbciclismo.com.br/category/convenios/page/2/, atendendo o disposto no 

art. 11 da Lei nº 13.019/2014, ipsis litteris:         

                            

. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de 

. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

GLOSAS  

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não será aplicada glosa

 

 

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme 

constatado através do link: 

atendendo o disposto no 

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de 

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado. 

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não será aplicada glosa 



 

 

12. ENCERRAMENTO DA 

 

Após alteração da vigência, conforme prorrogação de ofício pelo período de 0

dias (Portaria nº 106/2019 publicada no DOE de 

 

13. CONCLUSÃO 

 

No monitoramento e avaliação do evento 

técnicas utilizadas demonstram que o objeto do Termo de Fomento, nº 

firmado entre a Sudesb e a Federação Bahiana de Ciclismo 

plenamente todas as atividades previstas no Plano de Trabalho para a 

realização do evento. 

 

Informamos ainda que será emitido o 

dos documentos comprobatórios das despesas realizadas.

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:
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. ENCERRAMENTO DA PARCERIA 

Após alteração da vigência, conforme prorrogação de ofício pelo período de 0

/2019 publicada no DOE de 09/10/2019). 

No monitoramento e avaliação do evento “VIII MARATHON BIKE IRECÊ”

onstram que o objeto do Termo de Fomento, nº 

firmado entre a Sudesb e a Federação Bahiana de Ciclismo –

plenamente todas as atividades previstas no Plano de Trabalho para a 

Informamos ainda que será emitido o parecer técnico definitivo após a análise 

dos documentos comprobatórios das despesas realizadas. 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:  

 

Após alteração da vigência, conforme prorrogação de ofício pelo período de 06 

“VIII MARATHON BIKE IRECÊ” as 

onstram que o objeto do Termo de Fomento, nº 24/2019, 

– FBC atendeu 

plenamente todas as atividades previstas no Plano de Trabalho para a 

parecer técnico definitivo após a análise 

Camisas 



 

 

 

chegada 
 

das bikes 
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Troféus

backdrop de largada/ 

Placas de identificação 

 

Troféus 

backdrop de largada/ 

Placas de identificação 



 

 

 

 

 
 
 
 

página 12 de 13 

Outdoors 

Congresso técnico 

 

Outdoors  

Congresso técnico  



 

 

 
 

 
 

 

 
Lauro de Freitas, 30 de setembr
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Premiação 

Premiação

setembro de 2019. 

 

 

Premiação  

Premiação 


