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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente ao dia 12/12/2021 e tem como finalidade apresentar a avaliação do cumprimento
do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº 23/2021, celebrado entre
a Federação Bahiana de Atletismo- FBA e esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia-
SUDESB.

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria foi o Gestor servidor Sinval Vieira da Silva Filho,
constituído através da Portaria nº 82 de 19/07/2019.

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 nº 23/2021

Objeto da Parceria: DEZ  MILHAS  ARARINHA  AZUL  NA  NATUREZA

Vigência: 10/12/2021 a 08/02/2022

No período avaliado, a Administração Pública repassou  recursos na forma discriminada abaixo:

Valor Total da Parceria:

Nº da
Parcela

Repasse Previsto Repasse Realizado

Data Valor Data Valor
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Parcela
Única

10/12/2021 22.100,00 14/12/2021 22.100,00

TOTAL    22.100,00

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Federação Bahiana de Atletismo- FBA

CNPJ: 13.575.816/0001-95

Representante: OG ROBSON DE MENEZES CHAGAS

Telefone de Contato: (71) 3322-3865

E-mail: ogrobson@hotmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

Este projeto visa expandir a participação de 300 (trezentos) corredores em atividades esportivas de alto
rendimento ,onde os mesmos percorreram   percursos de 01 km, 05 km e 16 km., além de percorrem em estrada
cross, baseado em trilhas naturais na caatinga, na Área de Preservação Ambiental Ararinha Azul .

   Compromisso: Promover o esporte e lazer como um vetor de desenvolvimento produtivo, considerando as
vocações territoriais:

Meta: Expandir a participação de atletas nos programas de esporte de alto rendimento.

5. resultados das técnicas utilizadas no monitoramento e avaliação

A execução do objeto foi avaliada através da análise da documentação encaminhada pela OSC, composta por
todos os documentos comprobatórios, tais como: Relatório de Cumprimento de Objeto, relatório fotográfico,
notas fiscais, acompanhamento através da visita técnica in loco e comprovação de divulgação através de mídias
sociais.

5.1 ANÁLISE da execução da parceria

5.1.2 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 monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 23/2021, formalizado entre a Sudesb e a Federação
Bahiana de Atletismo-FBA  para a promoção DEZ  MILHAS  ARARINHA  AZUL  NA  NATUREZA, no
ambiente de  reserva ambiental e preservação da espécie foi avaliado pelo servidor da Sudesb JOSÉ NEY DO
NASCIMENTO SANTOS, Analista Técnico, através de análise documental e acompanhamento de  visita técnica
in loco

 A competição foi realizada no dia 12/12/2021 á  partir das  8h, no município de Curaçá-BA ,em uma área de
Conservação Ambiental ( sede de associação dos agropecuaristas da Fazenda Melancia), e contou com a
participação de 300 (trezentos) atletas,visando a prática da atividade esportiva, entre as comunidades do Norte
Baiano, além de adotar ações socioeducativas de conscientização ecológica e divulgação da reintrodução da
Ararinha Azul na natureza  e o replantio das mudas da vegetação caatinga.  Os participantes  nas faixas etárias de
03 a 18 anos percorreram 03 (três) percursos de 01 km, 05 km e 16 km em terrenos de trilha e de estradão.

Foi utilizado o sistema de cronometragem eletrônica; chip de uso único (descartável); número de peito,
personalizado; relógio led dupla face luminoso para pórtico largada / chegada, personalizados com as
logomarcas do evento, Governo do  Estado da Bahia,  e SUDESB

mailto:ogrobson@hotmail.com
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 Após o término da prova os corredores seguiram para Arena de alimentação e hidratação para um breve
descanso.

Por meio dos documentos e relatórios técnico-fotográficos, podemos identificar que a Federação divulgou a
competição por meio das mídias socias, imprensa, Banners e camisas promocionais.

No final do dia  ocorreu uma  premiação simbólica com medalhas para todos os participantes e troféus
personalizados com as logomarcas do Governo do  Estado da Bahia,  SETRE e SUDESB. para as seguintes
categorias geral , por faixa etária, idosos e pessoas com deficiência física conforme lista em anexo:
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a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

DEZ  MILHAS 
ARARINHA  AZUL  NA 
NATUREZA

Indicador Unidade Meio de
Verificação

Qtde.   de Meta Ano 2021

DEZEMBRO

OBJETIVO
DA
PARCERIA

Disseminar  e
fortalecer o
atletismo

Indicador 1:

Nº de atletas
participantes

Atletas Lista de
Inscrição

Previsto Realizado %

 

300

 

300

 

100%

Ação 1: Nº
Competição
da Dez
Milhas
Ararinha
Azul na
Natureza. ”

