
Nota de 

Empenho

Data de 

empenho
Objeto Contratado CNPJ/CPF  Valor em R$ FUNDAMENTO LEGAL

477 06/11/2017

Contratação da docente Ludmila Costhek Abilio para atuar como

capacitadora, por 4 horas-aula, no curso de aperfeiçoamento: “Atuação do

MPT em face das novas formas de contratação” que será realizado no período

de 07 a 09 de novembro de 2017, com carga horária de 16 horas/aula, na

modalidade presencial.  

Ludmila Costhek Abilio R$ 748,24

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

479 07/11/2017

Contratação do docente Álvaro Ferreira dos Santos Neto para atuar como

capacitador, por 8 horas-aula, no curso de aperfeiçoamento: “Armas de fogo

portáteis: teoria e prática voltadas para o processo penal” que será realizado

no período de 28 a 30 de novembro de 2017, com carga horária de 8

horas/aula, na modalidade presencial.

 Álvaro Ferreira dos Santos Neto R$ 641,36

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

478 07/11/2017

Contratação do docente José Dari Krein para atuar como capacitador, por 4

horas-aula, no curso de aperfeiçoamento: “Atuação do MPT em face das

novas formas de contratação” que será realizado no período de 07 a 09 de

novembro de 2017, com carga horária de 16 horas/aula, na modalidade

presencial.

José Dari Krein R$ 641,36

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

483 07/11/2017

Contratação do docente Adilson José Moreira para atuar como capacitador,

por 4 horas-aula, no curso de aperfeiçoamento: “Atuação do Ministério Público

no enfrentamento às discriminações” que será realizado no período de 08 a 10

de novembro de 2017, com carga horária total de 16 horas/aula, na

modalidade presencial.

Adilson José Moreira R$ 641,36

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

482 07/11/2017

Contratação do docente Guilherme Guimarães Ludwing para atuar como

capacitador, por 4 horas-aula, no curso de aperfeiçoamento: “Atuação do MPT

em face das novas formas de contratação” que será realizado no período de

07 a 09 de novembro de 2017, com carga horária total de 16 horas/aula, na

modalidade presencial.

Guilherme Guimarães Ludwing  R$ 641,36

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

490 08/11/2017

Contratação da empresa AOVS Sistemas de Informática LTDA, para

fornecimento de 7 (sete) acessos às carreiras de treinamento da

plataforma Alura on-line, destinadas ao aperfeiçoamento técnico de servidores

da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).

AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA 05.555.382/0001-33 R$ 2.700,00

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

500 13/11/2017

Contratação do docente Augusto Heleno Ribeiro Pereira para atuar como

capacitador, por 2 horas-aula, no curso de aperfeiçoamento: “A atuação

interagência das Forças Armadas com o MPU ” que será realizado no período

de 21 a 23 de novembro de 2017, com carga horária de 2 horas/aula, na

modalidade presencial.

Augusto Heleno Ribeiro Pereira R$ 320,00

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

499 13/11/2017

Contratação da docente Veridiana Alimonti para atuar como capacitadora, por

4 horas-aula, no curso de aperfeiçoamento: “Direito à comunicação: pontos

sensíveis e atuação do MP ” que será realizado no período de 05 a 07 de

dezembro de 2017, com carga horária de 16 horas/aula, na modalidade

presencial.  

Veridiana Alimonti R$ 534,48

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

542 16/11/2017

Contratação da empresa especializada Rodrigo Bitencourt de Amorim – ME

(Panopramanga), para a realização/fornecimento de serviços/produtos

necessários à produção dos cursos a distância para treinamento dos

servidores e membros do Ministério Público da União

Rodrigo Bitencourt de Amorim - ME 38.073.904/0001-10 R$ 1.293.739,76

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

525 21/11/2017

Contratação do docente Braulio Santos Rabelo de Araújo para atuar como

capacitador, por 4 horas-aula, no curso de aperfeiçoamento: “Direito à

comunicação: pontos sensíveis e atuação do MP” que será realizado no

período de 05 a 07 de dezembro de 2017, com carga horária de 16

horas/aula, na modalidade presencial.

