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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório é referente ao  período de 10/10/2021 a 05/12/2021, e tem 

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

execução das atividades pactuadas no termo de fomento nº. 05/2021, celebrado 

entre a FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA - FBCA 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 

nº142/2021, 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 05/2021 

Objeto da Parceria: CAMPEONATO BAIANO DE AVENTURA 2021 

Vigência: 07/10/2021 a 05/01/2022 

 

Valor Total da Parceria: 
Nº da 

Parcela 
Repasse Previsto Repasse Realizado 
Data Valor Data Valor 

Única 07/10/2021 51.860,00 11/10/2021 51.860,00 

 
TOTAL 

    
51.860,00 
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3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 
 
Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA - FBCA 

CNPJ: 13.233.332/0001-68 

Representante: VITOR HUGO MOREAU DA CUNHA  

Telefone de Contato: (71) 98175-5469 

E-mail: vhmoreau@gmail.com 

 
 
4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO  
 

O presente evento ocorreu em 4 (quatro) etapas e uma delas foi realizada no 

formato virtual, seguiram as regras do Regulamento do Campeonato Baiano 2021, 

que atribuem as características das provas de Corrida de Aventura que compõem 

etapas do Campeonato. 

Nas etapas presenciais, foram mantidos os modelo já adotados nos campeonatos 

anteriores foi seguido, conforme exposto no Edital de Novas Provas 2021 e no 

Regulamento do Campeonato Baiano de 2021.  

O quantitativo de atletas ultrapassou a marca de 100 em cada etapa buscando 

respeitar o decreto governamental vigente e cumpriu todas as orientações dadas 

pela OMS.   

O Evento ocorreu nas cidades de Ibicoara, Jacobina e Mutuípe. 

 
5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO 
 
O acompanhamento e monitoramento referente às ações, indicadores, metas e 

parâmetros de avaliação de desempenho da parceria pactuados no termo de 

fomento nº 05/2021, foram realizados através da visita in loco, registro fotográfico e 

análise documental realizada pelo técnico José Ney do Nascimento Santos, 

analista técnico. 
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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. 

Na etapa virtual, os atletas percorreram distâncias pré-determinadas em três 

modalidades, além de cumprir uma modalidade criativa a escolha da equipe e 

uma modalidade social a escolha da equipe. A altimetria acumulada mínima 

garantiu que as modalidades cumprissem em ambiente silvestre, 

preferencialmente trilhas. Os Registros fotográficos foram feitos pela própria 

equipe comprovando assim o cumprimento das modalidades segundo o 

regulamento. Os atletas ficaram responsáveis pelo envio do registro do percurso, 

vias arquivo GPX exportado diretamente do aplicativo Strava para a organização 

da prova, que utilizou uma ferramenta tecnológica desenvolvida pela diretoria da 

FBCA para aferir e comparar os resultados. 

Na cidade de Ibicoara a visita Técnica In loco se deu através do deslocamento até 

o Município de Ibicoara - Bahia, onde, no dia 10 de outubro de 2021, foi realizada a 

1ª Etapa Presencial do “CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 

2021”. Foi realizado o Ckec-in, com credenciamento, entrega do kit atleta, entrega 

das Bikes, pelos Atletas, com apresentação das Equipes, entrega dos Mapas 

OPEN 45km, e Abertura Oficial do evento. Na ocasião foram checadas as 

informações constantes do Plano de Trabalho, a exemplo de camisas, bandanas, 

troféus e medalhas, a distribuição dos atletas em quatro categorias: Quarteto Misto 

