
PROCESSO AJUSTE OBJETO OBJETIVO VIGÊNCIA VALOR TOTAL VALOR REPASSADO até nov. 2020
FÍSICO EXECUTADO 2020 (% 

aprox.)
FÍSICO EXECUTADO 2019 (% aprox.) OBSERVAÇÕES

59800.003148/2018-61 TED 01/2018 
IFG II FRUTOS DO CERRADO -Curso de formação 

para Processamento de Polpa de Frutos do 
Cerrado.

Continuidade do projeto Processamento de Polpa de Frutos do Cerrado, realizado 
durante o ano de 2017 e com nova etapa de desenvolvimento para o período de 

2018/2019, entre o Instituto Federal de Goiás Campus Luziânia e a 
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), junto à 

comunidade agrícola do Indaiá, voltado à formação, pesquisa e capacitação para o 
setor econômico.

14/08/2021 96.000,00 53.730,00
0% (SEI 0205519/ 

0209040)
32% (SEI 0205519/ 0209040)

Por tratar-se de capacitação no regime presencial, a execução 
do objeto encotra-se paralisada em virtude do contexto de 

pandemia de COVID-19.

59.800.003305/2018-38 TED 02/2018
IFMS FOTOVOLTAICA - Capacitação de Agentes 

Extensionistas para Sensibilização do uso de 
Energia Fotovoltaica na Agricultura Familiar.

Capacitar agentes extensionistas para que estes atuem na difusão da importância 
e dos benefícios da energia solar para a produção rural do Estado de MS, para que 
se promova a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento e fortalecimento dos 

arranjos produtivos locais, principalmente da agricultura familiar. Em outras 
palavras, busca-se Incentivar o uso dessa forma de energia visando a diminuição 

de custos para o produtor rural, bem como a otimização de uso das fontes de 
energia limpa. E também, melhorar os níveis de produtividade de forma a propiciar 

o fornecimento suficiente de alimentos de qualidade, que possam suprir não 
somente a sociedade, mas também setores chaves que dependem de alimentos 

de qualidade saudável, tais como centro hospitalares.

07/12/2020 77.123,89 77.123,89 0%  (SEI 0198687) 20% (SEI 0198687)
Os cursos presenciais e a aquisição dos kits estão prejudicados 
pelo contexto da pandemia de CoVID-19 e por problemas com 

os fornecedores dos equipamentos.

59800.001793/2019-20 TED 01/2019
CAMPOS BELOS FEIRA - Feira Popular da 

Agricultura Familiar com bases agroecológicas 
para empreendedores agrícolas e artesãos locais.

Ampliar as oportunidades de ocupação econômica, de geração de renda através 
da diversificação da produção agrícola, do extrativismo, do resgate da cultura-

culinária e artesanal e o estímulo à prática de agricultura natural e agroecológica 
de agricultores familiares no nordeste goiano.

24/09/2021 132.151,20 100.000,00 25% (SEI 0187215) -

"Considerando o panorama político-social supramencionado, 
torna-se inviável a realização da "Feira Popular", dado que o 

evento possui atividades essencialmente coletivas e que 
proporcionam a aglomeração de pessoas. No momento, não há 
também possibilidade de participação de docentes e discentes 

do Instituto Federal Goiano - Campus Campos Belos, parte 
significativa do projeto, no qual incluía-se ensino, pesquisa e 

extensão, para realizar o acompanhamento e suporte dos 
feirantes".

59800.002032/2019-95 TED 02/2019 

CAMPOS BELOS HORTA E POMAR - 
Desenvolvimento de Horta e Pomar Comunitários 

Irrigados para agricultores familiares em risco 
social no Nordeste Goiano, através de Termo de 

Execução Descentralizada entre a 
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-

Oeste e o no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Goiano Campus Campos 

Belos

Produzir hortifrúti para atender o consumo local de verduras e frutas que não são 
cultivadas no Município de Campos Belos e região;  Contribuir para o 

desenvolvimento da feira, a partir da comercialização da produção feita pelas 
famílias escolhidas; Gerar renda às famílias cadastradas no projeto; Explorar a 

produção para a realização de aulas práticas e pesquisas de curso de técnica em 
agropecuária;  Ofertar cursos de formação inicial e continuada na área do projeto, 
para potenciais produtores da região; Desenvolver projetos de iniciação científica 

para discentes do curso técnico em agropecuária. 

18/09/2021 117.000,00 114.751,28 60% (SEI 0186858) -
https://www.gov.br/sudeco/pt-br/assuntos/noticias/2020/sudeco-
viabiliza-recursos-para-a-criacao-de-horta-e-pomar-comunitarios-

em-campos-belos

59800.002943/2019-12 TED 03/2019 
TECNOFAM E CAPACITAÇOES - Realização da 

Tecnofam  e cursos de capacitação

Realização da Tecnofam - Tecnologias e Conhecimentos para Agricultura Familiar, 
a fim de capacitar agricultores familiares para viabilizarem a produção sustentável 

de alimentos na propriedade, com geração de renda e trabalho, melhorando a 
qualidade de vida da família/ Realizar Cursos de Capacitação na temática ILPF e 

demais tecnologias do Plano ABC, dando continuidade (Capacitação Continuada) 
ao processo de aprendizagem e aperfeiçoamento dos Agentes Multiplicadores 

atuantes em diferentes Polos Agro Econômicos do Estado do Mato Grosso.

30/12/2020 382.854,15 130.804,97 34% (SEI 0199437) -
Tanto a Feira TECNOFAM como os cursos ILPF foram 

cancelados em 2020 por conta da pandemida de COVID-19, 
tendo sido reprogramados para ocorrerem em 2021.