Braulio Santos Rabelo de Araújo R$ 641,36

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 
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526 21/11/2017

Contratação do docente Hector Luís Cordeiro Vieira para atuar como

capacitador, por 4 horas-aula, no curso de Especialização em Segurança

Pública e Direitos Humanos, na disciplina: "Tópicos especiais de direitos

humanos - tema: violência policial: práticas e responsabilidades do Estado,

discursos e direitos das vítimas”, que será realizado no dia 10 de novembro de

2017, com carga horária de 4 horas/aula, na modalidade presencial.

Hector Luís Cordeiro Vieira R$ 641,36

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

537 23/11/2017

Contratação por inexigibilidade de licitação da empresa HEPTA NOVINTEC -

TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA – para prestação de ação de

treinamento, em formato de curso, intitulado “20411D - Administering 

Windows Server 2012” , dos dias 20/11 a 01/12/2017, com carga horária de 40

horas, visando a capacitação técnica e atualização profissional para os

servidores Rogério de Miranda Rodrigues – matrícula 8822, Técnico do

MPU/Tec. da Inf. e Comunic. e Arley Pinheiro Lima - Matrícula 70192, Analista

do MPU/Tec. da Inf. e Comunic./Suporte e Infraestrutura, lotados na Divisão

de Suporte ao Usuário de TI, conforme as especificações deste projeto básico

e da proposta da empresa.

NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA 

EIRELI – EPP
37.151.222/0001-15 R$ 3.340,50

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

543 23/11/2017

Contratação do docente Rafael de Alencar Lacerda para atuar como

orientador de 5 (cinco) Trabalhos de Conclusão do Curso de Especialização

em Gestão de Pessoas, com carga horária de 50 horas-aulas.

Rafael de Alencar Lacerda R$ 3.340,50

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

540 23/11/2017

Contratação do docente Marcelo Araújo de Almeida para atuar como

orientador por 50 horas-aula, nos Trabalhos de Conclusão de Curso de

Especialização em Gestão de Pessoas.

 Marcelo Araújo de Almeida R$ 3.340,50

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

539 23/11/2017

Contratação do docente Robson Renault Godinho para atuar como

capacitador, por 6 horas-aula, no curso de aperfeiçoamento: “Impactos do

Novo CPC na atuação do Ministério Público” que será realizado no período de

4 a 6 de dezembro de 2017, com carga horária total de 16 horas/aula, na

modalidade presencial.

Robson Renault Godinho R$ 962,04

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

538 23/11/2017

Contratação da docente Lilian Araújo Ferreira Zaidan para atuar como

orientadora de 5 (cinco) Trabalhos de Conclusão do Curso de Especialização

em Gestão de Pessoas, com carga horária de 50 horas-aulas.

Lilian Araújo Ferreira Zaidan R$ 3.340,50

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

544 23/11/2017

Contratação da docente Beatriz Costa Barbosa para atuar como capacitadora

por 2 horas-aula, no curso de aperfeiçoamento: “Direito à comunicação:

pontos sensíveis e atuação do MP” que será realizado no período de 05 a 07

de dezembro de 2017, com carga horária de 16 horas/aula, na modalidade

presencial.

Beatriz Costa Barbosa R$ 267,24

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

546 23/11/2017

Contratação da docente Karine Xavier Soares Silva para atuar como

orientadora de 5 (cinco) Trabalhos de Conclusão do Curso de Especialização

em Gestão de Pessoas, com carga horária de 50 horas-aulas.

Karine Xavier Soares Silva R$ 3.340,50

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

548 24/11/2017

Contratação da docente Eloísa Machado de Almeida, para atuar como

capacitadora, por 4 horas/aula, no curso “Desafios internacionais ao sistema

de justiça brasileiro, controle de convencionalidade e uso de precedentes:

aspectos teóricos e práticos”,que ocorrerá 18 a 20 de outubro de 2017, com

carga horária de 16 horas-aulas, realizado na modalidade presencial. 

Eloísa Machado de Almeida R$ 641,36

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

549 27/11/2017

Contratação da docente Rosana Hoffman Câmara para atuar como avaliadora

de 5 (cinco) Trabalhos de Conclusão do Curso de Especialização em Gestão

de Pessoas, com carga horária total de 50 horas-aulas.

Rosana Hoffman Câmara R$ 3.340,50

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 


