
Nota de Empenho Data do Empenho Objeto Contratado CNPJ  Valor em R$ FUNDAMENTO LEGAL

223 02/06/2017

Contratação do docente Sérgio Luiz José Bueno para atuar como

capacitador, por 04 (quatro) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento:

“Instrumento de investigação e pesquisa patrimonial e a busca da

efetividade nas execuções” que será realizado no período de 06 a 08 de

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

presencial. 

Sérgio Luiz José Bueno  R$       534,48 

Inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93

227 07/06/2017

Contratação da docente Karine Xavier Soares para atuar como tutora no

curso de especialização em Gestão de Pessoas, disciplina "Métodos e

Técnicas de Pesquisa" , que será realizado no período de 16 de junho a 13

de julho de 2017, com carga horária de 40h/a, realizado na modalidade a

distância.

Karine Xavier Soares  R$    2.672,40 

Inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93

230 13/06/2017

Contratação da docente Ana Luiza Pinheiro Flauzina para atuar como

capacitadora, por 8 horas/aula, na pós-graduação "Segurança Pública e

Direitos Humanos", disciplina "Tópicos Especiais de Direitos Humanos -

Tema: direito à cidade, segurança pública, juventude e violência policial",

que será realizado em 4/8/2017, com carga horária de 8 horas, na

modalidade presencial. 

Ana Luiza Pinheiro Flauzina R$         1.282,72 

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

232 16/06/2017

Contratação do docente Luciano Luz Badini Martins para atuar como

capacitador, por 4 horas/aula, no curso de aperfeiçoamento: “Negociação:

abordagem prática” que será realizado no período de 19 a 21 de junho de

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

Luciano Luz Badini Martins  R$       374,12 

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

233 16/06/2017

Contratação do docente Antonio Carlos Oliveira Gidi para atuar como

capacitador, por 16 horas/aula, no curso de aperfeiçoamento: “Processo

coletivo e precedentes judiciais: perspectiva crítica e comparada” que será

realizado no período de 19 a 21 de julho de 2017, com carga horária de 16

horas/aula, na modalidade presencial.

Antonio Carlos Oliveira Gidi   R$    2.565,44 

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

235 16/06/2017

Contratação do docente Marcos Stefani para atuar como capacitador, por 4

horas/aula, no curso de aperfeiçoamento: “Novo Código de Processo Civil -

Módulo II” que será realizado no período de 19 a 21 de junho de 2017, com

carga horária de 16 horas/aula, na modalidade presencial.

Marcos Stefani   R$       641,36 

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

251 20/06/2017

Contratação do docente Ivo Teixeira Gico Júnior 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.

Ivo Teixeira Gico Júnior  R$       641,36 

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

262 27/06/2017

Contratação do docente Fernando Mirandez Del Nero Gomes 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.

Fernando Mirandez Del Nero Gomes  R$       534,48 

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.
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