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1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório, referente ao período de 16 e 17/10/2021, 06 e 07/11/2021 e

 18 e 19/03/2022 tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do 

objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no termo de fomento nº. 

08/2021, celebrado entre a Federação Baiana de Ciclismo- FBC e esta 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB. 

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

parceria é o (a) servidor (a) Sinval Vieira designado (a) para desempenhar a função 

de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 82/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria nº.

142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, 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 69.279.271-2, Larissa 

Oliveira Souza Simões, matrícula   nº 69.604.641-4, Bernadete de Lourdes 

Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de 

Souza - matrícula nº 69446073., sendo o primeiro o seu presidente, é a 

responsável por 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 08/2021 

Objeto da Parceria: CAMPEONATO BAIANO DE MTB 2021

Vigência: 14/10/2021 a 01/02/2022

 

Valor Total da Parceria: 
Nº da

Parcela 
1ª parcela 2ª parcela 

Data Valor Data Valor
Única 18/10/2021 80.220,00 11/11//2021 80.220,00 

TOTAL 
  R$

160.250,00 
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Alterações da Parceria   

Instrumento Objeto Vigência Valor Total 

Resumo do

Primeiro Termo

Aditivo ao Termo

de Fomento nº 

08/2021, 

publicado no 

DOE  em

24/12/2021

Resumo do

Segundo Termo 

Aditivo ao Termo

de Fomento nº 

08/2021 

publicado no 

DOE em 

03/03/2022

CAMPEONATO

BAIANO DE MTB

2021 

24/08/2019 a

27/10/2019 + 60

dias= 02/04/2022 

R$ 160.250,00

 

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO - FBC

CNPJ: 14.675.052.0001-72 

Representante: Orlando Carl Schimidt Junior

Telefone de Contato: 71 99994-0218

E-mail: fbciclismo@hotmail.com
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4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO  

Este projeto visou expandir a participação de atletas baianos em atividades 

esportivas de Alto rendimento, promovendo o esporte e lazer como um vetor de

desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais. 

Disseminar o esporte de alto rendimento, promovendo o fortalecimento da 

modalidade de Mountain Bike através da realização do CIRCUITO BAIANO DE 

MTB 2021.

O projeto “CIRCUITO BAIANO DE MTB 2021" foi realizado no período de 16 de 

outubro de 2021 a 19 de março de 2022, onde as atividades foram desenvolvidas 

nos municípios de Caetanos, Amargosa, Caetité e Lençóis no Estado da Bahia com 

a participação de 1200 (um mil e duzentos) atletas nas quatro eventos.

 

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO

O acompanhamento e monitoramento referente as ações, indicadores, metas e

parâmetros de avaliação de desempenho da parceria pactuados no termo de 
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fomento nº 08/2021, foram realizados através da visita in loco, registro fotográfico e 

análise documental realizada pelos técnicos Fernando Ferreira de Oliveira Junior, 

matrícula 69.628.468. e Joaquim  Mauricio Cedraz Nery, matrícula nº 11.101.528-9. 

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

 

5.3.1 Análise da execução do objeto 

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com 

base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.
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a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:
 

 

Realizar o Projeto      
“Circuito Baiano de MTB 

2021”
Indicador Unidade

Meio de 
Verificação

Qtde.   de Meta Ano 2021 

4 etapas 

OBJETIVO 
DA

PARCERIA 

Disseminar o
esporte de alto
rendimento, na 
modalidade de 

MTB 
 

Indicador 1:

Nº de atletas 
participantes
das 4 etapas 

Atletas

Inscrições 

realizadas 

 

Previsto Realizado % 
1200 1009 84,08% 

 Ação 1: 
Realizar o 

projeto
denominado 

“Circuito 
Baiano de

MTB 2021”   

Indicador 2:

nº de etapas
Etapas 

Súmula da 
Prova e
Registro 

Fotográfico

 

04 04 100% 

AÇÕES 

Indicador 3:
Nº Contratação

de 
Infraestrutura, 

Material
Promocional e 

Outros 
Recursos para

4 eventos  

Grades, Box 
truss,

Sonorização, 
Cronometragem,
camisas, bonés,

sacochilas, 
squeezer  e

Coordenação
administrativa 

Nota Fiscal e 
Registro

Fotográfico

04 04 100% 

Ação 2: 
Divulgação do 

Evento 

 Indicador 4

Nº Material de
Divulgação  
para 4 eventos
confeccionados 

Banners,  Placas 

Nota Fiscal  
e 

Registro
Fotográfico 

04 04 100%
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Ação 3 :

