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O referido projeto tem como perspectiva a realização do CAMPEONATO INTERBAIRROS DE FUTEBOL SOCIETY 
– 2021 a ser realizado nos municípios de PORTO VELHO podendo ter a participação DE 80 (Oitenta) equipes 
formadas por um dos 66 (sessenta e seis) bairros do Município de Porto velho. Na decada de 80 e 90 os 
campeonatos interbairros de Porto Velho  movimentava as grandes equipes formadas nos bairros, surgindo 
vários atletas que chegaram a participar do campeonato etadual de futebol. Com essa premissa a federação 
busca resgatar esse grandioso evento que foi esquecido por quase 30 anos pelas entidades e prefeitura. Única 
difenreça e que iremos fazer a copetição em diversas categorias como: categorias SUB07, SUB09, SUB11, SUB13, 
SUB15, SUB17, Principal Masculino e Feminino, porém com atletas pertecentes ao bairro onde o mesmo mora. 
 
 

 
 
 
Já detectamos que o esporte e lazer, tanto para a criança como para a comunidade é de vital importância, 
dando-lhe subsídios para que esses possam por si mesmos transformar a sua realidade. Temos no caso o 
FUTEBOL SOCIETY, onde é uma paixão nacional que fascina crianças e adultos, proporcionando assim subsídios 
para seu desenvolvimento como cidadão. O referido projeto tem como perspectiva o apoio financeiro para 
aquisição de materiais esportivos para a realização do CAMPEONATO INTERBAIRROS DE FUTEBOL SOCIETY – 
2021 no município de PORTO VELHO. 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 
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A importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além dos benefícios na saúde física do homem, nos 
últimos meses, as notícias no mundo inteiro estão, praticamente, centradas na pandemia de coronavírus. Na 
verdade, essa realidade demonstra a importância das medidas preventivas, já que é necessário evitar 
aglomerações para proteger a saúde tanto dos atletas como dos torcedores nos eventos esportivos. 
Independentemente da cultura do país, da classe social e econômica, das crenças e de tudo que envolve os 
costumes de cada povo, ter cuidados para evitar a propagação da Covid-19 tornou-se um objetivo em comum.  
Assim como o esporte tem um potencial transformador para unir povos e nações, a pandemia também pode 
ser vista como oportunidade de rever conceitos. Em poucos meses, a necessidade de uma visão diferenciada 
sobre esporte e pandemia alterou o comportamento das pessoas. 
 

Mais do que isso: impôs a necessidade de adequação a um novo estilo de eventos esportivos, como a realização 
de jogos sem público. Esse cenário não se limita apenas ao esporte, mas está cada vez mais presente em todos 
os países e em diferentes áreas. O mundo está vivenciando situações inusitadas que vão desde a suspensão de 
torneios de tênis, de campeonatos de futebol, cancelamento de corridas de Fórmula 1 e até mesmo o 
adiamento das Olimpíadas 2020. Nesse contexto, cumprir os protocolos das instituições sanitárias, prestar 
solidariedade a quem precisa e desenvolver a consciência de que o risco de uma doença torna todos iguais é 
essencial nesse momento. Portanto, a pandemia gerou grandes impactos sobre a saúde, a economia e 
remodelou ações e atitudes em relação a algumas atividades de esporte e lazer.  
 

 
 

 
 

 

 

 

Atualmente no nosso país, o esporte brasileiro está na busca de transformações, almejando a excelência 
de formação de atletas como já existe em outros países como: Estados Unidos, Espanha, Argentina, 
Alemanha. Hoje a busca profissional com qualificação técnica, apoios empresariais, e um envolvimento 
com transparência e seriedade por parte das confederações, é o que mais os atletas brasileiros vêm 
exigindo e buscando, cobrando essa melhoria, para poderem disputar e competir de forma igualitária 
com esses países que sempre foram referencia e potências nos esportes de formação e de rendimento.  

