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Objeto Contratado CNPJ/CPF  Valor em R$ FUNDAMENTO LEGAL

263 03/07/2017

Contratação da Empresa Sociedade Vipassana de Meditação para ministrar o
Curso de aperfeiçoamento: “Redução do Estresse baseado em plena atenção”
que será realizado no período de 24 a 28 de julho de 2017, com carga horária
de 16 horas/aula, na modalidade presencial, sendo 4 dias de 3 horas e um dia
de 4 horas, nas dependências da ESMPU.

Sociedade Vipassana de Meditação 12.648.185/0001-24 R$ 7.000,00
inciso II do art. 25 c/c o 
inciso VI do art. 13 da Lei 
8.666/93.

283 05/07/2017

Contratação do docente Carlos Pagano Botana Portugal Gouvea para atuar
como capacitador, por 4 horas/aula, no curso de aperfeiçoamento: “Análise
econômica do direito e teoria dos jogos” que será realizado no período de 04 a
06 de julho de 2017, com carga horária de 16 horas/aula, na modalidade
presencial.

Carlos Pagano Botana Portugal Gouvea R$ 641,36
inciso II do art. 25 c/c o
inciso VI do art. 13 da Lei
8.666/93.

286 07/07/2017

Contratação do docente Danilo Augusto Vicente Lara para atuar como
capacitador, por 40 horas/aula, no curso: “Capacitação em solução de firewall
voltado para ambiente Check Point” que será realizado no período de 10 a 21
de julho de 2017, com carga horária de 40 horas/aula, na modalidade
presencial.

Danilo Augusto Vicente Lara R$ 4.811,60
inciso II do art. 25 c/c o
inciso VI do art. 13 da Lei
8.666/93.

325 28/07/2017

Contratação da empresa ABOP - Associação Brasileira de Orçamento Público,
para fornecimento de 1 (uma) vaga no VII Curso de Gestão Patrimonial a
realizar-se nos dias 21 a 25/08/2017, Horário: 08h às 12h, com carga horária
de 20 horas/aula, visando ao aperfeiçoamento técnico da servidora Joana
D’Arc Andrade Mattos, lotada no Núcleo de Patrimônio - NUPAT

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO 
PÚBLICO

00.398.099/0001-21 R$ 1.530,00
inciso II do art. 25 c/c o
inciso VI do art. 13 da Lei
8.666/93.

301 13/07/2017
Contratação de serviços postais, nacional e internacional, bem como a compra
de produtos postais disponibilizados em Unidade de Atendimento da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS – ECT

34.028.316/0001-03 R$ 15.000,00
inciso II do art. 25 c/c o
inciso VI do art. 13 da Lei
8.666/93.

295 11/07/2017

Contratação do docente Nerrian Alves Possamai para atuar como tutor no
período de 31 de julho a 11 de setembro de 2017, no curso de
aperfeiçoamento a distância “Inglês instrumental básico voltado às funções do
Ministério Público Federal” com carga horária de 60 horas/aula, realizado na
modalidade a distância.

Nerrian Alves Possamai R$ 2.806,20
inciso II do art. 25 c/c o 
inciso VI do art. 13 da Lei 
8.666/93.

296 11/07/2017

Contratação do docente José Arildo Valadão de Andrade para atuar

como tutor no período de 24 de julho a 1° de setembro de 2017, no

curso de aperfeiçoamento a distância “Novo Código de Processo Civil

- Turma I” com carga horária de 60 horas/aula, realizado na

modalidade a distância.

José Arildo Valadão de Andrade R$ 4.008,60
inciso II do art. 25 c/c o 
inciso VI do art. 13 da Lei 
8.666/93.

293 11/07/2017

Contratação do docente Lilia Toledo Diniz para atuar como tutora no período
de 23 de agosto a 04 de outubro de 2017, no curso de aperfeiçoamento a
distância “Estratégias para a revitalização de bacias, qualidade hídrica e
saneamento” com carga horária de 60 horas/aula, realizado na modalidade a
distância.

Lilia Toledo Diniz R$ 4.008,60
inciso II do art. 25 c/c o 
inciso VI do art. 13 da Lei 
8.666/93.
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298 13/07/2017

Contratação do docente Lilia Toledo Diniz para atuar como conteudista, no
curso de aperfeiçoamento a distância “Estratégias para a revitalização de
bacias, qualidade hídrica e saneamento” com carga horária de 60 horas/aula,
realizado na modalidade a distância.

Lilia Toledo Diniz R$ 8.017,20
inciso II do art. 25 c/c o 
inciso VI do art. 13 da Lei 
8.666/93.

297 13/07/2017
Contratação do docente Wilson Augusto de Sousa Arrais Júnior para atuar
como tutor, no curso de aperfeiçoamento a distância “Libras” com carga
horária de 60 horas/aula, realizado na modalidade a distância.

Wilson Augusto de Sousa Arrais Júnior R$ 2.806,20
inciso II do art. 25 c/c o 
inciso VI do art. 13 da Lei 
8.666/93.

302 18/07/2017

Contratação de empresa especializada Ney Pereira Comunicação, para a
realização/fornecimento de serviços/produtos necessários à produção de um
curso a distância para treinamento dos servidores e membros do Ministério
Público da União. Trata-se de projeto piloto do novo modelo de curso a
distância formatado pela equipe pedagógica da Secretaria de Planejamento e
Projetos (SEPLAN) da Escola Superior do Ministério Público (ESMPU)

NEY PEREIRA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA, 
TREINAMENTO E COMÉRCIO DE MATERIAL 
EDUCACIONAL EIRELI - EPP

00.985.893/0001-71 R$ 17.480,00
inciso II do art. 25 c/c o 
inciso VI do art. 13 da Lei 
8.666/93.

323 28/07/2017
Contratação do docente Maria Cristina Serrano Barbosa para atuar como
capacitadora no curso de aperfeiçoamento: “Investigação da fraude - uma
visão prática” que será realizado no período de 07 a 09 de agosto de 2017,
com carga horária de 16 horas/aula, na modalidade presencial.

Maria Cristina Serrano Barbosa R$ 601,45
inciso II do art. 25 c/c o 
inciso VI do art. 13 da Lei 
8.666/93.

328/329 31/07/2017
Contratação do docente Guilherme Forma Klafk, para atuar como capacitador
no curso de aperfeiçoamento “Alinhamento pedagógico da comissão do Plano
de Atividades 2018”, que será realizado no dia 1º de agosto de 2017, com
carga horária de 8 horas/aula, na modalidade presencial.

Guilherme Forma Klafk R$ 1.068,96
inciso II do art. 25 c/c o 
inciso VI do art. 13 da Lei 
8.666/93.

320 26/07/2017

Contratação da docente Elda Coelho de Azevedo Bussinguer, para atuar como
capacitadora na atividade "Análise e Acompanhamento de Pesquisas
Científicas Aplicadas na ESMPU", no período de 26 e 27/7, com carga horária
de 12 horas/aula. 

Elda Coelho de Azevedo Bussinguer R$ 1.924,08
inciso II do art. 25 c/c o 
inciso VI do art. 13 da Lei 
8.666/93.


