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Convênio 862524/2017 SEAD

Capacitação com ênfase em Avicultura de base

agroecológica e manejo de recursos hídricos e

irrigação para agricultores (as) familiares,

assentados (as) da reforma agrária e agentes de

ATER, fomentando a produção de

conhecimentos tecnológicos apropriados à

Agricultura Familiar.

14/12/2019
Em execução - 

adimplente
296.930,93R$        11/01/2018

Convênio 861712/2017 SEAD

Capacitação em Agroecologia para agricultores

familiares, incluindo mulheres agricultoras, além

da capacitação de agentes de ATER e da

produção de conhecimentos tecnológicos

apropriados à Agricultura Familiar.

14/12/2019
Em execução - 

adimplente
303.669,67R$        09/01/2018

Contrato de Repasse 852355/2017 SEAD
Aquisição de veículos para atendimento a

agricultores familiares.
30/10/2019

Em execução - 

adimplente
500.500,53R$        09/01/2018

Convênio 839814/2016 ANA

Reverter os processos de degradação dos

recursos hídricos da bacia hidrográfica do

Ribeirão Pipiripau, no âmbito do Programa

Produtor de Águas, por meio da recomposição

da cobertura vegetal de áreas degradadas nas

nascentes e margens de córregos das

propriedades rurais, promovendo a melhoria da

qualidade e quantidade das águas, a

transferência de tecnologias e o monitoramento

ambiental contínuo da bacia. Conservação e

Gestão dos Recursos Hídricos no âmbito da

Bacia do Ribeirão Pipiripau.

27/10/2019
Em execução - 

adimplente
2.382.580,00R$     26/12/2016

Convênio 836786/2016 MAPA

Promoção de assistência técnica e extensão

rural, no âmbito do Distrito Federal, a

produtores rurais com ações que visem o

desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento nas

principais atividades produtivas locais, no

contexto social, econômico, cidadania,

apropriação tecnológica, ambiental e

agroecológico por meio de capacitações de

produtores rurais, suas organizações e

assessoria especializada.

29/12/2019
Em execução - 

adimplente
801.109,20R$        29/12/2016
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Contrato de Repasse 835595/2016 SEAD
Viabilizar a Assistência Técnica e Extensão Rural

(ATER) aos agricultores familiares, por meio da

aquisição de veículos.

31/07/2019
Em execução - 

adimplente
110.000,00R$        07/12/2016

Convênio 821896/2015 SEAD

Formar e capacitar agentes de ATER com

habilidades de percepção e interação

transdisciplinar nas dimensões do contexto

social, econômico, cidadania, apropriação

tecnológica, ambiental e agroecológico.

30/04/2020
Em execução - 

adimplente
440.000,00R$        20/01/2016

Contrato de Repasse 796082/2013 SEAD

Fortalecimento da estrutura pública de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) do 

Distrito Federal para o desenvolvimento das 

ações da estratégia para o meio rural, por meio 

da aquisição de equipamentos

31/07/2018
Em execução - 

adimplente
918.000,00R$        31/12/2013

INSTRUMENTO 

ESPECÍFICODE PARCERIA
008/2018 ANATER

Serviços de ATER em empreendimentos

Coletivos da agric. Familiar 30/11/2020

Em execução - 

adimplente
2.171.560,00R$     

23/05/2018

INSTRUMENTO 

ESPECÍFICODE PARCERIA
014/2017 ANATER

Serviços de ATER para produtores Familiares

14/09/2020

Em execução - 

adimplente
2.075.787,73R$     

30/11/2017

CONVÊNIO 879489/2018 MDS

promover a agricultura urbana, na forma de 

produção agrícola, sustentável, comunitária 

e/ou doméstica nas comunidades carentes e 

urbanas do Distrito Federal - ABRACE

12/12/2021
Em execução - 

adimplente
 R$        210.287,87 13/12/2018

CONTRATO 872829/2018 SEAD
Fortalecimento da estrutura de ATER por meio 

da aquisição de veículos
30/10/2020

Em execução - 

adimplente
 R$        600.370,00 03/01/2019

CONTRATO 880962/2018 MAPA
Fortalecimento da estrutura de ATER por meio 

da aquisição de veículos e GPS
30/10/2020

Em execução - 

adimplente
 R$        302.820,00 18/01/2019