 Solenidade 
de Premiação

Indicador 5

Nº de 
premiação para

os 4 eventos  
Entrega de

troféus

Nota Fiscal e 
Registro

Fotográfico 

04 04  100% 

 
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  – Realização das competições 

Indicador nº 1 e 2: 

1ª Etapa- Caetanos

O evento teve seu início a partir das 20h, do dia 16/10/2021 com a

entrega dos kits (camisas, sacola e skeezys) e placas de identificação 

dos atletas inscritos, onde foi apresentado o regulamento da competição 

através de um Brifing eletrônico e contou com a presença dos ciclistas, 

técnicos e membros da comissão organizadora. A corrida foi realizada no 

dia 17 de outubro de 2021 a partir das 07h30, na região Sudoeste, no 

município de Caetanos/BA, e contou com a participação de 192 atletas, 

que fizeram um percurso de 66 km nas categorias de Mountain Bike,

Elite, Máster e Esporte A/B, com a presença de espectadores. Logo após

o encerramento da competição ocorreu a solenidade de premiação, 

contemplando os 05 ( cinco) primeiros atletas classificados por cada 

categoria com a entrega de troféus.  

2ª Etapa - Amargosa 

Estivemos “in loco” e atestamos que conforme acordado no plano de 

trabalho do objeto da parceria Fomento 2021, o congresso técnico foi 

realizado na praça de alimentação do Shopping Valle, a partir das 19h,

do dia 16/10/2021 com a entrega dos kits (camisas, sacola e skeezys) e

placas de identificação dos atletas inscritos, onde foi apresentado o 

regulamento da competição através de um Brifing eletrônico e contou 
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com a presença dos ciclistas, técnicos e membros da comissão 

organizadora. A maratona ciclista em formato XCM ,foi realizada no dia 

17 de outubro de 2021 a partir das 08h30, na Praça do Bosque, no 

município de Amargosa/BA, e contou com a participação de 295 atletas,

que fizeram 03 percursos:: Light (22km), Sport (42km) e Pró (65km), com

a presença de espectadores. Todos os inscritos contaram com 06 (seis) 

pontos de hidratação ao longo do percurso. Ao final da competição foi 

realizado a solenidade de premiação com a entrega de troféus e 

medalhas aos classificados.

3ª Etapa - Caetité 

A corrida na sua 4ª edição em formato XCM foi realizada no dia 07 de 

outubro de 2021 a partir das 07h, com início na Praça Jairo Pontes e

término na praça da Juventude. , no município de Caetité/BA, e contou

com a participação de 378 atletas, que fizeram três percursos de 60 km, 

46 km e 30 km nas categorias de Pró,Sport e Light. A partir das 13h 

ocorreu a solenidade de premiação, contemplando os 05 ( cinco) 

primeiros atletas classificados por cada categoria com a entrega de 

troféus e todos os participantes receberam medalha. 

4ª Etapa- Lençóis

       O Circuito Baiano de MTB 2021, foi desenvolvido em 4 (quatro) etapas, 

onde a última ocorreu no fim de semana dias 18 e 19 de março de 2022 

na cidade de Lençóis- BA. Cabe destacar que a previsão de realização 

inicial seria de 18 a 20 de março, porém devido ao número baixo de 

inscritos no dia 20, por decisão da Federação e após comunicar a 

SUDESB e haver tempo hábil, ocorreu a alteração no cronograma o que 

não afetou em nada a execução do previsto inicialmente no plano de

trabalho.

O Chapada Bike Rancing foi uma competição de MTB com dois    

percursos, ambos com largadas separadas por categorias, individual e 

duplas. 
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                As provas com percursos Sport 40km - 960M e Challenge- XCM FBC 

105km -2383M, oportunizou aos atletas participantes viver uma experiência 

incrível de pedalar nos lugares mais bonitos da Chapada Diamantina, 

estradas, rock Garden, altimetria. Explorando suas trilhas ténicas, estradas

secundárias, cachoeiras, caminhos e tanto outros desafios que só a região

pode oferecer do puro Mountain Bike. 