Pro, Duplas Mistas Open, Duplas Femininas Open, e Duplas Masculinas Open, 

destacando a categoria Pro, com distâncias maiores de 120km, disputada por 

atletas de elite, enquanto as categorias Open, com distâncias de 45km, foram 

disputadas por atletas iniciantes. Ainda no domingo, 10/10/2021, a partir das 

11h00, foi realizada a cerimônia de Premiação e encerramento do evento.  
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Em Jacobina a visita Técnica In loco se deu através do deslocamento em veículo 

da Sudesb, de Salvador até o Distrito de Itaitú, Município de Jacobina,onde, nos 

dias 06 e 07 de novembro de 2021, foi realizado o CAMPEONATO BAIANO DE 

AVENTURA 2021, quando checamos as informações constantes do Plano de 

Trabalho, a exemplo da distribuição dos atletas nas quatro categorias: Quarteto 

Misto Pro, Duplas Mistas Open, Duplas Femininas Open, e Duplas Masculinas 

Open, destacando que as categorias Pro, com distâncias maiores de 100km, foram 

disputadas por atletas de elite, enquanto as categorias Open, com distâncias 

menores de 50km, foram disputadas por atletas iniciantes. Realizamos visita a um 

trecho do percurso, incluindo a Cachoeira Véu de Noiva, na qual foi realizado rapel 

por alguns participantes, assistimos a chegada de grande parte dos competidores, 

a transição para a competição ciclística, e as solenidades de Premiação. Nosso 

retorno para Salvador se deu na tarde do dia 08 de novembro de 2021. 

 

No município de Mutuípe a visita Técnica In loco se deu através do deslocamento, 

em veículo da Sudesb, de Salvador até o Município de Mutuípe, Vale do Jiqiuiriçá - 

Bahia, onde, nos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2021, foi realizada a 3ª Etapa 

Presencial do “CAMPEONATO BAIANO DE AVENTURA 2021”. No dia 03/12/2021, 

das 15h00 às 20h00 foi realizado o Ckec-in, com credenciamento, entrega do kit 

atleta, entrega das Bikes, pelos Atletas. Ás 20h00 foi realizado o Congresso 

Técnico, com apresentação das Equipes, entrega dos Mapas OPEN 45km, e 

Abertura Oficial do evento, constando as presenças do Prefeito Rodrigo Maicon 

(Digão), da Secretária de Expansão Econômica, Elinalva (Nanau), do Professor 

Joel Soares, responsável pela ida do evento para Mutuípe, de Ney Santos, Analista 

Técnico, responsável pela visita in loco. Na ocasião checamos as informações 

constantes do Plano de Trabalho, a exemplo da distribuição dos atletas nas quatro 

categorias: Quarteto Misto Pro, Duplas Mistas Open, Duplas Femininas Open, e 

Duplas Masculinas Open, destacando que a categoria Pro, com distâncias maiores 

de 120km, foi disputada por atletas de elite, enquanto as categorias Open, com 

distâncias de 45km, foram disputadas por atletas iniciantes. No dia 04/12, 

acompanhamos a entrega dos Mapas PRO 120km e a Largada, na Praça Góes 
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Calmon, local também da Chegada, ao longo do Dia, da Noite, Madrugada e 

Manhã do domingo, 05/12. Ainda na manhã do sábado, 04/12, realizamos visita a 

um trecho do percurso, incluindo o PC de transição da corrida para a Bike, onde 

assistimos a transição de grande parte dos competidores, e na tarde e noite 

assistimos, na Praça Góes Calmon, a chegada dos competidores dos 45km. A 

primeira equipe da PRO 120km, chegou às 04h00 do domingo, 05/12, e às 08h00, 

assistimos a Largada do Trail Run, de 5km e 10km, bem como a chegada dos 

últimos competidores da PRO 120km, às 09h54min. A partir das 11h00 

participamos da cerimônia de Premiação e encerramento do evento. Nosso retorno 

para Salvador se deu na tarde do dia 05 de dezembro de 2021. 

 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 
 

 

CAMPEONATO BAIANO DE 
AVENTURA 2021 

Indicador Unidade 
Meio de 

Verificação 

Qtde.   de Meta Ano 
2021 

NOVEMBRO 

OBJETIVO 
DA 

PARCERIA 

Ação 1: Garantir 
a manutenção 
da modalidade 
de Corrida de 
Aventura, de alto 
rendimento, 
através da 
realização do 
CAMPEONATO 
BAIANO DE 
CORRIDA DE 
AVENTURA 
2021. 

