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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, referente ao

realização do “CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020”, 

como objetivo apresentar a avaliação do cu

execução das atividades pactuadas n

celebrado entre a FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA 

esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

 

O responsável pelo monitoramento, avaliação e an

da parceria é o (a) s

nº 69.446.277-9, designado

Parceria, através da Portaria nº 82, de 19

23/07/2019. 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria

nº 54/2020, publicada no DOE de 01/10/2020, composta pelos seguintes 

membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio      

– matrícula nº 69.446078

69.279.271-2, Larissa Oliveira Souza Simões, ma

Bernadete de Lourdes Marsicano

Ferreira de Oliveira Júnior, matrícula nº 69.628.468

presidente, e responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe fore

atribuídas, em seu conjunto, e homologar este relatório.

 

2. INFORMAÇÕES DA PA

Instrumento da Parceria:

Objeto da Parceria: 
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referente aos dias 30 e 31 de janeiro do ano corrente

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020”, 

como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria 

das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº. 

FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA 

a 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 Portaria

20, publicada no DOE de 01/10/2020, composta pelos seguintes 

membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio      

matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 

2, Larissa Oliveira Souza Simões, matrícula nº 69.604.641

Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo, matrícula  nº 69.446.630

Ferreira de Oliveira Júnior, matrícula nº 69.628.468-00, sendo o primeiro o seu 

presidente, e responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe fore

atribuídas, em seu conjunto, e homologar este relatório. 

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA 

Parceria: Termo de Fomento nº 26/2020 

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 

2020” 

 

30 e 31 de janeiro do ano corrente 

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020”, tem 

mprimento do objeto da parceria na 

o Termo de Fomento nº. 26/2020, 

FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA – FBCA e 

SUDESB. 

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                    

20, publicada no DOE de 01/10/2020, composta pelos seguintes 

membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio      

5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 

trícula nº 69.604.641-4, 

Araújo, matrícula  nº 69.446.630-9 e Fernando 

sendo o primeiro o seu 

presidente, e responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem 

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 



 

 

Vigência: 

 

Valor 
Nº da 

Parcela 
Repasse Previsto
Data 

Parcela 

Única 

11/12/2020 R$24.003,42

TOTAL   
 

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 
 
Nome da OSC: FEDERAÇÃO 

CNPJ: 13.233.332/0001-

Representante: VITOR HUGO MOREAU DA CUNHA

Telefone de Contato: 71 98175

E-mail: fbca.oficial@gmail.com

 
4. PERFIL DA ATIVIDADE 
 
O “CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020” 

consonância com a previsão de despesas descritas no PPA, 20

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 Corr

Disseminar, fortalecer e restabelecer o Campeonato Baiano de Corrida de 

Aventura no estado da Bahia, essa modalidade de alto rendimento, através da 

realização do Campeonato Baiano de Corrida de Aventura, possibil

visibilidade maior do esporte no cenário estadual e Nacional.
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10/12/2020 a 28/02/2021 

Valor Total da Parceria: 
Repasse Previsto Repasse Realizado 

Valor Data Valor 
R$24.003,42 11/12/2020 R$24.003,42 

  R$24.003,42 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA 

-68 

VITOR HUGO MOREAU DA CUNHA 

71 98175-5469 

fbca.oficial@gmail.com 

A ATIVIDADE OU PROJETO 

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020” 

consonância com a previsão de despesas descritas no PPA, 20

apoiando o esporte de alto rendimento por meio da promoção de eventos, 

através das federações e entidades esportivas. O evento esportivo, em parceria 

Federação Baiana de Corrida de Aventura tem por finalidade 

Disseminar, fortalecer e restabelecer o Campeonato Baiano de Corrida de 

Aventura no estado da Bahia, essa modalidade de alto rendimento, através da 

realização do Campeonato Baiano de Corrida de Aventura, possibil

visibilidade maior do esporte no cenário estadual e Nacional. 

