Os programas descritos abaixo representam oportunidades para captação de recursos, via
transferência voluntária para órgãos localizados no Espírito Santo. As informações são
atualizadas semanalmente com base em dados da Plataforma Mais Brasil. Em caso de dúvidas
fale com: suref@sefaz.es.gov.br (Vinicius Valle).

Oportunidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Código do Programa

Nome/Objetivo do Programa

Critérios / Valores

Quem pode submeter
propostas
Até quando é possível
submeter uma proposta?

2200020210002
Fomento ao Setor Agropecuário - Investimento e Custeio
- Incentivo e fomento à produção agropecuária de
pequeno e médio porte, por meio da aquisição e
fornecimento de máquinas e equipamentos agrícolas e de
processamento agroindustrial; pela realização de obras
agropecuárias de desenvolvimento rural; estradas
vicinais,
por
meio
da
construção
e
adequação/readequação e de estradas vicinais.
Valor mínimo: R$ 105 mil (em média R$ 300 mil por
projeto, com base no histórico). 1. Existência de dotação
orçamentária para atendimento aos projetos. 2.
Aprovação dos aspectos técnicos das propostas
apresentadas; 3. Atender a critérios de legalidade
estabelecidos pelo Decreto n 6170/2007 e alterações, e
pela Portaria Interministerial 424/2016 e alterações; 4.
Estar em situação de adimplência junto à União, mediante
ao SIAFI, CADIN, CAUC e, ainda, junto a administração
Estadual e Municipal. Apresentação de projetos neste
programa não gera qualquer obrigação de contratação
por parte do MAPA, uma vez que não se trata da
formalização de instrumento de convenio, configurando
apenas apresentação de peca preliminar indispensável a
sua análise e, se for o caso, posterior celebração.
Administração Estadual e Municípios do ES
31/03/2021

Palavras-chave

Agricultura; Máquinas e equipamentos; Obras
Agropecuárias.

Mais informações

Clique aqui para acessar o link

Oportunidade: Ministério da Educação
Código do Programa

Nome/Objetivo do Programa

Critérios / Valores

Quem pode submeter
propostas
Até quando é possível
submeter uma proposta?

2629120210001
Ações da Diretoria de Educação a Distância (DED) da Capes
- Fomentar exclusivamente as ações promovidas pela
Diretoria de Educação a Distância (DED) da Capes,
especialmente os cursos ofertados pelo Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB), os mestrados
profissionais inseridos no contexto do PROEB, além de
projetos especiais voltados para a inovação tecnológica
em EAD e formação de professores para a educação
básica.
07.1 - Ensino Fundamental / 07.2 - Ensino Médio / 07.3 Ensino Profissional / 07.4 - Ensino Superior / 07.5 Educação Infantil / 07.6 - Educação de Jovens e Adultos /
07.7 - Educação Especial / 07.8 - Educação Básica / 14.1 Desenvolvimento Científico / 14.3 - Difusão do
Conhecimento Científico e Tecnológico
Organização da Sociedade Civil, Administração Pública
Estadual
31/12/2021

Palavras-chave

EAD; Educação básica

Mais informações

Clique aqui para acessar o link

