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RESULTADO FINAL APÓS RECURSO 

 

CREDENCIAMENTO 
Nº 

MODALIDADE TIPO 

01/2020 

 

Credenciamento Desconto 

 

 

Conforme Julgamento: 

1. QUALYPRO QUALYFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME (18.702.678/0001-81): 

 

Resumo da Proposta Situação Motivo 

Curso de pós-graduação 

presencial (18 módulos): 

Desconto de 18% do valor 

total no plano tradicional de 

pagamento de 24 parcelas. 

Deferido 

Após 

recurso 

Após recurso demonstrou que o valor fixo 

atendia o mínimo de edital. 

Curso de pós-graduação 

presencial (12 módulos): 

Desconto de 18% do valor 

total no plano tradicional de 

pagamento de 18 parcelas. 

Deferido 

Após 

recurso 

Após recurso demonstrou que o valor fixo 

atendia o mínimo de edital. 

Curso de pós-graduação 

“Ao vivo” (12 módulos): 

Desconto de 18% do valor 

total no plano tradicional de 

pagamento de 18 parcelas. 

Deferido 

Após 

recurso 

Após recurso demonstrou que o valor fixo 

atendia o mínimo de edital. 

Cursos de Curta Duração – 

10% no valor total do 

curso. 

Deferido Atende ao mínimo do edital. 

OBJETO: Constitui-se como objeto deste instrumento o credenciamento de pessoas jurídicas de 

direito privado interessadas na concessão de benefícios e descontos nos serviços prestados ou 

fornecimento de bens, beneficiando com descontos reais a classe dos profissionais regularmente 

registrados neste CAU/RO e adimplentes com as anuidades, bem como colaboradores desta 

Autarquia, visando exclusivamente o interesse público na concessão de benefícios. 
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Cursos de Curta Duração – 

10% no valor total do 

curso. 

Deferido Atende ao mínimo do edital. 

 

2. RUI JESUS PENA JULIANO (89.775.159/0001-91): 

 

Resumo da Proposta Situação Motivo 

Cursos de Perícia Judicial 

Online – Desconto de 20%. 

Deferido Atende ao mínimo do edital. 

Cursos de Perícia Judicial 

Presencial em Porto Velho 

(Com data a agendar) – 

Desconto de 20%. 

Deferido Atende ao mínimo do edital. 

 

O resultado final passará para as fases de adjudicação e homologação do certame. 

 

Porto Velho, 07 de Agosto de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Max Queinon Batista de Sousa 

Presidente CPL 

 

 

_________________________________________ 

Jeferson Santos Schurmann 

Membro CPL 

_________________________________________ 

Cassio Sousa Nascimento 

Membro CPL 
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