Indicador 2:

nº de etapas
Prova

Súmula da
Prova e
Registro
Fotográfico

 

01 01 100%

 Ação 02:
Realização

Indicador 3:
Contratação de

Camisas Nota Fiscal 300 300 100%
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AÇÕES

da  Dez 
milhas
Ararinha
Azul na
Natureza

Material
Promocional

 e Registro
Fotográfico

 Ação 3

Executar
ações de
Infraestrutura
do Projeto

Indicador 4
Contratação do
Sistema de
Cronometragem
da prova

 

Cronometragem
Nota Fiscal

 e Registro
Fotográfico

 

01

 

01

 

 100%

 
Ação 4:

Solenidade
de Premiação

Indicador 5

Adquirir Troféus
e Medalhas
personalizados

Troféus e
medalhas

Nota Fiscal
do serviço e
relatório
Fotográfico

360 360  100%

          

 

Ação 1. Realização da Dez Milhas Ararinha Azul na Natureza:

Critério de Aceitação: A competição foi realizada no dia 12 de dezembro de 2021, numa  Área de Preservaç
Ambiental Ararinha Azul, tendo largada e chegada na Sede da Associação dos Agropecuaristas da Fazend
Melancia, em Curaçá – Bahia, onde também foi  montada toda a arena para acomodação dos corredores 

expectadores. Foram três percursos (01km, 05km e 16km) em estradas cross, com ênfase em trilhas natura
na caatinga com a participação de 300 (trezentos)corredores, de  acordo com o Decreto Nº 20.837 de 29 de

outubro de  2021, Art. 1º  – do Governador do Estado da Bahia, onde prevê a realização de eventos e
atividades com a presença de público inferior a 2000 (duas mil ) pessoas.

Para a realização do evento foi  necessário a contratação de Material Promocional personalizado com as
logomarcas do evento, do Governo do Estado da Bahia, e SUDESB.

Ação 2. Executar ações de infraestrutura do Projeto:

Critério de Aceitação: Foi  utilizado o sistema de cronometragem eletrônica; chip de uso único (descartáve
número de peito, personalizado; relógio led dupla face luminoso para pórtico largada / chegada,

personalizados com as logomarcas do evento, Governo do  Estado da Bahia,  e SUDESB.

Ação 3. Premiação do Evento

Critério de Aceitação: Ao término da competição, houve uma solenidade de premiação com medalhas e
troféus personalizados com as logomarcas do evento, do Governo do  Estado da Bahia, e SUDESB.

b. Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

Ação 1. Realização da Dez Milhas Ararinha Azul na Natureza
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A corrida foi realizada no dia 12 de dezembro de 2021 com a participação de 300 (trezentos) atletas, e um
publico estimado de 1500 pessoas.

Ação 2 –. Executar ações de infraestrutura do Projeto

Foi utilizado o sistema de cronometragem eletrônica; chip de uso único (descartável); número de peito,
personalizado; relógio led dupla face luminoso para pórtico largada / chegada, personalizados com as
logomarcas do evento, Governo do  Estado da Bahia,  e SUDESB

c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

A Cidade de Curaçá- BA teve um final de semana (período do evento) com bastante movimento, os amantes de
atletismo lotaram a cidade e conseqüentemente movimentou a economia da região com o aquecimento da
hotelaria, alimentação e divulgou o nome da cidade como referência a modalidade de esportiva .

5.1. Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

O Termo de Fomento nº 23/2021, não está enquadrado nos casos de análise obrigatória das despesas financeiras
previstas na Lei, entretanto a SUDESB realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da utilização
dos recursos públicos liberados.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 23/2021 foi executado integralmente, cumprindo
com todas metas previstas no plano de trabalho.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

8. TRANSPARÊNCIA

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme constatado através do link
http://www.fba.org.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;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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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 nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

   Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não houve aplicação de glosa.

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

 Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 23/2021, referente a corrida DEZ  MILHAS 
ARARINHA  AZUL  NA  NATUREZA, foi executado com o cumprimento das metas previstas no plano de
trabalho.

13. CONCLUSÃO

Após análise da documentação e considerando o conteúdo demonstrado no Relatório Técnico de Execução do
Objeto apresentado pela OSC, verificamos que o objeto foi cumprido integralmente. Informamos ainda que será
emitido o parecer técnico definitivo após a análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas.

14.2 - Link referente à divulgação do evento:  

    http://www.fba.org.br

 

Backdrop e sistema de cronometragem

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.fba.org.br/
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Camisas

Medalhas e Troféus

Pórtico Largada e Chegada
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                 Premiação

Documento assinado eletronicamente por Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador, em 06/01/2022, às
16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº
15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00041210706 e
o código CRC 905449A5.

Referência: Processo nº 069.1459.2021.0003637-07 SEI nº 00041210706

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

