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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório é referente ao período de 27 e 28 de novembro de 2021, e tem como 

objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das 

atividades pactuadas no termo de fomento nº. 12/2021, celebrado entre a FEDERAÇÃO 

BAIANA DE CILISMO – 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 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 12/2021 

Objeto da Parceria: “SUBA FORTE 2021” 

Vigência: 17/11/2021 a 16/01/2022 

 

Valor Total da Parceria: 
Nº da 

Parcela 
Repasse Previsto Repasse Realizado 
Data Valor Data Valor 

2 parcelas 17/11/2021 86.195,00 22/11/2021 86.195,00 

 
TOTAL 

17/12/2021 38.500,00 03/12/2021 38.500,00 

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 
 
Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAIANA DE CILISMO – FBC 



  

Página 4 de 13 

 

CNPJ: 14.675.052/0001-72 

Representante: Orlando Carl Schmidt Junior 

Telefone de Contato: (71) 98204-6493 

E-mail: vhmoreau@gmail.com 

 
 
4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO  
 

O presente evento ocorreu nas trilhas de Praia do Forte e Sapiranga, litoral baiano, com a 

participação de aproximadamente 500 (quinhentos) atletas por etapa, Infanto Juvenil, 

Juvenil e Juniores, as categorias profissionais como Elite Masculino, Elite Feminino e Sub 

23 e as categorias Masters com atletas de 30 anos até atletas com mais de 65 anos, 

respeitando o decreto Governamental vigente com relação a pandemia.  

 

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 12/2021, 

foram realizados através da visita in loco, registro fotográfico e análise documental 

realizada pelo técnico Fernando Oliveira, analista técnico. 

 
 
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. 

O Suba Forte 2021 foi um evento Premium aconteceu nos dias 27 e 28 de novembro de 

2021, onde os atletas pedalaram nas trilhas de Praia do Forte e Sapiranga, coração da 

Mata Atlântica. Com percursos de 40km e 80km. 

  

A prova ocorreu as 08:00h no Pórtico de largada as 07:00 já estava aberto para o 

alinhamento nos dias previstos e no dia 28 de novembro de 2021 a solenidade de 

premiação. 
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A entrega dos KITS ocorreram no dia 28 de novembro de 2021, no castelo Garcia D'ávila. 

  

Todos os atletas estavam devidamente uniformizados com capacete, luvas, óculos e a 

camisa oficial do evento de seu respectivo dia.   

 

As duplas largaram e chegaram juntas com os seus respectivos parceiros, caso não 

chegassem juntas não entravam na classificação do dia e nem da classificação final.  

  

O tempo limite de chegada era as 16:00 do dia da etapa, com proibição de troca 

de bike durante todo o percurso todos os atletas estavam utilizando pulseiras de 

identificação, que deveria esta inviolável.  

Categorias participantes: 

  
Suba Forte 80km 

Categoria Descrição 

Challenge Free Force 
masculino   

Homens com idade livre  

Challenge solo masculino 
30-  

O atleta deverá ter 29 anos ou menos 
no dia do evento  

Challenge Free Force 
feminino  

Mulheres com idade livre 

Challenge Solo Feminino 
30+  

A atleta feminina deverá ter 30 anos ou 
mais no dia do evento  

Challenge solo 30/34 
anos 

O atleta deverá ter entre 30 a 34 anos 
no dia do evento  

Challenge solo 35/39 
anos 

O atleta deverá ter entre 35 a 39 anos 
no dia do evento  

Challenge solo 40/44 
anos 

O atleta deverá ter entre 40 a 44 anos 
no dia do evento  

Challenge solo 45/49 
anos 

O atleta deverá ter entre 45 a 49 anos 
no dia do evento  

Challenge solo 50/54 
anos 

O atleta deverá ter entre 50 a 54 anos 
no dia do evento  

Challenge solo 55/59 
anos  

O atleta deverá ter entre 55 a 59 anos 
no dia do evento  
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Mamute 
O atleta deverá pesar 100kg ou mais ( 
todos os atletas serão pesados na 
retirada de KIT) 

