RELAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS VIGENTES - 2022 - (23)
CONTRATADA

TIPO

EVANILDO DE JESUS SANTOS CONTRATO

Nº

ADITIVO

OBJETO

VALOR

VIGÊNCIA

008/22

1º TERMO
ADITIVO

Aditivo de valor para aquisição de 234 (duzentos e trinta e quatro)
pneus para manutenção preventiva e corretiva dos veículos
pertencentes a frota oficial da Companhia de Desenvolvimento e Ação
Regional – CAR, no âmbito do Projeto Bahia Produtiva.

R$ 33.300,00

04/05/2023

R$ 72.000,00

15/09/2023

R$ 7.800,00

09/09/2023

R$ 3.588,00

11/08/2023

R$ 449.800,00

21/01/2023

R$ 750.311,00

01/02/2023

Prestação de serviços de consultoria para elaboração de estudo sobre
impactos na população atendida por sistemas de abastecimentos de
CONTRATO
R$ 173.275,00
água geridos pelas centrais das associações para manutenção de sistema
de água

22/02/2023

BDO RCS AUDITORES
INDEPENDENTES –
SOCIEDADE SIMPLES.

CONTRATO

032/22

MV DAMASCENA
INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO

CONTRATO

0273/21

Prestação de serviços técnicos de Auditoria Externa independente à
CONTRATO Fundação Luís Eduardo Magalhães, conforme necessidade
administrativa desta FLEM
1º TERMO
ADITIVO

Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, de vigência contratual, bem
como aditivo de valor para prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do grupo moto gerador de energia elétrica

NOVA TECNOLOGIA E
TELECOMUNICAÇÕES

CONTRATO

003/2022

Contratação de empresa para prestação de serviço SIP, modalidade
virtual, com sistema moderno de VOIP para call center, com
CONTRATO
possibilidade de gerar relatórios e gestão de filas de chamada e
tecnologia de atendimento virtual

PSE SOLUÇÕES ELÉTRICAS E
SOLAR LTDA

CONTRATO

035/22

Prestação de serviços de elaboração de projetos técnicos para
CONTRATO implantação e conexão a rede elétrica de usina de mini geração de
energia solar fotovoltaica para operar conectada a rede elétrica

ASSOCIAÇÃO HUMANA POVO
CONTRATO
PARA POVO BRASIL.

ROGÉRIO SANTOS SAAD

CONTRATO

217/21

034/2022

2º TERMO
ADITIVO

Aditivo de valor para contratação de consultoria técnica para prestação de
serviço técnico especializado de elaboração e assessoramento de projetos
socioambientais, junto aos beneficiários e suas organizações apoiadas pelo
Projeto Bahia Produtiva