 O evento começou no dia 18 /03 no Mercado Cultural da cidade de 

Lençóis, por volta de 16:00 com entrega de kits aos atletas inscritos, logo 

em seguida por volta das 19:00 deu inicio ao Congresso técnico que foi 

realizado com o objetivo de familiarizar os participantes e esclarecer 

dúvidas sobre as provas e percursos.

 No dia 19/03, aconteceram as largadas na arena montada com 

largada/chegada na praça localizada no Centro da cidade por volta de 

07:00- 08:00 da manhã, onde os ciclistas partiram rumo aos percursos que 

prometiam muita adrenalina....

A etapa contou com a participação de 300 atletas inscritos nas categorias

Dupla 70+, dupla 90+, dupla mista, dupla sub 70, elite masculina, master

feminina, master A1, Master A2, Master B Feminina, Master B1, Master B2, 

Master C1, Sub 30, Dupla 90 +, Dupla Mista, Feminino 30+, Feminino 40+, 

Junior, Masculino - 30, Masculino 30+, Masculino 40+, Masculino 50+, 

Master D1, PNE. e um público estimado de 500 pessoas respeitando o 

decreto Governamental vigente.

O destaque do percurso 40km foi o atleta Japa da cidade de Irecê BA, que

chegou por volta de 08:55, completando a prova em 01:21 minutos. Um

futuro destaque que poderá passar em breve para categoria Elite.

   As provas foram arbitradas e chanceladas pela Federação Baiana de 

Ciclismo e apurada de forma eletrônica através de chip’s. E serviram válida 

como Ranking Baiano 2022 da FBC
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No final da competição houve a cerimônia de premiação com a entrega de    

troféus para todos os atletas que concluírem a prova.

Ação 2 – Divulgação do evento

Indicador nº 4: Conforme previsto foram confeccionadas, Banners e Placas 

Personalizadas, nº de dorsais e troféus com as logomarcas do Governo 

do Estado da Bahia, Setre e Sudesb.  

 

 

Ação 3 – Solenidade de Premiação realizada e entrega de troféus 

                Indicador nº 5: Ocorreu uma solenidade de premiação nas 04(quatro) 

etapas, onde os 05 (cinco) primeiros atletas classificados por cada 

categoria, foram contemplados com troféus. 

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 

até o período: [ 

 

           Nos municípios de Amargosa, Caetanos, Caetité e Lençóis- BA tiveram  um 

final de semana (período do evento) com bastante movimento, os amantes de 

ciclismo lotaram a cidade e conseqüentemente estimulou a economia das 

regiões com o aquecimento da hotelaria, alimentação e divulgou o nome da 

cidade com referência a modalidade de esporte.  

 

 

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 

 



 

Página 12 de 17

 

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 08/2021 foi executado 

integralmente, cumprindo com todas metas previstas no plano de trabalho. 

 

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

 

Não houve previsão de contrapartida. 

 

8. TRANSPARÊNCIA

 

A FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO – FBC divulgou as informações referentes 

ao termo de fomento 08/2021.
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No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado,conforme 
constatado através do link http://fbc.com.br, atendendo o disposto no art. 11 da
Lei nº 13.019/2014, ipsis litteris: 

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
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 - CNPJ da 
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) 

 
 
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
 
Até a presente data não houve nenhum registro de notificação dos órgãos de 
controle.  

 
10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 
 
Até a presente data não houve nenhuma manifestação da ouvidoria Geral do 

Estado da Bahia acerca do termo de fomento nº  08/2021. 

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS 
 
Não houve  glosa no período.  

 
 
12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA 
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Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº08/2021, referente a 

CIRCUITO BAIANO DE MTB 2021 foi executado com o cumprimento das metas 

previstas no plano de trabalho.  

13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não houve elaboração de plano de melhoria.

 

14. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que o objetivo da parceria foi alcançado fortalecendo a prática do 

Ciclismo na Bahia, através da realização do evento CIRCUITO BAIANO DE MTB 

2021 A OSC cumpriu as clausulas constantes no Termo de Fomento, executando 

também as ações com o cumprimento das metas estabelecidas no plano de

trabalho.
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                                             PÓRTICO DE LARGADA 

 

 

 

                                                BACKDROP 

 

 



 

Página 16 de 17

 

                                              PREMIAÇÃO
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Salvador/BA, 22 de março de 2022. 
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