
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO   

PERÍODO DE  23 e 24/11/2019 
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ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL: Federação Baiana de Ciclismo 

INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo Fomento nº 45/2019 

OBJETO: Campeonato Baiano de Mountain Bike XCO 2019 

GESTOR DA PARCERIA: Sinval Vieira da Silva Filho 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, é referente ao período de 23 e 24/11/2019, tem como 

finalidade apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na 

execução das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº 45/2019, 

celebrado entre a Federação Baiana de Ciclismo- FBC e esta 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB. 

 

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria como Gestor o 

servidor Sinval Vieira da Silva Filho constituído através da Portaria nº 82 de 

19/07/2019. 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 

111/2019 de 01/11/2019, composta pelos seguintes membros: Susi Crystiane 

Santiago Dócio matrícula nº 69.446.078-5, Maria Amélia Ramon Britto, 

matrícula nº 69.279.271-2-, Larissa Oliveira Souza Simões, matrícula nº 69. 

604.641-4 e Giselle Marta de Matos Henrique, matrícula nº 69.529.016-7, 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. Em 

tempo, informamos a Portaria nº 112/2019, publicada no DOE de 06/11/2019 

dispensando a servidora Giselle Marta de Matos Henrique, matrícula nº 

69.529.016-7. 

 

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA 

 

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento nº 45/2019 

Objeto da Parceria: Campeonato Baiano de Mountain Bike XCO 2019 

Vigência: 27/11/2019 a  26/01/2020 

 

 



 
 
 

 
 

Página 4 de 12 

 

 

 

Valor Total da Parceria: 

Nº da 

Parcela 

Repasse Previsto Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 

Parcela 

Única 

28/11/2019 32.440,00 28/11/2019 32.440,00 

TOTAL  32.440,00  32.440,00 

 

 

 

 

Alterações da Parceria  

Instrumento Objeto Vigência Valor Total 

Prorrogação de 

oficio por 01 dia, 

através da 

Portaria                       

nº 127/2019 no 

DOE 14/12/2019 

Campeonato 

Baiano de 

Mountain Bike XCO 

2019 

27/11/2019 a 

27/01/2020 

R$ 32.440,00 

  

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 
 

Nome da OSC: Federação Baiana de Ciclismo 

CNPJ: 14.675.052/0001-72 

Representante: Orlando Carl Schmidt Junior 

Telefone de Contato: (71) 99994-0218 

E-mail: fbciclismo@hotmail.com 
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4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO  

  

A competição CAMPEONATO BAIANO DE MOUNTAIN BIKE XCO 2019 está 

em consonância com a previsão de despesas descritas no PPA, 2016-2019, 

apoiando o esporte de alto rendimento por meio da promoção de eventos, 

através das federações e entidades esportivas. O evento esportivo, em parceria 

com a Federação Baiana de Ciclismo – FBC tem por finalidade estimular a 

prática do Ciclismo de Mountain Bike na comunidade local, além de identificar 

atletas de diversas categorias como juvenil, elite e máster. 

Programa: Esporte e Lazer 

Compromisso: Fomentar o esporte de alto rendimento, ranqueando os 

melhores atletas estaduais na modalidade MTB XCO. 

Meta: Apoiar o esporte de alto rendimento por meio da promoção de eventos, 

através das federações e entidades esportivas, assim como promover o 

intercambio entre os atletas de vários municípios. 

 

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 e 

comprovação de divulgação através de mídias sociais. 
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5.1 ANÁLISES 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 45/2019, formalizado 

entre a Sudesb e a Federação Baiana de Ciclismo para a promoção do 

Campeonato Baiano de Mountain Bike XCO 2019, ocorreu no município de 

Santa Terezinha/BA e foi avaliado pelo coordenador da Sudesb Joaquim 

Maurício Cedraz Nery, através de análise documental sendo entregue pela 

OSC. Após a apreciação e análise dos documentos e relatórios técnicos/ 

fotográfico podemos identificar que Federação divulgou a competição através 

de serviços de sonorização local e material promocional como camisas, troféus, 

pórtico de largada, fundo de pódio e grades disciplinadoras, todos com a 

impressão da logomarca do Governo do Estado/ Setre/ Sudesb. 

 

 A competição foi iniciada no dia 23/11/2019 às 9h com a distribuição dos kits 

aos 202 atletas inscritos e às 14h iniciou a prova no Bike Park (Fazenda 

Bastião) de Santa Terezinha, onde os atletas percorriam 6km e a quantidade de 

voltas era definido de acordo com sua faixa etária, nas categorias júnior, máster 

D e feminino máster. Às 17h finalizamos a prova com a entrega de troféus e 

camisas aos 5 melhores atletas de cada categoria. No dia 24/11/2019 ocorreu a 

largada da prova às 8h, dos níveis máster B1, B2, A1 e A 2, com 4 voltas no 

circuito. Ao final da tarde ocorreu a solenidade de premiação, sendo Ana 

Carolina   e Kennedy Lago os campeões baianos de MTB XCM.  
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a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

 

 

Campeonato baiano de 

Mountain Bike XCO 2019 
Indicador Unidade 

Meio de 

Verificação 
Qtde.   de  Meta  Ano 2019 

OBJETIVO 

DA 

PARCERIA 

 
 

 

