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Introdução 

 

O objetivo desse relatório é 

FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA 

administrar, fiscalizar, difundir, defender, promover eventos e fomentar a prática da 

modalidade Corrida de Aventura, em

educativo, social, cultural e recreativo.

 

O Projeto “CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2019”

FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA 

aprimorar as técnicas, qualificar atletas

associação entre atividade física, contato com a natureza e um estilo de vida ecológico e 

sustentável. 

 

Nesse contexto a sua realização visa

comportamentos positivos que podem auxiliar na construção de hábitos saudáveis aos 

praticantes e por ter envolvido

de lazer a população local, atingindo um público de aproximadamente 

a realização do evento. 
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Relatório Técnico de Monitoramento de Parceria 

              Termo de Fomento nº 06/2019 

O objetivo desse relatório é  realizar a análise da execução da parceria formalizada com a 

FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA – FBCA, sua 

administrar, fiscalizar, difundir, defender, promover eventos e fomentar a prática da 

modalidade Corrida de Aventura, em todas as formas, com caráter desportivo, ecológico, 

educativo, social, cultural e recreativo. 

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2019”

FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA – FBCA

qualificar atletas  baianos, tendo a atenção

associação entre atividade física, contato com a natureza e um estilo de vida ecológico e 

Nesse contexto a sua realização visa toda prática esportiva, a ter  atitude

comportamentos positivos que podem auxiliar na construção de hábitos saudáveis aos 

vido atletas de varias  regiões do Estado,

atingindo um público de aproximadamente 
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Parceria  

realizar a análise da execução da parceria formalizada com a  

, sua finalidade de gerir, 

administrar, fiscalizar, difundir, defender, promover eventos e fomentar a prática da 

todas as formas, com caráter desportivo, ecológico, 

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2019” promovido pela  

FBCA, com o objetivo de 

a atenção de todos os públicos, 

associação entre atividade física, contato com a natureza e um estilo de vida ecológico e 

toda prática esportiva, a ter  atitudes e 

comportamentos positivos que podem auxiliar na construção de hábitos saudáveis aos 

, como mais uma opção 

atingindo um público de aproximadamente 300 pessoas durante 
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Informações da Parceria 

 

Órgão da Administração Pública: 

SUDESB 

Representante legal: Vicente José de Lima Neto 

Organização da Sociedade Civil: 

CNPJ: 13.233.332/0001-68 

Representante legal: Vitor Hugo Moreau da Cunha

Instrumento da Parceria: Termo de 

Objeto: Apoio financeiro para fazer frente às despesas 

promocional, premiação e outros serviços

CORRIDA DE AVENTURA 2019”

 Inexigibilidade: Termo de nº 08/2019

 Período de vigência: 24/04/2019 a 13/11/2019

Período de execução: 27 de abril de 2019 a 15 de setembro de 2019,

Valor do Repasse: R$ 74.757,08 (setenta e quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e oito 

centavos) 

Prorrogação: Através de ofício por 

02/12/2019. 

Análise da execução da Parceria

 

O  “CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2019” 

27 de abril a 15 de setembro do ano corrrente

atletas inscritos nas etapas, dividido em quatro categorias: 

Pro, Duplas Masc. Pro e Quartetos Mistos Pro

As competições foram realizadas 

de Sobradinho região do Vale do São Francisco.
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Órgão da Administração Pública: Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 

Vicente José de Lima Neto  

Organização da Sociedade Civil: Federação Baiana de Corrida de Aventura

Vitor Hugo Moreau da Cunha 

Termo de Fomento nº 06/2019. 

Apoio financeiro para fazer frente às despesas material de divulgação, material 

promocional, premiação e outros serviços, visando a realização do “CAMPEONATO BAIANO DE 

CORRIDA DE AVENTURA 2019” 

08/2019 

24/04/2019 a 13/11/2019 

e abril de 2019 a 15 de setembro de 2019, 

R$ 74.757,08 (setenta e quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e oito 

Através de ofício por 19 dias, conforme Portaria nº 

da execução da Parceria 

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2019” foi realizado

27 de abril a 15 de setembro do ano corrrente, com a participação de 

dividido em quatro categorias: Duplas Open, Duplas Mistas/Fem 

Pro, Duplas Masc. Pro e Quartetos Mistos Pro.  

