Chamada Pública nº 01/2016 – Produtos e Serviços
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS
FUNDAMENTO
LEGAL
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Art. 34 da Lei
Federal nº
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OBJETO

DESCONTO

CONTRAPARTIDA

CONVENENTE

CNPJ CONVENENTE

VIGÊNCIA

SITUAÇÃO

Contrapartida de divulgar
a empresa no site do
CAU/GO, geração de
notícias na página
principal do site e no
Informativo Perspectiva.

INNOVAR NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS LTDA – ME

23.472.273/0001-34

08/04/2016 a 08/04/2017

VIGENTE

04.662.666/0001-66

08/04/2016 a 08/04/2017

VIGENTE

JF COPIADORA LTDA

00.117.766/0001-50

29/04/2016 a 29/04/2017

VIGENTE

GOIÂNIA ESTÉTICA EIRELI –
ME
“DEPYL ACTION”

11.818.429/0001-07

15/06/2016 a 15/06/2017

VIGENTE

10% sobre o valor total à vista e 20% para aqueles
Contrapartida de divulgar
que curtirem a página no Facebook e seguir no
a empresa no site do
Instagram, o valor pode ser dividido no cartão de
CAU/GO, geração de
EMPÓRIO IMAGEM LTDA – ME
crédito em até 06 parcelas, concedido aos arquitetos
notícias na página
e urbanistas registrados no CAU/GO, seus
principal do site e no
dependentes diretos e funcionários do CAU/GO.
Informativo Perspectiva.

06.128.172/0001-21

01/08/2016 a 01/08/2017

VIGENTE

Contrapartida de divulgar
RAMOS LONGATTI E MOURA
a empresa no site do
CAU/GO, geração de
LTDA – ME
notícias na página
“BARBEARIA COLOMBO
principal do site e no
GOIÂNIA”
Informativo Perspectiva.

21.122.190/0001-90

01/08/2016 a 01/08/2017

VIGENTE

10% sobre o valor de serviço, podendo ser dividido
Convênio de concessão de desconto nos serviços de
em até 02 parcelas, com desconto de 3% sobre o
consultoria em gestão empresarial, financeira, tributária,
valor total à vista, concedido aos arquitetos e
organizacional, fiscal dentre outros:
urbanistas registrados no CAU/GO, seus dependentes
diretos e funcionários do CAU/GO.

Convênio de concessão de desconto nos serviços de
acondicionamento físico

10% sobre o valor do plano vigente na época da
matrícula, de forma exclusiva nos diferentes tipos de
planos, concedido aos arquitetos e urbanistas
registrados no CAU/GO, seus dependentes diretos e
funcionários do CAU/GO.

Contrapartida de divulgar
a empresa no site do
CAU/GO, geração de
FLEX FITNESS CENTER LTDA
notícias na página
– ME
principal do site e no
Informativo Perspectiva.

Convênio de concessão de desconto nos serviços de
plotagem color (A4, A3, A2, A1 e A0), plotagem preto
Contrapartida de divulgar
(A4, A3, A2, A1 e A0), encadernação A4 (50 – 350
10% de desconto sobre os valores dos serviços,
a empresa no site do
folhas), xerox PeB (A4 e A3), impressão laser (A4 color, concedido aos arquitetos e urbanistas registrados no
CAU/GO, geração de
A3 color, A4 PB e A3 PB), cópis xerográficas preto (A0, CAU/GO, seus dependentes diretos e funcionários do
notícias na página
A1 e A2) e scanner de projetos (colorido e cópias
CAU/GO.
principal do site e no
coloridas de projetos
Informativo Perspectiva.

Convênio de concessão de desconto nos serviços de
10% de desconto sobre o valor total à vista ou no
depilação feminina e masculina, design de sobrancelha
cartão de débito ou crédito, concedido aos arquitetos e
e fotodepilação localizados no Goiânia Shopping e
urbanistas registrados no CAU/GO, seus dependentes
Shopping Plaza D'oro
diretos e funcionários do CAU/GO.

Convênio de concessão de desconto sobre o valor dos
serviços de produção de fotos corporativas e
publicitárias dos arquitetos, escritórios e projetos para
uso em websites, blogs, rede sociais e materiais
impressos de divulgação.

Convênio de concessão de desconto sobre o valor dos
20% de desconto sobre o valor total à vista dos
serviços de corte de cabelo, barba, sobrancelha,
serviços descritos, concedido aos arquitetos e
selagem, hidratação e tintura.
urbanistas registrados no CAU/GO, seus dependentes
diretos e funcionários do CAU/GO.

Contrapartida de divulgar
a empresa no site do
CAU/GO, geração de
notícias na página
principal do site e no
Informativo Perspectiva.

Contrapartida de divulgar
a empresa no site do
CAU/GO, geração de
notícias na página
principal do site e no
Informativo Perspectiva.

7

Art. 34 da Lei
Federal nº
12.378/2010

20% de desconto sobre tarifa balcão, podendo ser
Convênio de concessão de desconto sobre o valor dos dividido em até 03 parcelas, desconto adicional de 5%
serviços de locação de automóvel sem condutor.
do valor total à vista, concedido aos arquitetos
registrados no CAU/GO, seus dependentes diretos e
funcionários do CAU/GO.

8

Art. 34 da Lei
Federal nº
12.378/2010

35% à vista ou 20% de desconto em até 10x na
Contrapartida de divulgar
Convênio de concessão de desconto sobre o valor dos aquisição de joias; 15% de desconto à vista e 10% de
a empresa no site do
serviços de vendas de joiás, alianças, óculos de sol e desconto em até 10x na aquisição de relógios; e 20%
CAU/GO, geração de
de grau, caneta, lentes de contato, conserto de relógios de desconto à vista e 10% de desconto em até 10x na
notícias na página
e joiás, polimento e troca de bateria.
aquisição de óculos, concedido aos arquitetos
principal do site e no
registrados no CAU/GO, seus dependentes diretos e
Informativo Perspectiva.
funcionários do CAU/GO.

9

Art. 34 da Lei
Federal nº
12.378/2010

Convênio de concessão de desconto sobre o valor dos 5% de desconto sobre o valor à vista ou parcelamento
serviços de vendas no varejo de produtos de papelaria,
em até 4 parcelas, concedido aos arquitetos
livraria e presentes.
registrados no CAU/GO, seus dependentes diretos e
funcionários do CAU/GO.

Contrapartida de divulgar
a empresa no site do
CAU/GO, geração de
notícias na página
principal do site e no
Informativo Perspectiva.

UNIÃO RENT A CAR DE
VEICULOS LTDA

08.369.945/0001-97

01/08/2016 a 01/08/2017

VIGENTE

DANILLO COSTA LIMA-ME
“OMEGA DORNIER”

24.355.973/0001-01

10/08/2016 a 10/08/2017

VIGENTE

REZENDE & BORGES LTDA
“PAPELARIA PEQUENAS
COISAS”

01.714.591/0001-21

22/08/2016 a 22/08/2017

VIGENTE