Indicador 1: 

Nº de atletas 
participantes 

Atletas 

Súmula da 
prova  e 
Registro 
Fotográfico 

Previsto Realizad
o 

% 

800 800 100% 

 
Indicador 2: Nº 
de Etapas 
realizadas 

Etapas 
Súmula da 
Prova 

04 04 100% 

Ação 1: Realizar 
a 1ª etapa do 
Campeonato 
Baiano de 
Corrida de 
Aventura (virtual) 

Indicador 3: 

Material 
esportivo 
adquirido 

Material 
esportivo 
entregue 

Nota Fiscal 
e Registro 
Fotográfico 

01 01 100% 
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Ação 2: Realizar 
as etapas 

presenciais do 
Campeonato 

Baiano de 
Corrida de 
Aventura 

(presenciais) 

Indicador 4: 

Material 
esportivo 
adquirido 

Material 
esportivo 
entregue 

Nota Fiscal 
e Registro 
Fotográfico 

03 03 100% 

 

Ação 3: 
Solenidade de 

premiação 

Indicador 
5: Nº 
Solenidades de 
Premiação 
realizadas 

Troféus e 
medalhas 
entregues/ 

enviados 

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: 
 
Realizar a 1a etapa do Campeonato Baiano de Corrida de Aventura  Virtual 

 

Indicador nº 1 e 2: Ocorreu a competição desportiva na modalidade virtual totalizando quatro 

etapas, sendo três nas cidades de ibicoara, Jacobina e Mutuípe, com a participação de 

aproximadamente 200 (duzentos) atletas no dia de evento. O evento envolveu atletas dos sexos 

Masculino e Feminino, oriundos de todo o estado da Bahia, como também de outros estados e 

países. 

 

Realizar as etapas presenciais do Campeonato Baiano de Corrida de Aventura 

 

Indicador nº 3: Foram realizada as competições  desportivas presenciais na modalidade de 

Corrida de Aventura no periodo de 10/10/2021 a 05/12/2021, totalizando quatro etapas, sendo 

três nas cidades de ibicoara, Jacobina e Mutuípe, com a participação de aproximadamente 200 

(duzentos) atletas por dia de evento. O evento envolveu atletas dos sexos Masculino e 

Feminino, oriundos de todo o estado da Bahia, como também de outros estados. 

 

Solenidade de premiação 
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Indicador nº 4 e 5: Ocorreram as premiações, onde as equipes vencedoras  recebiam   troféus 

personalizados e os participantes foram contemplados com medalhas. 

 
 

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o 
período: [ 
 
Durante o período do evento os amantes da Corrida de aventura movimentaram a as 

cidades participantes e consequentemente estimulou a economia com o aquecimento da 

hotelaria e alimentação  

 
6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 
 
Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 05/2021 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 CORRIDA DE AVENTURA - FBCA divulgou as 

informações referentes ao termo de fomento 05/2021.  
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No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme 

constatado através do link https://www.fbca.com.br/campeonato/2021-2/termo-

de-fomento-no-05-2021-sudesb/, 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 
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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 05/2021. 

 
11. APLICAÇÃO DE GLOSAS  
 
Não houve glosa no período.  
 
 
12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA 

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 05/2021, referente ao 

CAMPEONATO BAIANO DE AVENTURA 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 da  

natação, através da realização do evento  CAMPEONATO BAIANO DE 

AVENTURA 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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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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Jacobina 
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Mutuípe 
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LINK NOTICIAS 
 
 

 
http://www.sudesb.ba.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1924 
 
https://www.bahianoticias.com.br/esportes/noticia/60083-campeonato-baiano-
de-corrida-aventura-movimentou-fim-de-semana-no-estado.html 
 
http://lider87fm.com.br/mutuipe-sediara-etapa-final-do-campeonato-baiano-
de-corrida-de-aventura/ 
 
https://www.tragora.com.br/campeonato-baiano-de-corrida-de-aventura-
agitou-jacobina-e-miguel-calmon/ 

Salvador/BA, 10/12/2021. 

   
 
 