 

BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA – FBCA 

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020” está em 

consonância com a previsão de despesas descritas no PPA, 2020-2023, 

apoiando o esporte de alto rendimento por meio da promoção de eventos, 

através das federações e entidades esportivas. O evento esportivo, em parceria 

tem por finalidade fomentar 

Disseminar, fortalecer e restabelecer o Campeonato Baiano de Corrida de 

Aventura no estado da Bahia, essa modalidade de alto rendimento, através da 

realização do Campeonato Baiano de Corrida de Aventura, possibilitando uma 



 

 

 

Programa: 303 - Desenvolvimento Produtivo

Compromisso: Promover o esporte e lazer como um vetor de 

desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais.

 Meta: Expandir a participação de atletas baianos em atividades 

esportivas de Alto Rendimento.

 5. RESULTADOS DAS TÉC

AVALIAÇÃO 

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu

aplicação das seguintes técnicas:

.3 ANÁLISES DA EXECUÇÃO DA PARCE

 

5.3.1 Análise da execução do objeto

 

O acompanhamento e avaliação fora realizado

relatório fotográfico.  

Conforme relatório de acompanhament

Junior, matrícula  nº 69628468

entre a Sudesb e a Federação Baiana de Corrida de Aventura

promoção do “CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020”

no município de Feira da Santana

O campeonato foi realiz

Alphaville na cidade de Feira de Santana

No dia 30 de janeiro no período da tarde os responsáveis pelo evento 

montaram uma estrutura para realizar a distribuição dos kits aos atletas no 

página5 de 15 

Desenvolvimento Produtivo 

Promover o esporte e lazer como um vetor de 

desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais.

a participação de atletas baianos em atividades 

esportivas de Alto Rendimento. 

. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu

aplicação das seguintes técnicas: 

DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

execução do objeto 

acompanhamento e avaliação fora realizado através de visita in loco e

Conforme relatório de acompanhamento e avaliação do servidor

69628468-0, termo de fomento nº 26/2020

Federação Baiana de Corrida de Aventura

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020”

Feira da Santana /Ba.  

O campeonato foi realizado no dia nos dias 30 e 31 de janeiro no bairro do 

Alphaville na cidade de Feira de Santana- BA.  

o no período da tarde os responsáveis pelo evento 

uma estrutura para realizar a distribuição dos kits aos atletas no 

 

Promover o esporte e lazer como um vetor de 

desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais. 

a participação de atletas baianos em atividades 

MONITORAMENTO E 

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

visita in loco e 

servidor Fernando 

20, formalizado 

Federação Baiana de Corrida de Aventura, para 

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020” 

ado no dia nos dias 30 e 31 de janeiro no bairro do 

o no período da tarde os responsáveis pelo evento 

uma estrutura para realizar a distribuição dos kits aos atletas no 



 

 

formato drive in respeitando as normas estabelecidas através de decreto por 

conta da COVID-19.  

No dia 31 de janeiro, as atividades foram iniciadas por volta das 06:00 da 

manhã o evento teve inicio e perdurou por todo o dia, às 15:00  começaram a 

ocorrer as premiações com troféus dos destaques do dia nas categorias 

Mistas/Femininas Pro, Duplas Masculinas Pro e Quartetos Mistos Pro

17:00 as atividades do dia foram encerradas finalizando com êxito o evento. 

 

A avaliação do evento foi realizada pelo servidor 

nº 69.628.468-0, através de visita in loco, contando com a participação de 200 

(duzentos) atletas de diversas cidades do Estado, cabe destacar que o número 

de atletas teve que ser adaptado com relação ao previsto inicialmente 

respeitar o decreto governamental vigente. 

 

A organização do evento atendeu todos os protocolos estabelecidos pelo 

Governo, houve a disponibilidade de água e sabão para higienização das mãos, 

em todos os cantos tinham álcool em gel, ocorreu à distrib

foi respeitado o distanciamento social, inclusive com bloqueio em vias próximas 

para dificultar aglomeração e ainda de tempo em tempo ocorriam orientações 

através das chamadas de som para distanciamento e utilização das máscaras. 

