
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS

OBJETO DESCONTO CONTRAPARTIDA CONVENENTE CNPJ CONVENENTE VIGÊNCIA SITUAÇÃO

1 07.816.574/0001-81 10/03/2015 a 10/03/2017 VIGENTE

2 04.688.977/0001-02 17/03/2015 a 31/12/2015 VENCIDO

3 RTG ESPECIALIZAÇÃO – ME 15.486.955/0001-78 20/03/2015 a 20/03/2017 VIGENTE

4 RUI JULIANO PERÍCIAS – ME 89.775.159/0001-91 08/07/2015 a 08/07/2016 VENCIDO

5 05.070.522/0001-83 20/07/2015 a 20/07/2016 VENCIDO

6 17.982.283/0001-17 09/09/2015 a 09/09/2016 VENCIDO

Chamada Pública nº 01/2015 – Cursos de aperfeiçoamento, qualificação ou pós-graduação
relacionados aos campos de atuação do arquiteto e urbanista. 

FUNDAMENTO 
LEGAL

Art. 34 da Lei 
Federal nº 

12.378/2010 

Convênio de parceria educacional objetivando a conjugação de 
experiência tecnológica e participativa para o aprimoramento 
profissional dos colaboradores do CAU/GO em que as partes 

buscarão em conjunto o desenvolvimento de programas 
institucionais, programas de treinamento e desenvolvimento, 

programas de orientação profissional, programas de marketing de 
incentivos e programas de comunicação corporativa

 Desconto de 25% no valor total de  cursos de especialização e 
MBA e desconto de 15% no valor de curso de extensão, 
aprimoramento ou aperfeiçoamento profissional para os 

funcionários e dependentes do Conselho.

Contrapartida de divulgar o curso 
no site do CAU/GO, Facebook e 
Boletim Informativo Perspectiva.

INBEC – INSTITUTO 
BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO 

CONTINUADA LTDA

Art. 34 da Lei 
Federal nº 

12.378/2010 

Convênio de parceria educacional para concessão de descontos 
nos cursos de Pós Graduação e Graduação que estiverem com 

inscrições abertas na vigência do convênio

Desconto sobre as mensalidades de R$ 720,00 no valor total dos 
cursos de pós-graduação e desconto de R$ 900,00 no valor 

semestral da graduação em Administração de Empresa para os 
arquitetos e urbanistas com registro ativo e situação regular no 

Conselho.
Concessão de 02 bolsas de 100% integrais para os cursos de pós-

graduação para os conselheiros e funcionários do Conselho.

Contrapartida de divulgar o curso 
no site do CAU/GO e  Facebook 
e divulgação de no máximo 04 e-

mail por ano com informações 
sobre os cursos

INSTITUTO DE PÓS-
GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO

Art. 34 da Lei 
Federal nº 

12.378/2010 

Convênio de parceria educacional objetivando a conjugação de 
experiência tecnológica e participativa para o aprimoramento 
profissional dos colaboradores do CAU/GO em que as partes 

buscarão em conjunto o desenvolvimento de programas 
institucionais, programas de treinamento e desenvolvimento, 

programas de orientação profissional, programas de marketing de 
incentivos e programas de comunicação corporativa

Desconto de 20% no valor total dos cursos de especialização e 
MBA; e desconto de 15% no valor do curso de extensão, curta 

duração, aprimoramento ou aperfeiçoamento profissional para os 
funcionários e dependentes do Conselho.

Contrapartida de divulgar o curso 
no site do CAU/GO e  Facebook.

Art. 34 da Lei 
Federal nº 

12.378/2010 

Convênio de parceria educacional para concessão de descontos 
nos cursos de Perícia Judicial e Perícia Ambiental

Desconto de 10% para profissionais registrados no CAU/GO nos 
cursos de Perícia Ambiental e Perícias Judiciais e concessão de 02 

bolsas de 100% uma para cada curso para os conselheiros e 
funcionários do Conselho.

Contrapartida de divulgar o curso 
no site do CAU/GO, Facebook e 
Boletim Informativo Perspectiva. 

Inserção da logomarca da 
Convenente no site do 

Conveniado.

Art. 34 da Lei 
Federal nº 

12.378/2010 

Convênio de parceria educacional para concessão de desconto 
nos cursos de  MBA Gestão de Negócios de Incorporação e 

Construção, na Pós em MBA em Gerenciamento Avançado de 
Projetos, no MBA em Gerência de Projetos, na Pós em MBA em 
Inteligência Empresarial, no MBA em Gestão Empresarial, Pós 
em MBA em Negociação, no MBA em Gestão Comercial e na 

Pós-Graduação em Administração de Empresas

 Desconto de 15% sobre o valor total dos cursos objetos deste 
convênio podendo ser divididos em várias parcelas, somente para 

as mensalidades para os profissionais registrados e para os 
funcionários do Conselho

Contrapartida de divulgar o curso 
no site do CAU/GO, Facebook e 
Boletim Informativo Perspectiva.

EMPREZA EDUCAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA

Art. 34 da Lei 
Federal nº 

12.378/2010 

Convênio de parceria educacional para concessão de desconto 
no curso de Formação de Peritos a ser realizado nos dias 11 e 12 

de setembro de 2015

Desconto de 43,4595% sobre o valor total no curso de Formação 
de Peritos podendo ser dividido em até 06 parcelas e concessão 

de 02 bolsas de 50% para os conselheiros e funcionários do 
Conselho.

 

Contrapartida de divulgar o curso 
no site do CAU/GO, Facebook e 
Boletim Informativo Perspectiva.

IAPA – Instituto de 
Aperfeiçoamento em Prática da 

Advocacia



7 04.022.855/0001-18 10/09/2015 a 10/09/2016 VENCIDO

8 19.534.987/0001-52 07/12/2015 a 07/12/2016 VENCIDO

Art. 34 da Lei 
Federal nº 

12.378/2010 

Convênio de parceira educacional para concessão de descontos 
no curso “Orçamento e Planejamento de Obras para os 

profissionais da área de arquitetura e urbanismo, durante 3 finais 
de semana, com carga horária de 40 horas

Desconto de 5% sobre o valor total do curso “Orçamento e 
Planejamento de Obras” para os profissionais registrados no 

Conselho podendo ser dividido em 2 parcelas e desconto de 10% 
em cada parcela nos cursos de pós-graduação e cursos de curta 

duração para os colaboradores do Conselho.

Contrapartida de divulgar o curso 
no site do CAU/GO e  Facebook.

IPECON – INSTITUTO DE 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, 
ENSINO E CONSULTORIA S/S 

LTDA – ME

Art. 34 da Lei 
Federal nº 

12.378/2010 

Convênio de parceria educacional para concessão de desconto 
para o curso de Incorporação de Edifícios

Desconto de 10% sobre o valor total do curso de Incorporação de 
Edifícios para os profissionais registrados no CAU/GO e concessão 

de 01 bolsa de 100% para os conselheiros e funcionários do 
Conselho por edição do curso em Goiânia.

Contrapartida de divulgar o curso 
no site do CAU/GO, Facebook e 
Boletim Informativo Perspectiva. 

C.R DA SILVA – 
TREINAMENTOS – ME

“Visão Educacional 
Treinamentos”