2 - DADOS CADASTRAIS 

CIDADE 
Porto Velho 

UF 
Rondônia 

CEP 
76.821.063 

FONE 
69.3229-5888 

CNPJ 
13.644.957/0001-12 

 E-MAIL 
israelmartins17@hotmail.com 

AGÊNCIA 
0102-3 

CONTA/CORRENTE 
86.984-8 

BANCO 
BANCO DO BRASIL 

FONES: 
69. 3229-5888 

PRAÇA DE PAGAMENTO 
PORTO VELHO 

ENDEREÇO 
RUA RUI BARBOSA, 980 – SALA 11 – BAIRRO ARIGOLÂNDIA - CEP: 76.801-196 - PORTO VELHO - RONDÔNIA. 

VALIDADE MANDATO DA DIRETORIA 
DE 01/05/2019 À 01/05/2023 

DATA DE FUNDAÇÃO: 
01/05/2011 

FINALIDADE ESTATUTÁRIA 
Administrar, coordenar, dirigir e fomentar no Estado de Rondônia a modalidade esportiva FUTEBOL 7 SOCIETY. 

PRESIDENTE: 
ISRAEL MARTINS VEIGA 

RG 
761149 SSP/RO 

CPF 
765.652.702-87 

E-MAIL: 
Israelmartins17@hotmail.com 

3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome Completo: ISRAEL MARTINS VEIGA 

E-mail:  israelmartins17@hotmail.com 

Endereço: Rua Carmelo, 3135 – Bairro Costa e Silva – Porto Velho - Rondônia 

DDD (telefone): (69) 3223-2290 / 99382-3738 

4 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 
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Quando entramos no aspecto de modalidades, e, nesse projeto se restringe especificamente a 
modalidade de FUTEBOL 7 SOCIETY , vivenciamos um meio de lutas e busca de valorização, pois se trata 
de um esporte que há pouca valorização no nosso país, e principalmente quando de trata do gênero 
feminino, que a discriminação e a oportunidade são mais escassa. Diante dos fatos, queremos utilizar a 
modalidade de FUTEBOL SOCIETY como uma ferramenta, não pensando simplesmente numa inclusão 
social e sim numa inserção que vai além da oportunização ou do direito de participação, buscamos a 
favor do coletivo, sem exceção, que possamos dar acesso à informação, saúde, educação, dignidade, 
etc. Esse tipo de trabalho vem de encontro no desenvolvimento do individuo na sua totalidade, 
deixando de lado apenas os aspectos físicos e técnicos e sim pensando no indivíduo. Hoje poderá ser 
um aluno, amanhã uma atleta, mas o nosso dever como entidade além de formamos atleta, temos a 
missão de formamos cidadãs. 
 
A realização do Campeonato Interbairros de Futebol Society visa fomentar e democratizar o acesso à 
prática esportiva e de lazer, com caráter formativo educacional e esportivo de formação e de 
rendimento, por meio de escolinhas e equipes esportivas, de crianças, jovens e adultos em todas as 
esferas sócias – econômicas , com vistas a garantir o direito constitucional previsto no artigo 217 da 
Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, promovendo dessa forma a 
inclusão social, de saúde, a preservação de valores morais e o civismo, a valorização das raízes e 
heranças culturais, a conscientização de princípios socioeducativos (coeducação, cooperação, 
emancipação, totalidade, participação, regionalismo), a aquisição de valores de direitos e deveres, a 
solidariedade, o aprimoramento do desenvolvimento psicomotor e a melhora do condicionamento 
físico. A intenção é manter o que já desenvolvemos e aumentar o leque de oferecimento da nossa 
modalidade que somente será possível através dos apoios governamentais. Diante de um país em que 
os problemas sociais são inúmeros, ainda mais com uma sociedade carente de eventos esportivos 
depois da pandemia do COVID19. 

 

 
 

 

 

META ETAPA / FASE ESPECIFICAÇÃO 
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

UND QTD INÍCIO TÉRMINO 

1 1 

Kit Uniforme Unidade 080 

IMEDIATO IMEDIATO 

Bola de Futebol Society Unidade 160 

Troféu 35 cm  Unidade 008 

Arbitragem Jogos 151 

Coordenação Técnica Serviço 001 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 - LOCAL DE REALIZAÇÃO 