As competições foram realizadas nas regiões Imbassaí( Mata de São João)

região do Vale do São Francisco. 
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Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – 

Federação Baiana de Corrida de Aventura  

material de divulgação, material 

“CAMPEONATO BAIANO DE 

R$ 74.757,08 (setenta e quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e oito 

dias, conforme Portaria nº 52/2019. Nova Vigência 

realizado, no período de 

 aproximadamente  492 

Duplas Open, Duplas Mistas/Fem 

( Mata de São João), Juazeiro, represa 
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Foi destinado um  aporte de R$ 

reais e oito centavos), de material de divulgação, material promocional, premiação e outros 

serviços , e bem como   impulsionar a economia 

de grande apelo social. A  divulgação das atividades ocorreu

ações  do Governo do Estado, da Setre e da Sudesb, voltadas para o Esporte e o Lazer.

 

A 1ª etapa – ocorreu no município de 

corrente, com a largada às 16:00

PRO dupla masculina, PRO 

mista/feminina a 7ª Noite do Perrengue aconteceu

distancia aproximada de 100 km

O evento sempre têm provas de

conhecido justamente por esssa características

e de outros estados. Com uma grande

para os participantes ali presentes, com

participaram da competição, sairam

perdido no caminho, inclusive os orientam se necessário

competições com trilhas, matas e rios. 

Ainda ocorreram as modalidade de 

João, ficando como a base fazenda Polomar

Pojuca e contou com apoio de instrutores locais. 

teve o atendimento necessário prestado, uma vez que todos os eles estavam segurados. E 

assim a primeira etapa foi realizada de forma satisfatória. 

A 2ª etapa ocorreu nos dias 01 e 

municipal com largada às 22:00, nas

mista/feminina, OPEN dupla masculina, OPEN

aconteceu com a partiicpação de 68 atletas numa distancia aproximada de 80 km

O destaque nessa etapa foi Arca Sport 

Aventura, co uma brilhnate execução 

até as margens do rio São Francisco, onde tiveram 

STADO DA BAHIA 

RABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

UPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA 

Rua Paulo Moreira de Souza, s/nº, Logradouro nº 43120, Lauro de Freitas-BA - BA, CEP 42.706
Tel.: (71) 3103-0900 - Fax: (71) 3103-0901 - www.sudesb.ba.gov.br 

R$ 74.757,08 (setenta e quatro mil setecentos e cinquenta e sete 

material de divulgação, material promocional, premiação e outros 

impulsionar a economia local, o que reforça  e 

apelo social. A  divulgação das atividades ocorreu nos municipios

do Governo do Estado, da Setre e da Sudesb, voltadas para o Esporte e o Lazer.

ocorreu no município de  Mata de São João nos dias 27 e 28 de abril 

, com a largada às 16:00 no condominio Reserva Imbassaí. Nas categorias 

 dupla mista/feminina, OPEN dupla masculina,

7ª Noite do Perrengue aconteceu com a participação de 134 atletas

distancia aproximada de 100 km. 

de Corrida de Aventura mais completas

conhecido justamente por esssa características, contou com a participação de  a

Com uma grande estrutura a corrida iniciou a noite, 

para os participantes ali presentes, com grupo de atletas com bagagem e experiência

sairam depois da largada para garantir que nenhum iniciante ficaria

, inclusive os orientam se necessário. A região é

competições com trilhas, matas e rios.  

Ainda ocorreram as modalidade de trekking  e mountain ocorreram na região de Mata de São 

fazenda Polomar, já a modalidade de canoagem foi realizada

com apoio de instrutores locais. Ocorreu um incidente com um atleta que logo 

teve o atendimento necessário prestado, uma vez que todos os eles estavam segurados. E 

assim a primeira etapa foi realizada de forma satisfatória.  

1 e 02 de junho do ano corrente na cidade de 

municipal com largada às 22:00, nas categorias PRO Misto, PRO dupla masculina, PRO dupla 

mista/feminina, OPEN dupla masculina, OPEN dupla mista/feminina

com a partiicpação de 68 atletas numa distancia aproximada de 80 km

Arca Sport Night que estreou no Campeonato Baiano de Corrida de

execução de prova. Os competidores sairam do estádio 

até as margens do rio São Francisco, onde tiveram as bóia-cross, flutuação e canoagem 

BA, CEP 42.706-050 
 

74.757,08 (setenta e quatro mil setecentos e cinquenta e sete 

material de divulgação, material promocional, premiação e outros 

 qualifica o evento como 

nos municipios-sedes, além de 

do Governo do Estado, da Setre e da Sudesb, voltadas para o Esporte e o Lazer. 

