
Nota de 

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

424 03/10/17

Contratação do docente Lucas Rênio da Silva, para atuar como

capacitador, por 2 horas/aula, no curso de aperfeiçoamento:

“Trabalho Portuário”, que será realizado  no período de 09 a 11 de

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

presencial.

Lucas Rênio da Silva 240,58

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

425 03/10/17

Contratação da docente Natália Damazio Pinto Ferreira , 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. 

Natália Damazio Pinto Ferreira 534,48

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

426 03/10/17

Contratação do docente Guilherme Forma Klafke, para atuar como

capacitador, por 8 horas/aula, no curso de aperfeiçoamento: “Como 

planejar um curso EAD interativo”, que acontecerá em duas

etapas, uma presencial – com 8 horas-aula, a ser realizado de 25 de

outubro de 2017 e outra à distância – com 4 horas-aula, direcionado

ao senhor Procurador João Paulo Lordelo Guimarães Tavares com

data a ser definida entre o capacitador e o Procurador.

Guilherme Forma Klafke 1.068,96

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

428 04/10/17

Contratação do docente Mauro de Azevedo Menezes, para atuar

como capacitador, por 1,33 horas/aula, no curso de aperfeiçoamento:

Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho, disciplina

"Trabalho Digno", tema "Painel: o trabalho na realidade brasileira"

,que será realizado no dia 17 de agosto, com carga horária de 4

horas/aula, na modalidade presencial.

Mauro de Azevedo Menezes 177,71

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

431 05/10/17

Contratação do docente Ronaldo João Rot, para atuar como capacitador, por

4 horas/aula, no curso de aperfeiçoamento:“Tutela penal e intimidade”, que

será realizado no período de 25 a 27 de outubro de 2017, com carga horária

de 16 horas/aula, na modalidade presencial. 

Ronaldo João Rot  534,48

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

432 05/10/17

Contratação da empresa HRC PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA

ME (Homero Reis – Inteligência Relacional e Coaching) para ministrar Ciclo

de Workshops composto por  2 momentos de palestras e 2 workshops para

abordar assuntos de Competências conversacionais: cultura do

feedback, comunicação organizacional, comunicação não violenta e sobre

Gestão do tempo e Gestão participativa, com carga horária de 8h/aula, nos

dias 18 de outubro e 08 de novembro de2017 destinado aos gestores da

Escola Superior do Ministério Público da União.

 HRC PALESTRAS E TREINAMENTOS

LTDA ME
07.131.596/0001-08 15.968,00

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

423 03/10/17

Contratação da docente Marina Feferbaum, para atuar como

capacitadora, por 4 horas/aula, no curso de aperfeiçoamento: “Como

planejar um curso EAD interativo”, com 8 horas-aula, a ser realizado

de 25 de outubro de 2017 na modalidade presencial.

Marina Feferbaum  641,36 

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.
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433 06/10/17

Contratação do docente Vitor Burgo, para atuar como capacitador, 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. 

Interessado: Secretaria de Planejamento e Projetos – SEPLAN

Vitor Burgo  641,36 

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

434 06/10/17

Contratação do docente David Kerber de Aguiar, para atuar como capacitador,

por 4 horas/aula, no curso “Jovens no socioeducativo - aprendizagem

profissional e qualificação profissional”,que ocorrerá 25 a 27 de outubro de

2017, com carga horária de 16 horas-aulas, realizado na modalidade

presencial. 

David Kerber de Aguiar, 481,16

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

437 09/10/17

Contratação do docente Guilherme Forma Klafke para atuar como capacitador

na gravação de 3 (três) videoaulas do Curso “Como planejar um curso EAD

interativo”, nos dias 9 e 26 de outubro de 2017 (total: 16 h/a), e para produzir

texto complementar sobre o tema, de 5 a 10 laudas por videoaula (total: 15

h/a), totalizando 31 horas-aula.

Guilherme Forma Klafke 4.142,22

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

445 18/10/17

Contratação do docente Mauricio Guetta, para atuar como capacitador, por 2

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 total de

16 horas-aulas, realizado na modalidade presencial. 

Mauricio Guetta 267,24 

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 

464 26/10/17

Contratação do docente Lucas Antônio Sciapina Baldisserotto para atuar

como capacitador, por 4 horas-aula, no curso de aperfeiçoamento: “Jovens no

socioeducativo - aprendizagem profissional e qualificação profissional” que

será realizado no período de 25 a 27 de outubro de 2017, com carga horária

de 16 horas/aula, na modalidade presencial. 

 Lucas Antônio Sciapina Baldisserotto  374,12

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93. 