UF: RONDÔNIA 

MUNICÍPIO Nº DE HABITANTES 

PORTO VELHO 519.531habitantes 

6 - CRONOGRMA DE EXECUÇÃO  
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É contribuir no desenvolvimento intelectual e físico dos participantes, criando condições para a melhoria da 
qualidade de vida e o estimulo ao convívio social e coletivo, buscando assim resgatar valores esquecidos, 
construindo cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, tendo conhecimento de seus deveres e direitos. 
Já se identificou hoje que o esporte é um instrumento eficaz e competente como fator de desenvolvimento 
humano, dispondo de vários benefícios, tanto para indivíduos como para a coletividade. É importante mudar o 
conceito sobre o papel que a atividade esportiva e de lazer desempenham em nossas vidas. Trata-se de quebrar 
mitos e preconceitos e de assegurar maior transparência e participação popular no processo de gestão esportiva 
e de lazer. Através deste, tanto os atletas quanto a comunidade se fortalecerão, dando-lhes subsídios para que 
ela possa por si mesma transformar a sua realidade. 
 

 

OBJETIVOS GERAIS: 
- Realizar e promovendo a integração sócio esportiva entre várias representações, gerando atividade econômica e 
estimulando o desenvolvimento técnico desportivo de alto nível. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Promover a integração sócia esportiva entre varias representações municipal e as pessoas que a integram; 
 
- Propiciar o desenvolvimento integral da pessoa humana como ser social autônomo e democrático, contribuindo para 
pleno exercício da cidadania; 
 
- Fomentar o esporte como veículo de transformação social, como mecanismo de aumento de expectativa de vida pós-
pandemia; 
 
-Desenvolver o esporte como agente propiciador da saúde e da melhoria da qualidade de vida; 
 
-Estimular o esporte como política pública fortalecedora da democracia, incentivando a participação da sociedade no 
combate às diversas formas de exclusão; 
 
-Promover o esporte como meio de convergência de esforços dos governos e da sociedade no combate à pobreza e na 
redução das desigualdades. 

 

 

MUNICIPIO DATA TURNO LOCAL 

PORTO VELHO 08/05 À 26/06/2021 MANHA/TARDE/NOITE ARENA PLAY GOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - ENQUADRAMENTO 

Quanto à natureza: 
 (  ) Evento Educacional (X) Evento de Participação 
 (  ) evento Científico 

Quantos á Abrangência: (X) Local (  )Regional () Nacional  (  ) Internacional 

8 - METODOLOGIA 

9 - OBJETIVOS GEREAIS E ESPECIFICOS 

10 – PROGRAMAÇÃO 

11 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
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Sites(frf7se.com.br), faixas, mídias digitais e mídias jornalísticas, Instagran e facebook, mídias digitais esportivas como 
portais de noticias, jornal esportivo em diversos canais de esportes e outros. 
 

 
 

 

 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES 

Meses  

2020 2021 

07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Reuniões para planejamento             

Convite aos participantes             

Termo de Fomento              

Congresso Técnico              

Aquisição de material esportivo             

Inicio da Competição             

Fim da Competição             

12 - PARTICIPANTES / PUBLICO ALVO 

NUMEROS PRÓVAVEL: DIRETO: 1440 
INDIRETO: Devido decreto de pandemia 
não teremos públicos nas competições 

ORIGEM DOS PARTICIPANTES: 

Os participantes serão 80 equipes formadas por atletas que irão representar o 
seu bairro de moradia residentes no Município de Porto Velho nas seguines 
categorias: SUB07,  SUB09,  SUB11,  SUB13,  SUB15,  SUB17, Principal Masculino 
e Feminino.  

FAIXA ETÁRIA/CATEGORIAS DE 
DIVISÃO 

As  equipes são formadas por atletas a partir de 07 anos e nos demais 
municípios a partir dos 16 anos.  

PROCESSO DE SELEÇÃO: 
INSCRIÇÕES/CADASTRAMENTO 

Após a assinatura do termo de fomento a assessoria de imprensa desta 
Federação irá fazer a divulgação do certamente nas redes sociais e meios de 
comunicações locais permitindo as inscrições até preencher as vagas 
disponíveis. 

13 - DIVULGAÇÃO 

14 - RECURSOS HUMANOS 

FUNÇÃO QUANT. PERFIL ATRIBUIÇÕES 

C
o

o
rd

en
ad

o
r 

G
er

al
 

01 
Credenciado pela FRF7SE 

(Diretor Técnico)  

a) Compilação e distribuição dos informativos da competição. 
b) Receber e examinar a documentação de inscrição das equipes; 
c) Homologar resultados; 
d) Supervisionar, reunir, orientar os demais coordenadores; 
e) Fazer cumprir normas e regulamentos da competição. 