27 e 28 de abril do ano 

Nas categorias PRO Misto, 

masculina, OPEN  dupla 

rticipação de 134 atletas numa 

completas do Brasil e é bastante 

com a participação de  atletas da Bahia 

a noite, com total segurança 

com bagagem e experiência que não 

ntir que nenhum iniciante ficaria 

A região é bem propicia para as 

e mountain ocorreram na região de Mata de São 

canoagem foi realizada no rio 

Ocorreu um incidente com um atleta que logo 

teve o atendimento necessário prestado, uma vez que todos os eles estavam segurados. E 

do ano corrente na cidade de Juazeiro no estádio 

categorias PRO Misto, PRO dupla masculina, PRO dupla 

mista/feminina o Arca Sport Night 

com a partiicpação de 68 atletas numa distancia aproximada de 80 km. 

no Campeonato Baiano de Corrida de 

Os competidores sairam do estádio em trekking 

cross, flutuação e canoagem que 
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durou ao longo da noite.  

Os ponto de controle da prova tinham alguem da equipe que controlava e motivava os 

final da prova se deu em uma fazenda, com direito a almoço típico 

assima 2ª de forma satisfatória. 

A 3ª e ultima etapa ocorreu nos dias 

represa de Sobradinho com largada  às 10:00 da manhã

masculina, PRO dupla mista/feminina, OPEN dupla masculina, OPEN

Com a participação de 212 atletas e uma distnacia aproximada de 130 km. 

A largada ocorreu as margens da represa e os atletas percorreram 21 km de canoagem  no final 

a ocorreu um almoço paraos atletas

O Desafio dos sertões foi um evento desafiador com provas intensas 

o País . 

 
 
a) Descrição sumária das ações e metas

 

Para garantir a plena execução do 

assim como relacionamos o status de cada uma delas, que pode ser enquadrada como

 

b) CUMPRIDA, quando houve a entrega completa do serviço/

c) CUMPRIDA PARCIALMENTE, quando houve a entrega parcial do serviço/

d) NÃO CUMPRIDA, quando não houve a entrega do serviço/

 

DESCRIÇÃO DO ITEM

 

Lona backdrop 3,00 x 3,00m 

serviço de produção lona impressa em alt

resolução, acabamento com ilhós, sem instalaçã

Placas bike 0,210 x 0,150 

serviço de produção de placa em poliestireno 2 

mm com adesivo impresso em alta resolução e 

corte reto. 
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tinham alguem da equipe que controlava e motivava os 

fazenda, com direito a almoço típico para oa atletas. Finalizando 

 

ocorreu nos dias 14 e 15 de setembro do corrente ano na região do da 

represa de Sobradinho com largada  às 10:00 da manhã, nas categorias PRO Misto, PRO dupla 

masculina, PRO dupla mista/feminina, OPEN dupla masculina, OPEN

icipação de 212 atletas e uma distnacia aproximada de 130 km. 

A largada ocorreu as margens da represa e os atletas percorreram 21 km de canoagem  no final 

paraos atletas para commeorar a conclusão da etapa

foi um evento desafiador com provas intensas que atraiu atletas de todo 

scrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

Para garantir a plena execução do objeto, foi pactuado as metas e ações

assim como relacionamos o status de cada uma delas, que pode ser enquadrada como

CUMPRIDA, quando houve a entrega completa do serviço/ material;

CUMPRIDA PARCIALMENTE, quando houve a entrega parcial do serviço/

quando não houve a entrega do serviço/ material

DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE 

Material de divulgação 

serviço de produção lona impressa em alta 

resolução, acabamento com ilhós, sem instalação 

03 

serviço de produção de placa em poliestireno 2 

mm com adesivo impresso em alta resolução e 

750 
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tinham alguem da equipe que controlava e motivava os atletas. O 

para oa atletas. Finalizando 

do corrente ano na região do da 

, nas categorias PRO Misto, PRO dupla 

masculina, PRO dupla mista/feminina, OPEN dupla masculina, OPEN dupla mista/feminina. 

icipação de 212 atletas e uma distnacia aproximada de 130 km.  