Dupla mista 
Composto por um homem e uma 
mulher - idades livres  

Dupla masculina Sub 70 A soma de idade da dupla até 69 anos 

Dupla masculina 70+ 
A soma de idade da dupla deverá estar 
entre 70 e 79 anos  

Dupla masculina 80+ 
A soma de idade da dupla deverá estar 
entre 80 e 89 anos  

Dupla masculina 90+ 
A soma de idade da dupla deverá estar 
entre 90 ou mais 

PNE 80km Atletas com necessidades especiais  

E-Bike 
Atletas Idade livre Bike assistida sem 
motor a combustão 

  
Suba Forte 40km 

Categoria Descrição 

Feminino 30-  
 A atleta feminina deverá ter 29 anos ou menos no 
dia do evento  

Feminino 
30+   

A atleta feminina deverá ter entre 30 e 39 anos no 
dia do evento  

Feminino 
40+  

A atleta feminina deverá ter 40 anos ou mais no dia 
do evento  

Júnior A atleta deverá ter até 18 anos no dia do evento  

Masculino 
30-  

O atleta deverá ter até 29 anos no dia do evento  

Masculino 
30+ 

O atleta deverá ter entre 30 e 39 anos no dia do 
evento 

Masculino 
40+ 

O atleta deverá ter entre 40 e 49 anos no dia do 
evento 

Masculino 
50+ 

O atleta deverá ter entre 50 e 59 anos no dia do 
evento 

Dinossauro 
O atleta deverá ter 60 anos ou mais no dia do 
evento  

PNE 40Km 
Atletas com idade livres, portador de limitações 
fisicas 
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a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

Realizar o Projeto “SUBA 
FORTE  2021” 

Indicador Unidade 
Meio de 

Verificação 

Qtde.   de Meta Ano 
2021 

NOVEMBRO 

OBJETIVO 
DA 

PARCERIA 

Disseminar o 
esporte de alto 
rendimento, na 
modalidade de 
MTB 

Indicador 
1: Nº de 
atletas 
participante
s 

Atletas 

  

Inscrições 
realizadas no 
site 

Previsto Realizad
o 

% 

500 710 100% 

Ação 
1: Realizar 
o projeto 
denominad
o “SUBA 

FORTE 
2021” 

 

Indicador 
2: Nº de 
Etapas 
realizadas 

  

  

Etapas 

  

Súmula da 
Prova e 
Registro 
Fotográfico 

01 01 100% 

 

Indicador 
3: Nº 
Contrataçã
o de 
Infraestrutur
a, Material 
promociona
l e outros 
serviços 

  

  

  

Infraestru
tura, 
Material 
promocio
nal e 
Outros 
Serviços 
contratad
os 

  

  

  

Nota Fiscal e 
Registro 
Fotográfico 

03 03 100% 

Ação 
2: Divulgaçã
o do Evento 

Indicador 
4: Nº Nº 
Material de 
divulgação 
para as 
provas 

  

Banners, 
Bandeira
s e 
Placas, 
Confecci
onados 

  

Nota Fiscal e 
Registro 
Fotográficos 

01 01 100% 



  

Página 8 de 13 

 

 

Ação 3: 

Premiação 

Indicador 
5: 

Nº de 
Solenidade
s de 
Premiaçao 
realizadas e 
entrega de 
troféus e 
medalhas 

  

  

Troféus e 
medalha
s 
confeccio
nados 

  

  

  

Nota Fiscal e 
Registro 
Fotográficos 

01 01 100% 

 
b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas: 
 
A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho: 

 

Realizar o projeto denominado “SUBA FORTE 2021” 

 

Indicador nº 1 e 2: Ocorreu a competição desportiva no município de Mata de São João 

localidade de Praia do Forte, com a participação de aproximadamente 710 (setecentos e dez) 

atletas nos dias de evento. O evento envolveu atletas dos sexos Masculino e Feminino em 

categorias, conforme acima, oriundos de todo o estado da Bahia, como também de outros 

estados, além da contratação de grade, serviço de sonorização, estrutura box truss, palco 

confeccionado, cobertura em estrutura box truss e painel de led. 

 

Realizar a Divulgação do Evento 

 

Indicador nº 3:  

Ocorreu a divulgação através da contratação de material, tais como: Banner, bandeira e 

placa.  

 

Premiação 

 

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

e medalhas personalizados e os participantes foram contemplados com medalhas. 
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c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o 
período: [ 
 
Durante o período do evento os amantes do Ciclismo movimentaram  a localidade participante 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 12/2021 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 CILISMO – FBC divulgou as informações referentes ao termo de 

fomento 12/2021.  

 
 

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

constatado através do lin https://fbciclismo.com.br/category/convenios/, atendendo o 

disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, ipsis litteris: 
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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 12/2021. 

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

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 12/2021, referente ao “SUBA 

FORTE 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. 
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14. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que o objetivo da parceria foi alcançado fortalecendo a prática da  natação, 

através da realização do evento  “SUBA FORTE 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.   

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 Concentração largada 
 

Pórtico de Largada  
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Visão aérea do evento  
 

Realização da prova  
 

Categoria feminina 
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 Largada concentração  
 

Categoria masculina  
 
 
LINK NOTICIAS 
 
https://www.bahianoticias.com.br/bnhall/noticia/56-1-edicao-do-suba-forte-e-
sucesso-mesmo-com-fortes-chuva-na-bahia.html 
 
https://www.suba100.com/eventos/suba-forte/subaforte 
 
https://fbciclismo.com.br/convenios/termo-de-fomento-no-012-2021-sudesb-fbc-suba-
forte-2021/ 
 
 
 

Salvador/BA, 14 de dezembro de 2021 

   
 


