
 

 

ANEXO V 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 

 

1. DADOS PRINCIPAIS: 

Instrumento da Parceria, número e ano:  

Campeonato Baiano de Ciclismo 2021 

Termo de Fomento nº 06/2021 

Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública: 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB 

Nome da OSC celebrante: 

Federação Baiana de Ciclismo-FBC 

Objeto da Parceria: 

Campeonato Baiano de Ciclismo 2021 - GP Bahia de Ciclismo                     

(2ª etapa) 

Período da visita técnica: 

31/10/2021 

Responsável pela visita técnica: 

Joaquim Maurício Cedraz Nery 

Local visitado: 

Orla de Jaguaribe/ Salvador/BA 

 

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS: 

 

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 06/2021, formalizado 

entre a Sudesb e a Federação Baiana de Ciclismo-FBC para a promoção da  

Campeonato Baiano de Ciclismo 2021, no município de Salvador /BA, no dia 

31 de outubro de 2021. 

 

 



 

 

3. RESULTADOS ENCONTRADOS: 

 

Estivemos in loco e atestamos conforme acordado no plano de trabalho do 

objeto  de parceria fomento nº 06-21. 

 

Evidenciamos que a Federação Baiana  de Ciclismo promoveu a divulgação da 

competição por meio das mídias sociais, serviços de sonorização além de ter 

assegurado os protocolos da Covid-19. 

 

     O  evento teve seu início ás 06:30 nas imediações da praia de Jaguaribe, onde 

foi instalado toda infraestrutura com pórtico de largada e chegada, sanitários 

químicos, toldos, grades, pódio, sonorização e as marcas do Governo do 

Estado fixadas  nas grades, além de troféus e medalhas. 

 

      A competição contou com a participação de 200 atletas masculino e feminino 

distribuídos nas categorias elite e máster A e B, em um processo  em circuito 

de 3 km na extensão da Praia de Jaguaribe. 

             

   Logo após o encerramento da competição  ocorreu a solenidade de 

premiação,  com a entrega de troféus e medalhas aos melhores atletas 

classificados. 
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GRADES  PERSONALIZADAS E BANNERS 

 

 

BACKDROP 

 

 

PERCURSO 

 



 

                         

 

TROFÉUS 

 

 

PREMIAÇÃO 

Salvador-BA, 10  de novembro de 2021. 

 

 

 Responsável pela Visita Técnica   

 