A largada ocorreu as margens da represa e os atletas percorreram 21 km de canoagem  no final 

da etapa com sucesso. 

que atraiu atletas de todo 

metas e ações  descritas abaixo, 

assim como relacionamos o status de cada uma delas, que pode ser enquadrada como: 

material; 

CUMPRIDA PARCIALMENTE, quando houve a entrega parcial do serviço/ material; 

material. 

SITUAÇÃO 

‘ 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 
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PCS 0,30 x 0,42m 

serviço de produção de lona impressa em alt

resolução, acabamento com ilhós, sem 

instalação. 

Lona 3,00 x 1,00m 

serviço de produção de lona impressa em alt

resolução, acabamento com ilhós, sem 

instalação. 

Lona 4,00 x 1,00m 

serviço de produção de lona impressa em alt

resolução, acabamento com ilhós, sem 

instalação. 

Mapas 0,30 x 0,42m 

serviço de produção de lona impressa em alt

resolução, sem acabamento. 

Adesivo perfurite 1,25 x 0,60m 

Adesivo vinílico para capacete 0,10 x 0,05

Locação de backdrop e pórtico. 

Serviço de iluminação e sistema de som

 

Camisa do evento em dry fit 100 poliamid

Viseiras / bandanas  

Squeeze personalizado 

Medalhas em liga de antimônio 

Troféus personalizados em MDF/antimôni

 

Links noticias  

https://www.redegn.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=117715

https://www.fbca.com.br/2019/calendario
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serviço de produção de lona impressa em alta 

resolução, acabamento com ilhós, sem 

90 

e lona impressa em alta 

resolução, acabamento com ilhós, sem 

12 

serviço de produção de lona impressa em alta 

resolução, acabamento com ilhós, sem 

01 

serviço de produção de lona impressa em alta 

950 

12 

Adesivo vinílico para capacete 0,10 x 0,05m 400 

Outros 

serviços 

06 

Serviço de iluminação e sistema de som.  03 

Material Promocional  

amisa do evento em dry fit 100 poliamida 750 

500 

750 

Premiação 

 

700 

Troféus personalizados em MDF/antimônio 204 

https://www.redegn.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=117715

https://www.fbca.com.br/2019/calendario-2019/ 
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CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

https://www.redegn.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=117715 
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Conclusão 

 

Constatamos  que o “CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2019”

as metas estabelecidas no Plano de Trabalho, assim como 

criou um  

 

ambiente propício para a descoberta de novos talentos

ainda trouxe visibilidade para as categorias participantes nas regiões visitada

 

Lauro de Freitas, 20 de dezembro de 201

 

. 
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“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2019”

estabelecidas no Plano de Trabalho, assim como  disseminou a prática de esportes e 

ambiente propício para a descoberta de novos talentos ,através das equipes participantes.

ainda trouxe visibilidade para as categorias participantes nas regiões visitada

de dezembro de 2019. 

 

                              

BA, CEP 42.706-050 
 

“CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2019” alcançou 

disseminou a prática de esportes e 

equipes participantes. E 

ainda trouxe visibilidade para as categorias participantes nas regiões visitadas.  
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Anexo- Registro Fotográfico
 
 
                  7ª Noite do Perrengue
                           

Prova        
 
 

Backdrop                                                        
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

STADO DA BAHIA 

RABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

UPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA 

Rua Paulo Moreira de Souza, s/nº, Logradouro nº 43120, Lauro de Freitas-BA - BA, CEP 42.706
Tel.: (71) 3103-0900 - Fax: (71) 3103-0901 - www.sudesb.ba.gov.br 

 
Registro Fotográfico 

7ª Noite do Perrengue 

    
Prova                                   Troféus e medalhas  

    
                                                       Placa 
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Camisa                                                          
 

Sonorização  
 
 
Arca Sport Night 
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                                                          Pórtico 

 

 Pódio, Bacdrop, Camisa 
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O Desafio dos sertões 
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Pórtico, iluminação e sonorização

Troféu 

 Provas 
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rtico, iluminação e sonorização  

 Placa 
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