 

Foi identificado que a Federação divulgou a competição por meio de mídias 

sociais facebook, instagran, além do material camisa, troféus e backdrop,  todos 

com a impressão da logomarca do Governo do Estado/ Setre/ Sudesb.

 

A premiação foi realizada no final do e

 

 Duplas Mistas/Femininas Pro, 

 Duplas Masculinas Pro 
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e in respeitando as normas estabelecidas através de decreto por 

No dia 31 de janeiro, as atividades foram iniciadas por volta das 06:00 da 

manhã o evento teve inicio e perdurou por todo o dia, às 15:00  começaram a 

com troféus dos destaques do dia nas categorias 

Mistas/Femininas Pro, Duplas Masculinas Pro e Quartetos Mistos Pro

17:00 as atividades do dia foram encerradas finalizando com êxito o evento. 

A avaliação do evento foi realizada pelo servidor Fernando Oliveira, matrícula  

0, através de visita in loco, contando com a participação de 200 

(duzentos) atletas de diversas cidades do Estado, cabe destacar que o número 

de atletas teve que ser adaptado com relação ao previsto inicialmente 

respeitar o decreto governamental vigente.  

A organização do evento atendeu todos os protocolos estabelecidos pelo 

Governo, houve a disponibilidade de água e sabão para higienização das mãos, 

em todos os cantos tinham álcool em gel, ocorreu à distribuição de máscaras, 

foi respeitado o distanciamento social, inclusive com bloqueio em vias próximas 

para dificultar aglomeração e ainda de tempo em tempo ocorriam orientações 

através das chamadas de som para distanciamento e utilização das máscaras. 

dentificado que a Federação divulgou a competição por meio de mídias 

sociais facebook, instagran, além do material camisa, troféus e backdrop,  todos 

com a impressão da logomarca do Governo do Estado/ Setre/ Sudesb.

A premiação foi realizada no final do evento da seguinte forma: 

Duplas Mistas/Femininas Pro,  

Duplas Masculinas Pro  

 

e in respeitando as normas estabelecidas através de decreto por 

No dia 31 de janeiro, as atividades foram iniciadas por volta das 06:00 da 

manhã o evento teve inicio e perdurou por todo o dia, às 15:00  começaram a 

com troféus dos destaques do dia nas categorias Duplas 

Mistas/Femininas Pro, Duplas Masculinas Pro e Quartetos Mistos Pro e às 

17:00 as atividades do dia foram encerradas finalizando com êxito o evento.  

Fernando Oliveira, matrícula  

0, através de visita in loco, contando com a participação de 200 

(duzentos) atletas de diversas cidades do Estado, cabe destacar que o número 

de atletas teve que ser adaptado com relação ao previsto inicialmente para 

A organização do evento atendeu todos os protocolos estabelecidos pelo 

Governo, houve a disponibilidade de água e sabão para higienização das mãos, 

uição de máscaras, 

foi respeitado o distanciamento social, inclusive com bloqueio em vias próximas 

para dificultar aglomeração e ainda de tempo em tempo ocorriam orientações 

através das chamadas de som para distanciamento e utilização das máscaras.  

dentificado que a Federação divulgou a competição por meio de mídias 

sociais facebook, instagran, além do material camisa, troféus e backdrop,  todos 

com a impressão da logomarca do Governo do Estado/ Setre/ Sudesb. 



 

 

 Quartetos Mistos Pro

http://www.fbca.com.br/campeonato/2020

 

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme 

estabelecido no Plano de Trabalho.

 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

 

“CAMPEONATO 
BAIANO DE CORRIDA 
DE AVENTURA 2020” 

Indicador

  

OBJETIVO 
DA 
PARCERIA 

Disseminar 
o esporte de 
alto 
rendimento, 
na 
modalidade 
de Corrida 
de Aventura 

Indicador 
1: Nº de 
atletas 
participantes

AÇÕES 

 Ação 
1: Realizar o 
projeto 
denominado 

Campeonato 
Baiano de 
Corrida de 
Aventura 
2020 

  

ndicador 2

Nº de eventos 
realizados
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Quartetos Mistos Pro 

http://www.fbca.com.br/campeonato/2020-2/ranking-parcial-2020/

evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme 

estabelecido no Plano de Trabalho. 

Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

Indicador Unidade 
Meio de 

Verificação 
Qtde.   de

Indicador 
Nº de 

atletas 
participantes 

Atletas 

Inscrição dos 
atletas  e 
Registro 
Fotográfico 

Previsto

360

 

 

 

 

 

ndicador 2: 

Nº de eventos 
realizados 

evento 

Ficha de 
inscritos, 
 Súmula da 
prova e 
Registro 
Fotográfico 

 

 
 

1

 

2020/ 

evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme 

Qtde.   de  Meta Ano 
2020 

Previsto 
Realizad

o 
 

% 
360 

 

 

 

 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

 

01 

 

 

100% 

 



 

 

Ação 
2: Executar 
ações de 
divulgação 
do Projeto 

  

Indicador 3
Nº de 
executadas

  
Ação 3: 
Executar 
Operacionali
zação do 
Objeto 
Campeonato 
Baiano de 
Corrida de 
Aventura 
2020 

Indicador 4
Nº de 
contratação 
realizadas

 

Ação 
4: Executar 
a solenidade 
de 
premiação 

Indicador 
5: Nº de 
aquisição de 
material de 
premiação

 
 

b) Análise das ações
 
A seguir apresentam-se o
trabalho: 

 

Ação 1. Executar ações de divulgação do Projeto.

Critério de Aceitação:

materiais específicos para o projeto como backdrop, placas de PCS e 

utilizadas durante no evento

Esporte por Toda Parte, Sudesb, Setre e Governo do Estado.

 

Ação 2. Operacionalização do projeto Campeonato Baiano de Corrida de 

Aventura 2020 
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Indicador 3: 
  ações 

executadas 

Backdrop, 
placas PCS, 
mapas e 
Camisas 

Nota 
Fiscal,    
Registro 
Fotográfico 

 

4

Indicador 4: 
Nº de 
contratação 
realizadas 

Aquisição 
 de material 
promocional, 
e divulgação 

Nota Fiscal e 
Registro 
Fotográfico 

465 
Camisas

, 01 
back 

droop e 
60 

placas 
PCS e 

40 
mapas

Indicador 
Nº de 

aquisição de 
material de 
premiação 

Troféus 
Nota Fiscal e 
Registro 
Fotográfico 

120

ações realizadas e do cumprimento das metas:

se os resultados por indicador estabelecido no plano de 

  

Ação 1. Executar ações de divulgação do Projeto. 

de Aceitação: Foram disponibilizados nas redes

s específicos para o projeto como backdrop, placas de PCS e 

o evento. Todos os materiais constando as logomarcas 

Esporte por Toda Parte, Sudesb, Setre e Governo do Estado.

Operacionalização do projeto Campeonato Baiano de Corrida de 

 

 

4 

 

4 

 

100% 

 

465 
Camisas

, 01 
back 

droop e 
60 

placas 
PCS e 

40 
mapas 

465 
Camisas, 
01 back 
droop e 

60 placas 
PCS e 40 

mapas 

100% 

 

120 

 

120 

100% 
 

realizadas e do cumprimento das metas: 

ndicador estabelecido no plano de 

disponibilizados nas redes sociais da entidade, 

s específicos para o projeto como backdrop, placas de PCS e camisas 

as logomarcas  da OSC, 

Esporte por Toda Parte, Sudesb, Setre e Governo do Estado. 

Operacionalização do projeto Campeonato Baiano de Corrida de 



 

 

Critério de Aceitação: 

de materiais específicos para a execução do projeto, como material 

promocional e premiação e divulgação.

 

Ação 3. Realizar o projeto Campeonato Baiano de Corrida de Aventura 2020

Critério de Aceitação: 

modalidade de Corrida de Av

atletas(devido a decretos vigentes no perído)

Mistas/Femininas Pro,  Duplas Masculinas Pro, Quarteto

A competição ocorreu nos dias 30 e 31/01/2021,

distribuição do s kits para as competições do dia 31/01.

