Chamada Pública nº 02/2016 – Cursos
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS
FUNDAMENTO
LEGAL

OBJETO

DESCONTO

CONTRAPARTIDA

CONVENENTE

CNPJ CONVENENTE

VIGÊNCIA

SITUAÇÃO

UNYLEYA EDITORA E CURSOS
S.A

14.019.108/0001-30

23/05/2016 a 23/05/2017

VIGENTE

1

Art. 34 da Lei
Federal nº
12.378/2010

Desconto entre 36% a 51% nos cursos na
Convênio de parceria
área da Arquitetura e Engenharia e desconto Contrapartida de divulgar o curso no
educacional para concessão de
entre 9,94% entre 39,03% nos cursos entre site do CAU/GO, Facebook e Boletim
descontos nos cursos e
Engenharia de Segurança do Trabalho,
Informativo Perspectiva, além da
programas de aperfeiçoamento
concedidos aos profissionais arquitetos e inserção da logomarca do convenente
profissional, extensão e pós
urbanistas registrados no CAU/GO e
no site do Conselho.
graduação lato sensu a distância
funcionários do Conselho.

2

Art. 34 da Lei
Federal nº
12.378/2010

Desconto de R$ 160,00, por parcela até o
final do curso para pagamentos todo dia
Contrapartida de divulgar o curso no
Convênio de parceria
10/mês, podendo ser dividido em até 25
site do CAU/GO, Facebook e Boletim
educacional para concessão de
parcelas, desconto de 29% sobre o valor
Informativo Perspectiva, além da
descontos nos cursos de Pós
total à vista para os arquitetos e urbanistas inserção da logomarca do convenente
Graduação e MBA em Arquitetura
com registro ativo e em situação regular
no site do Conselho.
junto ao CAU/GO

DALMASS SERVIÇOS
EDUCACIONAIS LTDA – ME

16.740.346/0001-66

03/10/2016 a 03/10/2017

VIGENTE

3

Art. 34 da Lei
Federal nº
12.378/2010

Convênio de parceria
Concederá 02 bolsas de 100% para o
O curso terá um custo de R$ 695,00
educacional onde o convenente
Conveniado.
(Seiscentos e noventa e cinco reais)
oferecerá aos profissionais
Contrapartida de divulgar o curso no
podendo ser dividido em até 02 parcelas
registrados no CAU/GO o curso
site do CAU/GO, Facebook e Boletim
para os arquitetos e urbanistas com registro
“Acessibilidade Aplicada – NBR
Informativo Perspectiva, além da
ativo e em situação regular junto ao
9050/2015 e NBR 16537/2016
inserção da logomarca do convenente
CAU/GO
Piso Tátil”
no site do Conselho.

GERSON MARTINS
TREINAMENTOS
PROFISSIONAIS LTDA

09.252.997/0001-41

18/10/2016 a 18/10/2017

VIGENTE

4

Art. 34 da Lei
Federal nº
12.378/2010

Desconto de 15% nos valores do curso de Contrapartida de divulgar o curso no
Convênio de parceria
Perícia Judicial Online e de 10% no curso de site do CAU/GO, Facebook e Boletim
educacional para concessão de
Perícias Judiciais Presencial para os
Informativo Perspectiva, além da
RUI JESUS PENA JULIANO – ME
descontos nos cursos de Perícia
arquitetos e urbanistas com registro ativo e inserção da logomarca do convenente
Judicial Online e Presencial
em situação regular junto ao CAU/GO
no site do Conselho.

89.775.159/0001/91

18/10/2016 a 18/10/2017

VIGENTE

