
 

ANEXO V 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO

1. DADOS PRINCIPAIS: 

Instrumento da Parceria, número e ano: 

CIRCUITO DE CORRIDAS MILITARES DA BAHIA 

Termo de Fomento nº 24/2021

Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública: 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB 

Nome da OSC celebrante:

Federação Bahiana de Atletismo-FBA 

Objeto da Parceria: 

CIRCUITO DE CORRIDAS MILITARES DA BAHIA- XXII Corrida do 

Fogo  (1ª prova) 

Período da visita técnica:

 19/12/2021 

Responsável pela visita técnica:

Fernando Ferreira de Oliveira Júnior 

Local visitado: 

Salvador/BA 

 

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS: 

 

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 24/2021, formalizado 

entre a Sudesb e a Federação Bahiana de Atletismo-FBA para a promoção do  

CIRCUITO DE CORRIDAS MILITARES DA BAHIA- XXII Corrida do Fogo

(1ª prova), no município de Salvador/BA.

 

As inscrições para a 22ª edição da Corrida do Fogo foram realizadas através

do site: https://www.centraldacorrida.com.br/xxllcorridadofogoba e no ato de 



 

inscrição o participante escolhe a distância que pretende correr, além de ter 

acesso ao regulamento e informações do local e horário para a entrega das

camisas.

 

A XXII Corrida do Fogo teve início  às 06h30, do dia 19/12/2021  no Centro

Administrativo  da Bahia ( CAB), em Salvador/BA e contou com a presença 

1.200  corredores das categorias  Bombeiros Militar  CBMBA, Policiais 

Militares PMBA, público civil, de ambos os sexos, contemplando todas as 

faixas etárias, que fizeram um percurso de 5km e 10 km, com o intuito de 

celebrar  o dia do bombeiro militar. 

 

      Após o término da  prova  todos os participantes tiveram acesso a uma área de

hidratação e um kit lanche. Em seguida ocorreu a solenidade de premiação

      contemplando  os 03  ( três) primeiros atletas classificados por cada categoria.  

       

Foi identificado que a Federação Bahiana de Atletismo divulgou a competição

por meio de mídias sociais e camisas personalizadas com as logomarcas do 

Governo do Estado/SETRE/Sudesb.

 

3. RESULTADOS ENCONTRADOS:

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

estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados,tem por

finalidade incentivar a prática da atividade física em especial a corrida de rua. 

 

4. ANEXOS  



 

 

CARD DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO

 

 

                                LOCAL DO EVENTO

 

 

PÓRTICO DE LARGADA/CHEGADA

 

 

 

 



 

 

PERCURSO

 

                                     PREMIAÇÃO 

Salvador-BA, 28  de dezembro  de 2021. 

 

 

   Fernando Ferreira de Oliveira Júnior 

Responsável pela Visita Técnica  

 

 