 Ação 4. Solenidade de premiação

Critério de Aceitação: 

de forma presencial com a distribuição de troféus,  uma vez que a entidade conseguiu 

adequar o eventos ao estabelecido pelo decreto vigente no período. 

 

c) Impacto do benefício social obtido em

o período:  

 

A competição contribuiu

do esporte ao Estado da Bahia. Mesmo com as restrições impostas pelo 

decreto por conta da Covid

 

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas
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Critério de Aceitação: Foi identificada a contratação de serviços e aquisição 

de materiais específicos para a execução do projeto, como material 

promocional e premiação e divulgação. 

Ação 3. Realizar o projeto Campeonato Baiano de Corrida de Aventura 2020

Critério de Aceitação: Foram realizadas as competições 

modalidade de Corrida de Aventura , com a participação de 20

(devido a decretos vigentes no perído), nas categorias 

Mistas/Femininas Pro,  Duplas Masculinas Pro, Quartetos Mistos Pro.

nos dias 30 e 31/01/2021, sendo o dia 30 de janeiro a preparação e 

distribuição do s kits para as competições do dia 31/01. 

Ação 4. Solenidade de premiação 

Critério de Aceitação: Foi realizada a solenidade de premiação no ultimo dia do evento 

de forma presencial com a distribuição de troféus,  uma vez que a entidade conseguiu 

adequar o eventos ao estabelecido pelo decreto vigente no período. 

Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até 

contribuiu para trazer visibilidade ao município e elevar o nome 

do esporte ao Estado da Bahia. Mesmo com as restrições impostas pelo 

decreto por conta da Covid-19 o evento cumpriu seu objetivo, seu papel social  

Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

 

contratação de serviços e aquisição 

de materiais específicos para a execução do projeto, como material 

Ação 3. Realizar o projeto Campeonato Baiano de Corrida de Aventura 2020 

Foram realizadas as competições desportivas na 

entura , com a participação de 200 

, nas categorias Duplas 

s Mistos Pro. 

sendo o dia 30 de janeiro a preparação e 

Foi realizada a solenidade de premiação no ultimo dia do evento 

de forma presencial com a distribuição de troféus,  uma vez que a entidade conseguiu 

adequar o eventos ao estabelecido pelo decreto vigente no período.  

razão da execução do objeto até 

trazer visibilidade ao município e elevar o nome 

do esporte ao Estado da Bahia. Mesmo com as restrições impostas pelo 

19 o evento cumpriu seu objetivo, seu papel social   

Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas 



 

 

O Termo de Fomento nº 

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. 

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUS

Conforme estava previsto, a parceria firmada entre a Sudesb e a 

Baiana de Corrida de Aventura

integralmente na operacionalização do Plano de Trabalho.

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

 

Foi cobrado, conforme previsto no PT 

de R$75,00(setenta e cinco) reais pela aquisição do kit por atleta.

Houve também a cobrança de R$ 5,00 por atleta para custear transporte, 

alimentação e hospedagem da

 
8.TRANSPARÊNCIA 
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O Termo de Fomento nº 26/2020, 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 

liberados.  

CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 

Conforme estava previsto, a parceria firmada entre a Sudesb e a 

Baiana de Corrida de Aventura, cumpriu com o que estava acordado

integralmente na operacionalização do Plano de Trabalho. 

CONTRAPARTIDA 

, conforme previsto no PT pelas entidades parceiras uma quantia 

de R$75,00(setenta e cinco) reais pela aquisição do kit por atleta.

Houve também a cobrança de R$ 5,00 por atleta para custear transporte, 

alimentação e hospedagem da equipe. 

 

 

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 

Conforme estava previsto, a parceria firmada entre a Sudesb e a Federação 

mpriu com o que estava acordado 

pelas entidades parceiras uma quantia 

de R$75,00(setenta e cinco) reais pela aquisição do kit por atleta. 

