RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES
CONTRATADA
ADRIANA ALMEIDA
FELICIANO EIRELI

TIPO

Nº

ADITIVO

OBJETO

Prestação de serviços para produção de 40 (quarenta) vídeos, com duração entre
24 (vinte e quatro) e 26 (vinte e seis) minutos cada, a serem obtidos por meio de
CONTRATO 0279/21 CONTRATO gravações em diversas localidades de todo o interior da Bahia, destinadas a
compor 40 (quarenta) programas de televisão (Programa Rural Produtivo), cada
um dividido em 03 (três) blocos de 08 (oito) minutos.

VALOR

VIGÊNCIA

R$ 508.500,00 06/12/2022

Prestação de serviços de consultoria técnica especializada junto à Central de
Comercialização das Cooperativas da Caatinga (CECAAT) no apoio à concepção
JUSTINIANO FÉLIX DOS
CONTRATO 0280/21 CONTRATO e implementação de ações para a estruturação de um arranjo produtivo da
SANTOS FILHO
ovinocaprinocultura, envolvendo organizações produtivas da agricultura familiar,
empresas privadas e outras institucionalidades

R$ 64.150,00

16/06/2022

WILLIAM FRANCA DA
SILVA

Prestação de serviços de elaboração de layout, diagramação, revisão de conteúdo
e ortografia, finalização e produção gráfica de diversos materiais de divulgação
do Projeto Pró Semiárido, em alta resolução, para impressão dos produtos, bem
CONTRATO 0283/21 CONTRATO
como elaboração de versões dos produtos para publicação na web, incluindo,
tradução do conteúdo, geração de QR Code e registro de Publicação seriadas no
ISSN e ISBN, para o Projeto Pró Semiárido

R$ 14.887,00

26/04/2022

WILLIAM FRANCA DA
SILVA

Prestação de serviços de elaboração de layout, diagramação e finalização do
arquivo em alta resolução, para impressão da 3ª Edição do Caderno Pró0266/2
Semiárido, bem como a versão Ebook para publicação na web na versão em
CONTRATO
CONTRATO
1
português e na língua inglesa, incluindo ainda os serviços de revisão ortográfica,
tradução de conteúdo para o idioma inglês, geração de QR code e registro da
publicação no ISBN para o Projeto Pró- Semiárido.

R$ 9.790,00

27/11/2021

WILLIAM FRANCA DA
SILVA

CONTRATO

0266/2
1

1º TERMO
ADITIVO

Prorrogação por mais 01 (um) mês, de vigência contratual

R$ 9.790,00

05/01/1900

WILLIAM FRANCA DA
SILVA

CONTRATO

0266/2
1

2º TERMO
ADITIVO

Prorrogação por mais 03 (três) mês, de vigência contratual

R$ 12.235,00

27/03/2022

MARIA R DE SOUZA M
OLIVEIRA

Prestação de serviços de elaboração de 26 (vinte e seis) projetos ambientais,
0260/2
CONTRATO
CONTRATO voltados ao licenciamento ambiental das agroindústrias e organizações
1
econômicas, localizadas em 16 (dezesseis) municípios da área de abrangência do
Projeto Pró-Semiárido

R$ 475.000,00 07/05/2022

