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327 05/08/2016

 Contratação da docente Sandra Mara Bessa Ferreira, para atuar como 

capacitadora, por 16 (dezesseis) horas-aulas, no curso de aperfeiçoamento 

“Metodologias para aprendizagem na educação a distância – Turma II”, no 

período de 23 a 25 de agosto de 2016, na modalidade presencial.

Sandra Mara Bessa Ferreira R$ 2.137,92

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

325 05/08/2016

Contratação do docente Francisco Vila Ulhôa Botelho, para atuar como tutor, 

por 30 (trinta) horas-aulas, no curso de aperfeiçoamento “Metodologias para 

aprendizagem na educação a distância – Turma II”, no período de 

04/08/2016 a 05/09/2016, na modalidade a distância.

Francisco Vila Ulhôa Botelho R$ 2.405,10

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

324 05/08/2016

Contratação da docente Ana Paula Costa e Silva, para atuar como tutora,

por 30 (trinta) horas-aulas, no curso de aperfeiçoamento “Metodologias para

aprendizagem na educação a distância – Turma II”, no período de

04/08/2016 a 05/09/2016, na modalidade a distância.

 Ana Paula Costa e Silva R$ 2.004,30

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

322 05/08/2016

Contratação da docente Sandra Mara Bessa Ferreira, para atuar como tutora

no curso de aperfeiçoamento “Metodologias para aprendizagem na

Formação de Tutores – Turma II”, no período de 26/08/2016 a 15/09/2016.

Sandra Mara Bessa Ferreira R$ 1.336,20

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

323 05/082016

Contratação da docente Jussara Mendonça de Oliveira Seidel, para atuar

como tutora, por 60 (sessenta) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento

“Mediação escolar”, no período de 13/09/2016 a 25/10/2016, na modalidade

a distância.

Jussara Mendonça de Oliveira Seidel R$ 4.008,60

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

329 08/08/2016

Contratação da docente Jussara Mendonça de Oliveira Seidel, para atuar

como conteudista no curso de aperfeiçoamento “Mediação escolar -

elaboração de conteúdo”, com carga horária de 60 (sessenta) horas/aula, na

modalidade a distância.

Jussara Mendonça de Oliveira Seidel R$ 8.017,20

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

325 05/08/2016

Contratação do docente Francisco Vila Ulhôa Botelho, para atuar como tutor, 

por 30 (trinta) horas-aulas, no curso de aperfeiçoamento “Metodologias para 

aprendizagem na educação a distância – Turma II”, no período de 

04/08/2016 a 05/09/2016, na modalidade a distância.

Francisco Vila Ulhôa Botelho R$ 2.405,10

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

333 10/08/2016

Contratação do docente José Garcez Ghirardi, para atuar como capacitador,

por 06 (seis) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento “Transformando

Saberes em Ação – Turma II”, na modalidade presencial, a ser realizado no

período de 16 e 17 de agosto de 2016.

José Garcez Ghirardi 1.122,36        

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93

330 09/082016

Contratação do docente José Garcez Ghirardi, para atuar como capacitador, 

por 06 (seis) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento “Transformando 

Saberes em Ação – Turma I”, a ser realizado no período de 9 e 10 de agosto 

de 2016, na modalidade presencial.

José Garcez Ghirardi 1.122,36        

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

334 15/08/2016

Contratação do docente Ney Ricardo de Meireles para atuar como 

conteudista, por 60 (sessenta) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento 

“Técnicas de negociação”, na modalidade a distância.

Ney Ricardo de Meireles 8.017,20        

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

331 10/08/2016

Contratação da docente Adriana Lampert Berwanger, para atuar como 

tutora, por 60 (sessenta) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento “Tabelas 

unificadas de gestão administrativa – Turma II”, na modalidade a distância, a 

ser realizado no período de 13 de outubro a 28 de novembro de 2016.

Adriana Lampert Berwanger 2.806,20        

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93
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332 10/08/2016

Contratação do docente Ney Ricardo de Meireles para atuar como tutor, por

60 (sessenta) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento “Técnicas de

negociação”, no período de 14/9/2016 a 26/10/2016, na modalidade a

distância.

Ney Ricardo de Meireles R$ 4.008,60

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93. 

346 19/08/2016

Contratação do docente William Sérgio Azevedo Guimarães para atuar como

tutor, por 60 (sessenta) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento “Tabelas

Unificadas de Gestão Administrativa – Turma II”, no período de 13/10/2016 a

28/11/2016, na modalidade a distância.

William Sérgio Azevedo Guimarães R$ 4.008,60

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93. 

347 19/08/2016

Contratação da docente Maria Beatriz Ruy, para atuar como capacitadora,

por 06 (seis) horas-aula, no 29 a 31 de agosto de 2016, na modalidade

presencial.

Maria Beatriz Ruy R$ 721,74

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93. 

350 25/08/2016

Contratação da empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES

TECNOLÓGICAS LTDA, para fornecimento de uma assinatura anual da

Ferramenta Banco de Preços, via web, sistema inteligente de pesquisa,

consolidação e comparação de preços baseado em resultados de licitações

e praticados pela Administração Pública, a fim de facilitar a pesquisa de

mercado para estimar os custos das contratações pela ESMPU.

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES

TECNOLÓGICAS LTDA
07.797.967/0001-95 R$ 7.990,00 

art. 25, caput, da Lei

8.666/93.

348 19/08/2016

Contratação da empresa NOVINTEC – TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA

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

intitulado “20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 ”, do dia

22/08/2016 a 26/08/2016 e do dia 29/08/2016 a 02/09/2016, com carga

horária de 40 horas, visando a capacitação técnica e atualização profissional

para o servidor Douglas Rafael de Castro Aguiar, matrícula 70167-0,

Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Suporte e

Infraestrutura, lotado no Núcleo de Redes.

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.

351 29/08/2016

Contratação da docente Ana Tércia Sanches, para atuar como capacitadora,

por 04 (quatro) horas-aula, no curso de aperfeiçoamento “Novas facetas do

assédio moral na relação de trabalho: setores críticos” no período de 31 de

agosto a 02 de setembro de 2016, na modalidade presencial.

Ana Tércia Sanches R$ 641,36

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93. 