Houve também a cobrança de R$ 5,00 por atleta para custear transporte, 

 



 

 

 
HTTP://WWW.FBCA.COM.BR/CAMPEONATO/2020

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

constatado através do link: 

de-fomento/, atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014

litteris: 

 
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
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BR/CAMPEONATO/2020-2/RANKING-PARCIAL-2020/ 

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

constatado através do link: https://www.fbca.com.br/campeonato/2020

, atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá div
internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias 
celebradas com a administração pública. (Redação dada pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e 
o art. 10 deverão incluir, no mínimo: 

I - data de assinatura e identificação do instrumento de 
parceria e do órgão da administração pública responsável;

II - nome da organização da sociedade civil e seu número 
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

III - descrição do objeto da parceria; 

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o 
caso; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

TIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

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

https://www.fbca.com.br/campeonato/2020-2/termo-

, atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, ipsis 

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na 
internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias 

(Redação dada pela Lei 

As informações de que tratam este artigo e 

e identificação do instrumento de 
parceria e do órgão da administração pública responsável; 

nome da organização da sociedade civil e seu número 
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da 

valor total da parceria e valores liberados, quando for o 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 



 

 

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

 

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 21/2020, referente 

ao ““CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020”

executado com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho. 

 

13. CONCLUSÃO 

No monitoramento e avaliação 

BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020”

demonstram que o objeto do Termo de Fomento, nº 

Sudesb 

FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA 

plenamente todas as atividades previstas no Plano de Trabalho 

Após análise da documentação e considerando o cont

Relatório Técnico de Execução do Objeto apresentado pela OSC, verificamos 

que o objeto foi cumprido, não havendo nenhum indício de irregularidade. 

entidade foi orientada a ter mais atenção aos meios de verificação acerca do 

firmado na parceria.  
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Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

. 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

. ENCERRAMENTO DA PARCERIA 

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 21/2020, referente 

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020”

executado com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho. 

No monitoramento e avaliação da 1ª etapa do evento “CAMPEONATO 

BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020”,foram utilizadas

demonstram que o objeto do Termo de Fomento, nº 26/2020, firmado entre a 

Sudesb e a 

FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA – FBCA

plenamente todas as atividades previstas no Plano de Trabalho . 

Após análise da documentação e considerando o conteúdo demonstrado no 

Relatório Técnico de Execução do Objeto apresentado pela OSC, verificamos 

que o objeto foi cumprido, não havendo nenhum indício de irregularidade. 

entidade foi orientada a ter mais atenção aos meios de verificação acerca do 

 

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle. 

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

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

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 21/2020, referente 

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2020”, foi 

executado com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.  

“CAMPEONATO 

utilizadas técnicas, que  

, firmado entre a 

e a  

FBCA, atendeu 

 

eúdo demonstrado no 

Relatório Técnico de Execução do Objeto apresentado pela OSC, verificamos 

que o objeto foi cumprido, não havendo nenhum indício de irregularidade. A 

entidade foi orientada a ter mais atenção aos meios de verificação acerca do 



 

 

Informamos ainda que será

dos documentos comprobatórios das despesas realizadas.

 

14 – ANEXOS:  

14.1 - Link referentes à divulgação do evento:    

 

https://www.instagram.com/p/CKW2CfxlpTc/

https://www.instagram.com/p/CKu44vIFhzQ/

 

14.1 - Link referentes à divulgação do evento:

 

Premiação realizada em Feira de Santana
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será emitido o parecer técnico definitivo após a análise 

dos documentos comprobatórios das despesas realizadas. 

referentes à divulgação do evento:     

https://www.instagram.com/p/CKW2CfxlpTc/ 

https://www.instagram.com/p/CKu44vIFhzQ/ 

referentes à divulgação do evento:  

 
Feira de Santana- BA 

 

emitido o parecer técnico definitivo após a análise 



 

 

Premiação realizada em Feira de Santana
 
 

Placas 
 

Local do evento preparação.  
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Feira de Santana- BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Troféus  
 

 
Troféus  

 

Prova- camisas  

Salvador-BA, 12 de janeiro
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janeiro de 2021. 

 

 


