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

237 - 09/06/2016

Contratação do docente Mateus Costa Pereira, para atuar como capacitador,

por 4 (quatro) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento “Alterações no CPC

e alguns Impactos na Atuação do MPT – PRT 3”, na modalidade presencial,

a ser realizado nos dias 13 e 14/06/2016.

Mateus Costa Pereira R$ 534,48

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93.

236 - 09/06/2016

Contratação do docente Alexandre Antônio Franco Freitas Câmara, para

atuar como capacitador, por 4 (quatro) horas-aula, no curso de

aperfeiçoamento “Alterações no CPC e alguns Impactos na Atuação do MPT

– PRT 3”, na modalidade presencial, a ser realizado nos dias 13 e 14 de

junho de 2016.

Alexandre Antônio Franco Freitas Câmara R$ 374,12

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93.

259 - 17/06/2016

Contratação do docente Walter Aranha Capanema para atuar como

capacitador, por 4 (quatro) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento

“Investigação de Crimes Cibernéticos”, na modalidade presencial, a ser

realizado nos dias 21 a 24 de junho de 2016.

Walter Aranha Capanema R$ 481,16

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93.

258-  17/06/2016

Contratação do docente Ronaldo João Roth, para atuar como capacitador,

por 4 (quatro) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento “Tutela penal da

intimidade, na modalidade presencial, a ser realizado no período de 27 a 29

de junho de 2016.

Ronaldo João Roth R$ 481,16

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93.

256 - 17/06/2016

Contratação do docente Antônio Carlos Zuffo para atuar como capacitador,

por 16 (dezesseis) horas-aula, no Simpósio: “Água e sua utilização no

futuro”, na modalidade presencial, a ser realizado nos dias 30 de junho e 1º

de julho de 2016.

Antônio Carlos Zuffo R$ 1.000,00

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93.

261 -17/06/2016 

Contratação do docente Antonio Carlos Oliveira Gidi, para atuar como

capacitador, por 16 (dezesseis) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento

“Processo coletivo e precedentes judiciais: perspectiva crítica e comparada”,

na modalidade presencial, a ser realizado no período de 25 a 27 de julho de

2016.

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.

257 - 17/06/2016

Contratação da docente Larissa Leite, para atuar como capacitadora, por 04

(quatro) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento “Direito internacional dos

refugiados e apátridas”, na modalidade presencial, a ser realizado no

período de 22 a 24 de junho de 2016.

Larissa Leite R$ 641,36

inciso II do art. 25 c/c o 

inciso VI do art. 13 da Lei 

8.666/93.

260 - 17/06/2016 

Contratação do docente Marcel Leonardi , para atuar como capacitador, por

04 (quatro) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento “Investigação de

crimes cibernéticos”, na modalidade presencial, a ser realizado no período

de 21 a 24 de junho de 2016.

Marcel Leonardi R$ 748,24

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

267- 23/06/2016

Contratação da docente Mariana Mota Prado, para atuar como capacitadora,

por 04 (quatro) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento “Análise econômica

do Direito e Teoria dos Jogos – Turma I”, na modalidade presencial, a ser

realizado no período de 06 a 08 de julho de 2016.

Mariana Mota Prado R$ 641,36

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

268 - 23/06/2016

Contratação do docente Roberto Pinheiro Campos Gouveia Filho, para atuar

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

Novo Código de Processo Civil – Módulo II”, na modalidade presencial, a ser

realizado no período de 27 a 29 de junho de 2016.

Roberto Pinheiro Campos Gouveia Filho 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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270 - 24/06/2016

Contratação para prestação de ação de treinamento, em formato de curso,

intitulado “10747D – Administering System Center 2012 Configuration

Manager” do dia 27/06/2016 a 01/07/2016 e do dia 04/07/2016 a 08/07/2016,

com carga horária de 40 horas, visando a capacitação técnica e atualização

profissional para o servidor Rogério de Miranda Rodrigues – matrícula 8822,

Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Tecnologia da Informação,

lotado na Divisão de Suporte ao Usuário de TI.

NOVINTEC – Tecnologia em Informática

LTDA
37.151.222/0001-15 R$ 1.705,00

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.