Apoio 02 Credenciado pela FRF7SE 
a) Auxiliar na coordenação do evento;  
b) Preparar locais de jogos. 
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IMPACTOS DIRETOS 
 

a) Proporcionar lazer, como necessidade individual e social; 
 

b) Desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras dos participantes; e 
 

 

c) Resultado positivo na autoestima e nas condições de saúde dos participantes. 
 
 
 

 IMPACTOS INDIRETOS 
 

a) Proporcionar a oportunidade das equipes terem um material esportivo de qualidade; 
 

b) Proporcionar espaços ideais para realização das atividades esportivas e de lazer; 
 

c) Atuação de oficiais de arbitragem qualificados na modalidade. 
 

 
a) Relatório dos envolvidos no projeto; 
b) Copias dos materiais de divulgação; 
c) Reportagem na imprensa; 
d) Fotos; 
e) Sumula dos jogos, ficha de inscrição de equipes. 

 

 
- De forma Direta iremos alcançar aproximadamente 80 equipes participantes, perfazendo um total 1440 entre atletas, 
dirigentes, coordenadores e oficiais de arbitragem. 
 

 
Relatório dos envolvidos no projeto: Coordenador Geral. 
 
 

 

PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 
 

Natureza da Despesa 

Unidade Qtd V. Total Convenente Concedente 

Código Especificação 

 

Kit Uniforme Unidade 080 R$ 117.760,00 - R$ 117.760,00 

Bola de Futebol Society Unidade 160 R$ 30.400,00 - R$ 30.400,00 

Troféu 35 cm  Unidade 008 R$ 1.840,00 - R$ 1.840,00 

15 - RESULTADOS ESPERADOS 

16 - FORMA DE PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

17 - INDICADOR DE RESULTADO PROPOSTO 

18 - FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO 

19 - ORÇAMENTO GERAL 
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Arbitragem Jogos 151 R$ 18.120,00 R$ 18.120,00 - 

Coordenação Técnica Serviço 001 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 - 

TOTAL  R$ 19.120,00 R$ 150.000,00 

TOTAL GERAL R$ 169.120,00 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL 

MATERIAL DE CONSUMO: R$ 150.000,00 

VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 19.120,00 

VALOR GLOBAL: R$ 169.120,00 

VALOR DO REPASSE: R$ 150.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - MATERIAL DE CONSUMO 

Item Especificação Unid. Quant R$ Unit. R$ Total 

1.1 

Kit Uniforme de Futebol Society tamanhos variados (P, M, G e GG), 
composto por (16) camisas, (16) calções em sublimação 100% poliéster, 
personalizados com a logo do governo do estado de Rondônia e da 
Federação Rondoniense de Futebol Society com numeração de 01 a 16 nas 
costas das camisas. 

Jogos 080 R$ 1.472,00 R$ 117.760,00 

1.2 

Bola de Futebol Society, confeccionada em poliuretano, com tecnologia 
termotec ou Kick Off sem costura, com miolo removível e lubrificado, 
câmara de butil, peso aproximado de 420 - 450g com circunferência 
aproximada de 68 - 69 cm e pressão de 08 a 10 libras. 

Unidade 160 R$ 190,00 R$ 30.400,00 

1.3 
Troféu para CAMPEÃO na altura de 35 cm, em polímero metalizado na cor 
dourada ou prata, com base em polímero em cores variáveis, estatueta 
intercambiável e plaqueta de gravação do evento 

Unidade 008 R$ 230,00 R$ 1.840,00 

Sub Total R$ 150.000,00 

2 - MATERIAL DE CONSUMO 

Item Especificação Unid. Quant R$ Unit. R$ Total 

2.1 

Serviço de arbitragem na modalidade de Futebol Society para atender as 
equipes participantes no Campeonato Interbairros de Futebol Society no 
município de Porto Velho em conformidades com as regras oficiais da 
Confederação Brasileira de Soccer Society – CBSS e ajustes através do 
Regulamento de cada município participante. Sendo que em todos os 
jogos as equipes de arbitragem será composta por três (03) oficiais de 
arbitragem sendo dois (02) árbitros e um (01) representante. 