Disseminar e 
Fortalecer o 

Mountain 

Bike no 
Estado da 

Bahia 

Indicador 1: 

Nº de 
participantes 

Atletas 

 
  

Sumula da prova  
e Registro 

Fotográfico 

Previsto Realizado 

 

% 

 

 

200 202 

 
 

 

 

100% 

AÇÕES 

Ação 

1: Executar 

ações de 

divulgação 

do Projeto 

 

Indicador 2: 

Executar ações 
de divulgação 

Banners, 

camisas, 
sonorização, 

Fundo do pódio, 

Pórtico Lateral, 
troféus 

Nota Fiscal e 

Registro 
Fotográfico 

 

06 

 

06 

 

100% 

Ação 2: 

Realizar a 

Competição 

Campeonato 

Baiano de 

Mountain 

Bike XCO 

2019 

 

Estrutura do 

evento 

 Locação de 

Grades de 
Contenção 

Nota fiscal 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

100% 

Ação 3: 

Realizar 

solenidade 

de 

Premiação 

 

Solenidade de 

Premiação 

 

Solenidade 

 

Registro          

fotográfico 

 

 

 

01 

 

01 

 

100% 
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Ações 

Ação 1. Executar ações de divulgação do Projeto. 

Critério de Aceitação: Devem ser confeccionados banners com 
logomarcas do Governo do Estado da Bahia e da SETRE/SUDESB. 

Ação 2.  Realizar congresso técnico. 

Critério de Aceitação: Realizar no dia 23 de novembro de 2019 um 
congresso técnico para todos os participantes inscritos, com a finalidade 

de passar informações acerca do regulamento do evento. 

Ação 3.   Realizar a competição denominada "Campeonato baiano de 
Mountain Bike XCO  2019". 

Critério de Aceitação: Realizar a competição desportiva, na modalidade de 
MTB, no dia 24 de novembro de 2019, com a participação de 200 atletas, 
devendo haver a contratação infraestrutura supracitado composta por 
grades de contenção, estrutura para pórtico de largada, estrutura para 

fundo de pódio e sonorização. A coordenação e o pessoal de apoio devem 
está identificados com camisas personalizadas com as logomarcas do 

Governo do Estado e Setre/Sudesb. 

Ação 4.   Realizar a solenidade de premiação. 

Critério de Aceitação: Realizar no dia 24 de novembro de 2019 a 
solenidade de premiação, com a entrega de troféus personalizados com 

as logomarcas do Governo do Estado e Setre/Sudesb . 

 

 

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

 

Ação 1 – Executar ações de divulgação do projeto. 

Indicador nº 1:  

Ficou comprovado o cumprimento integral das metas de divulgação 

do evento, através da identificação de 07 banners, serviço de 

sonorização, camisas de ciclismo, grades de contenção, estrutura 

para pórtico largada, estrutura para fundo de pódio e troféus 

personalizados.  
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c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do 

objeto até o período:  

Constatou-se que os resultados da divulgação conseguiram de maneira 

satisfatória atrair a participação comunitária entorno do evento e a 

geração de renda na área de hotelaria. 

 

Ação 2 – Realizar Congresso Técnico 

Indicador nº 2: 

 

O evento teve seu início às 9h, do dia 23/11/2019 com a entrega dos kits 

e placas de identificação dos atletas inscritos e em seguida foi realizado 

o congresso técnico, para divulgação das informações relativas à 

competição, contando com a presença dos atletas, técnicos e membros 

da comissão organizadora.  

  

 

Ação 3 – Realizar a competição. 

Indicador nº 3: 

 

A competição foi realizada nos dias 23 e 24 de novembro de 2019 com 

duas largadas e divididas em categorias como: juvenil, elite e máster, 

percorrendo 6 km.  No final da tarde ocorreu a solenidade de premiação 

com entrega de troféus aos atletas classificados do 1º ao 5º colocado em 

cada categoria  
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d) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do 

objeto até o período:  

 

O Campeonato Baiano de Mountain Bike XCO  2019, promoveu na 

comunidade alguns benefícios como: turismo local, bem-estar e mais 

uma opção de lazer. 

 

 

5.3.2 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS 

 

O Termo de Fomento nº 45/2019, 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 45/2019 foi 

executado, com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.  

 

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 

 

Não houve previsão de contrapartida. 
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8. TRANSPARÊNCIA 

 

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

conforme constatado através do link: www.fbciclismo.com.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; 

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 será aplicada glosa. 

 

 

 

http://www.fbciclismo.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA 

Após alteração da vigência, conforme prorrogação de oficio por 01 dia (Portaria 

nº 127/2019 publicada no DOE de 14/12/2019), a parceria foi encerrada em 

27/01/2020. 

 

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, não havendo nenhum indício de irregularidade. 

Informamos ainda que será emitido o parecer técnico definitivo após a análise 

dos documentos comprobatórios das despesas realizadas. 

 

14 – ANEXOS:  

14.1 - Relatório de Execução do Objeto (Anexo VI) encaminhado pela OSC; 

14.2 - Links referentes à divulgação do evento:         

http://fbciclismo.com.br/galeria-de-imagens/ 

http://fbciclismo.com.br/category/convenios/                

 

 

Lauro de Freitas-BA, 12 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

http://fbciclismo.com.br/galeria-de-imagens/
http://fbciclismo.com.br/category/convenios/

