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Empenho

Data de 
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Objeto Contratado CNPJ  Valor em R$ FUNDAMENTO LEGAL

338 14/08/2017

Contratação da docente Flavia Cristina Piovesan, para atuar como

capacitadora no Curso de Direito Aplicado ao MPF, disciplina “Direitos

Fundamentais, Patrimônio Público, Meio Ambiente, Minorias, Saúde e

Educação",no período de 23/08 e 20/09, com carga horária de 4 (quatro)

horas/aula.

Flavia Cristina Piovesan R$ 641,36

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

340 15/08/2017
Contratação do docente Alexandre Luiz Neves Borges, para atuar como

capacitador no curso de aperfeiçoamento: “Atuação do MP no licenciamento

ambiental”, que será realizado no período de 14 a 16 de agosto de 2017, com

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

Alexandre Luiz Neves Borges R$ 534,48

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93. 

341 16/08/2017

Contratação da empresa Oficina da Palavra para ministrar o curso “Media

Training”, para 2 (duas) turmas com carga horária de 12 horas/aula cada

turma. O curso faz parte da disciplina As relações do Ministério Público do

Trabalho com a sociedade, do Curso Direito Aplicado ao Ministério Publico do

Trabalho – Ingresso e Vitaliciamento destinado aos membros do MPT.

Oficina da Palavra Ltda 03.930.917/0001-83 R$ 52.000,00

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

342 16/08/2017

Contratação do docente Claudio Lemos Fonteles, para atuar como

capacitador no curso de aperfeiçoamento: Direito Aplicado ao MPF, disciplina

"Estrutura do MPF e Relações Intrainstitucionais",que será realizado do dia 18

de agosto a 19 de setembro de 2017, com carga horária de 4 horas/aula, na

modalidade presencial.

Claudio Lemos Fonteles R$ 534,48

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93. 

352 17/08/2017

Contratação da docente Magda Barros Biavaschi , para atuar como

capacitadora 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 1,33 horas/aula, na modalidade presencial.

Magda Barros Biavaschi R$ 213,25

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93

356 21/08/2017

Contratação da Universidade Católica de Brasília – UCB, para elaboração e

execução de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, em nível

de Mestrado (PPG-DIR), na modalidade presencial, na área de concentração

e nas linhas de pesquisa autorizadas pela CAPES/MEC, destinado a

membros do MPF, MPDFT, MPT e MPM (total de vinte vagas).

União Brasiliense de Educação e Cultura - 

UBEC
00.331.801/0001-30 R$ 1.362.577,92

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

357 21/08/2017

Contratação do docente Cleber Adriano Rodrigues Folgado, para atuar como

capacitador no curso Direito Aplicado ao MPT, disciplina "As relações do

Ministério Público do Trabalho com a sociedade" , tema: “Agrotóxicos”, que

será realizado  no dia 21 de agosto de 2017 , com carga horária de 16

horas/aula, na modalidade presencial.

Cleber Adriano Rodrigues Folgado R$ 80,17

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

358 22/08/2017

Contratação da docente Ana Lara Camargo de Castro, para atuar como

capacitadora no curso de aperfeiçoamento: “Desafios do Ministério Público

Militar na agenda Mulheres, Paz e Segurança”, que será realizado no período

de 23 a 25 de agosto de 2017, com carga horária de 16 horas/aula, na

modalidade presencial.

Ana Lara Camargo de Castro R$ 481,16

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

359 22/08/2017

Contratação da docente Alethele de Oliveira Santos, para atuar como

capacitadora no curso de aperfeiçoamento: “Direito á saúde: desafios

atuais”, que será realizado no período de 28 a 30 de agosto de 2017, com

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

Alethele de Oliveira Santos R$ 267,24

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.
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362 23/08/2017

Contratação da docente Renata Avelar Giannini, para atuar como

capacitadora no curso de aperfeiçoamento: “Desafios do Ministério Público

Militar na agenda Mulheres, Paz e Segurança”, que será realizado no período

de 23 a 25 de agosto de 2017, com carga horária de 16 horas/aula, na

modalidade presencial.

Renata Avelar Giannini R$ 267,24

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

363 23/08/2017

Contratação do docente Otávio Yazbek, para atuar como capacitador no curso

de aperfeiçoamento: “A lei anticorrupção empresarial e outros temas de

compliance”, que será realizado no período de 23 a 25 de agosto de 2017,

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

Otávio Yazbek R$ 641,36

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

366 25/08/2017

Contratação do docente Emerson Garcia, para atuar como capacitador no

curso Direito Aplicado ao MPF, disciplina "Prática Processual Penal",

tema "Improbidade Administrativa - temas polêmicos", que será realizado no

dia de 25 de agosto de 2017 na Turma I e 14 de setembro de 2017 na Turma 

Emerson Garcia R$ 1.282,72

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

367 25/08/2017

Contratação da docente Fernanda Vargas Terrazas, para atuar como

capacitadora, por 2 horas/aula, no curso de aperfeiçoamento: “Direito à saúde:

desafios atuais ", que será realizado  no período de 28 a 30 de agosto de

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

 Fernanda Vargas Terrazas R$ 267,24

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

368 25/08/2017

Contratação do docente Sérgio Francisco Piola, para atuar como capacitador

no curso de aperfeiçoamento: “Direito à saúde: desafios atuais "que será

realizado no período de 28 a 30 de agosto de 2017, com carga horária de 16

horas/aula, na modalidade presencial.

Sérgio Francisco Piola, R$ 240,58

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93

369 25/08/2017

Contratação da docente Isabela Marques Santos para atuar como conteudista, 

no curso de Aperfeiçoamento "Inglês Jurídico", no período de 02 de outubro a

14 de novembro de 2017 com carga horária de 60 horas-aulas, realizado na

modalidade a distância.

 Isabela Marques Santos R$ 5.611,80

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

372 25/08/2017

Contratação da docente Ana Cândida Muniz Cipriano, para atuar como tutora,

por 20 horas/aula, no curso de especialização: “Direito Aplicado ao MPU",

disciplina "Direito do Consumidor e o papel do Ministério Público”, que será

realizado no período de 28 de agosto a 05 de setembro de 2017, na

modalidade à distância.

Ana Cândida Muniz Cipriano R$ 1.203,00

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

375 28/08/2017

Contratação do conteudista Luciano Ribeiro Pereira para atuar como

conteudista, no curso de Aperfeiçoamento "Gestão de materiais, suprimentos,

almoxarifado e patrimônio na Administração Pública", com carga horária de 60

horas-aulas, realizado na modalidade a distância. 

Luciano Ribeiro Pereira R$ 7.217,40

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

376 28/08/2017

Contratação do docente Luciano Ribeiro Pereira para atuar como tutor, no

curso de Aperfeiçoamento "Gestão de materiais, suprimentos, almoxarifado e

patrimônio na Administração Pública", com carga horária de 60 horas-aulas,

realizado na modalidade a distância.

Luciano Ribeiro Pereira R$ 3.609,00

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

378 28/08/2017

Contratação da docente Matilde Ramos da Silva Braz, para atuar como

capacitadora no curso de aperfeiçoamento: “Inclusão social e econômica de

catadoras e catadores de materiais recicláveis”, que será realizado no período

de 28 a 30 de agosto de 2017, com carga horária de 16 horas/aula, na

modalidade presencial.

Matilde Ramos da Silva Braz R$ 160,34

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.


