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387 11/09/2017

Contratação da docente Fernanda Lissa Fujiwara Homma para atuar como

tutora, no curso de Aperfeiçoamento “Novo Código do Processo Civil - Turma

II”, que ocorrerá no período de 11 a 19 de setembro de 2017 com carga

horária de 10 horas-aulas, realizado na modalidade a distância. 

Fernanda Lissa Fujiwara Homma 668,10

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

391 11/09/2017

Contratação da docente Fernanda Lissa Fujiwara Homma para atuar como

tutora, no curso de Aperfeiçoamento "Atualização do novo CPC ", que

ocorrerá no período de 11 de setembro a 09 de outubro de 2017 com carga

horária de 42 horas-aulas, realizado na modalidade a distância. 

 Fernanda Lissa Fujiwara Homma 2.806,02

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

392 12/09/2017

Contratação da docente Carmen Hein de Campos, para atuar como

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

“Masculinidades e sistema de justiça”, com carga horária de 16 horas-aula,

que será realizado no período de 11 a 14 de setembro de 2017, na

modalidade presencial.

Carmen Hein de Campos 641,36

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

393 12/09/2017

Contratação da docente Rebeca Rohlfs Barbosa Gaetani, para atuar como

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

“Masculinidades e sistema de justiça”, com carga horária de 16 horas-aula,

que será realizado no período de 11 a 14 de setembro de 2017, na

modalidade presencial.

Rebeca Rohlfs Barbosa Gaetani 481,16

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

395 19/09/2017

Contratação da empresa CONSAE – Consultoria em Assuntos Educacionais -

LTDA, para a prestação de ação de treinamento em área de registro

acadêmico em instituições superiores, no formato Curso com carga horária

total de 21 horas/aula (curso Controle e Registro Acadêmico de Instituições

de Ensino Superior), visando a capacitação técnica das servidoras ) Marildete 

Ferreira de Freitas – Chefe da Divisão de Registro Acadêmico mat. 70390 e

Juliana Taeko Cavalcante Yoshimine – mat. 70004, lotadas na Divisão de

Registro Acadêmico- DIRA 

CONSAE 19.234.285/0001-53 7.500,00

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

407 21/09/2017

Contratação da docente Fernanda Lissa Fujiwara Homma para atuar como

tutora, no curso de Aperfeiçoamento “Novo Código do Processo Civil - Turma

III ”, que ocorrerá no período de 09 de outubro a 22 de novembro de 2017

com carga horária de 60 horas-aulas, realizado na modalidade a distância.  

Fernanda Lissa Fujiwara Homma  4.008,60

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

408 21/09/2017

Contratação do docente Daniel Peres Vieira para atuar como tutor, no curso

de Aperfeiçoamento "O Conselho Tutelar no combate ao trabalho infantil -

Turma II ", que ocorrerá no período de 25 de outubro a 07 de dezembro de

2017 com carga horária de 60 horas-aulas, realizado na modalidade a

distância.  

 Daniel Peres Vieira  2.405,40

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

409 22/09/2017

Contratação do docente Felipe da Silva Freitas, para atuar como

capacitador, por 4 horas/aula, na pós-graduação "Segurança Pública e

Direitos Humanos", disciplina "Tópicos Especiais de Segurança Pública e

Direitos Humanos - Tema: crianças e adolescentes, sistema socioeducativo e

sistema de justiça criminal Filme Justiça", que será realizado em 06 de

outubro de 2017, com carga horária de 8 horas/aula, na modalidade

presencial.

 Felipe da Silva Freitas 534,48

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

410 22/09/2017

Contratação do docente Fauzi Hassan Choukr, 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.

Fauzi Hassan Choukr 641,36

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

411 22/09/2017

Contratação do docente Marcelo Nascimento para atuar como tutor, no curso

de Aperfeiçoamento "O Conselho Tutelar no combate ao trabalho infantil - Turma

II ", que ocorrerá no período de 25 de outubro a 07 de dezembro de 2017  com 

carga horária de 60 horas-aulas, realizado na modalidade a distância. 

Marcelo Nascimento 2.405,40

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

412 22/09/2017

Contratação da docente Mônica Sillan de Oliveira para atuar como tutora, no

curso de Aperfeiçoamento "O Conselho Tutelar no combate ao trabalho

infantil - Turma II ", que ocorrerá no período de 25 de outubro a 07 de

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

modalidade a distância.

Mônica Sillan de Oliveira 4.008,60

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

413 22/09/2017

Contratação do docente Propercio Antônio de Rezende para atuar como

tutor, no curso de Aperfeiçoamento "O Conselho Tutelar no combate ao

trabalho infantil - Turma II ", que ocorrerá no período de 25 de outubro a 07

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

modalidade a distância. 

Propercio Antônio de Rezende  3.609,00

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

414 22/09/2017

Contratação da docente Maria do Carmo Lopes de Souza para atuar como

tutora, no curso de Aperfeiçoamento "O Conselho Tutelar no combate ao

trabalho infantil - Turma II ", que ocorrerá no período de 25 de outubro a 07

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

modalidade a distância. 

Maria do Carmo Lopes de Souza 2.405,40

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

416 25/09/2017

Contratação do docente Riccardo Cappi, para atuar como capacitador, por 4

horas/aula, no curso "Segurança Pública e Direitos Humanos, disciplina

Tópicos Especiais de Direitos Humanos, tema Crianças e Adolescentes,

sistema socioeducativo e sistema de justiça criminal", que ocorrerá 06 de

outubro de 2017, com carga horária de 04 horas-aulas, realizado na

modalidade presencial.  

 Riccardo Cappi 641,36

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

415 25/09/2017

Contratação da empresa STUDIO ON-LINE  - Centro de Treinamento 

Autorizado Adobe  para o fornecimento de duas vagas do Curso Online 

de Criação Publicitária, com carga horária de 72 (setenta e duas) horas-aula, 

destinado às servidoras Graziane Madureira Baptista, matrícula n. 70105-0, e 

Camila de Brito Resende Neves, matricula 25816-4, lotadas na Assessoria de 

Comunicação da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU). 

Frederico Souza Fonseca - ME 03.654.179/0001-99 1534,00

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

417 25/09/2017

Contratação do docente Ricardo de Faria Barros para atuar como

conteudista, no curso de Especialização em Gestão Pública, na disciplina

Gestão e Inovação, que acorrerá no período de 23 de maio a 19 de junho

de 2018 com carga horária de 40 horas-aulas, realizado na modalidade a

distância. 

Ricardo de Faria Barros 5.344,80

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

418 25/09/2017

Contratação do docente César Dario Mariano da Silva, 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.

César Dario Mariano da Silva 534,48

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

419 25/09/2017

Contratação do docente Gustavo Octaviano Diniz Junqueira, 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 agosto de 2017,

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

Gustavo Octaviano Diniz Junqueira 641,36

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.

422 26/09/2017

Contratação da empresa Brasília Insight Treinamento e Consultoria LTDA

para ministrar o curso “ Insight 1”, para 01 (uma) turma de 60 alunos com

carga horária de 32 horas/aula. O curso faz parte das atividades previstas

para o plano de atividades de 2017 destinado aos membros do MPU.

Brasília Insight Treinamento e 

Consultoria LTDA
05.750.527/0001-57 65.000,00

inciso II do art. 25 c/c o

inciso VI do art. 13 da Lei

8.666/93.
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