Serviço 151 R$ 120,00 R$ 18.120,00 

2.2 

Serviço de coordenação técnica por pessoas credenciadas pela FRF7SE 
para atender a realização participantes no Circuito Estadual de Futebol 
society nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Alta 
Floresta e Vilhena.  Executando os seguintes serviços: confecções de 
tabelas, coordenar inscrições das equipes, supervisionar e fazer cumprir 
normas e regras da competição. 

Unidade 001 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

Sub Total R$ 19.120,00 
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CONCEDENTE 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

 R$ 150.000,00      

META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

       

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

 R$ 19.120,00,      

META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

       
 

 

Para a análise da prestação de contas final esta Federação ira seguir os procedimentos estabelecidos na legislação aplicável com base na 
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016, LEI ESTADUAL Nº. 3.307 de 19.12.2013 e a LEI Nº 13.204, DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2015.  Para as aquisições dos materiais esportivos necessários para a execução do projeto iremos seguir os procedimentos 
estabelecidos na LEI Nº 13.204, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 - “Art. 84”.  PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016 
“Art. 84” e LEI ESTADUAL Nº. 3.307 de 19.12.2013 - “CAPITULO II, Art. 02 inciso II“. 
 

 

CONTRAPARTIDA 

Eu, ISRAEL MARTINS VEIGA, brasileira, técnico de informática, inscrito no CPF nº 765.652.702- 87 ocupante do cargo de 
PRESIDENTE da FEDERAÇÃO RONDONIENSE DE FUTEBOL 7 SOCIETY E ENTORNO, inscrita no CNPJ nº 13.644.957/0001-12, 
com sede na rua Rui Barbosa, 1000 – CEP 76.801-196 Bairro Arigolândia em Porto Velho – Rondônia – DECLARO em 
conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, que a presente Entidade disponibilizara a contrapartida em 
serviços economicamente mensurada para o cumprimento do objeto pactuado. Conforme quadro abaixo: 
 

ORD SERVIÇO (S) QUANT. V. UNT V. TOTAL 

01 Serviço de arbitragem na modalidade de Futebol Society 151 R$ 120,00 R$ 18.120,00 

02 Serviço de coordenação técnica por pessoas credenciadas pela FRF7SE 001 R$ 1.00,00 R$ 1.000,00 

VALOR TOTAL R$ 19.120,00 
 

DECLARAÇÃO PROPONENTE 
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para devidos fins de prova junto ao Governo do Estado de Rondônia que não 
existe débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Governo do Estado de 
Rondônia, na forma deste Plano de Trabalho. 

 
ISRAEL MARTINS VEIGA 

PRESIDENTE FRF7SE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISRAEL MARTINS VEIGA 
PRESIDENTE FRF7SE 

 
 
 
 

20 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

21 - FORMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CUMPRIMENTO DO OBJETO 

22 - DECLARAÇÕES  

24 – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 



 

 

PLANO DE TRABALHO 
PROCESSO: 0032.518716/2020-43 

 

CAMPEONATO INTERBAIRROS DE FUTEBOL 7 SOCIETY 
PORTO VELHO 
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RUA RUI BARBOSA, 980, SALA 11 (ESTÁDIO ALUÍZIO FERREIRA) BAIRRO ARIGOLÂNDIA - PORTO VELHO – RONDÔNIA 
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MATERIAIS ESPORTIVOS 

ORD MUNICÍPIO 
NUMERO 

DE EQUIPES 
KIT 

UNIFORMES 
BOLAS 

SOCIETY 
TROFÉU 35 CM 

01 PORTO VELHO 80 EQUIPES 80 160 08 

 
 
 

SERVIÇO DE ARBITRAGEM 

ORD MUNICÍPIO ARBITRAGEM 

01 PORTO VELHO 
SUB7 SUB9 SUB11 SUB13 SUB15 SUB17 MASC FEM 

15 15 15 15 15 15 46 15 

 
 
 

ISRAEL MARTINS VEIGA 
PRESIDENTE FRF7SE 

 

 
 

PLANO DE APLICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 


