(Exigência do artigo 10 e 11 da Lei 13.019/2014)
PARCERIA CELEBRADA - TERMO DE FOMENTO
Termo de Fomento celebrado entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo - CAU/SP,
autarquia federal de fiscalização profissional, inscrita no CNPJ sob o nº 15.131.560/0001-52 e a Organização Social
Civil Bit Social, inscrita no CNPJ sob o nº 10.355.613/0001-03.
Chamamento Público nº: 003/2019

Termo de Fomento nº: 004/2019

Lote nº 08

Data de Assinatura: 18/12/2019
Vigência: 31/07/2020
Objeto: O tema sugerido visa a realização de painéis de debate em cada região que compõem o lote
08, que tem como objetivo, divulgar o exercício da arquitetura e urbanismo para a sociedade, através
da criação de um debate e realização de exercício prático de resolução de problemas (design thinking),
que tem como objetivo valorizar o papel dos arquitetos e urbanistas na sociedade, especificamente, no
papel que a arquitetura e urbanismo ocupam hoje no desenvolvimento, influência, colaboração, estímulo dos espaços públicos e privados nos relacionamentos.
Com o crescimento da presença de novas tecnologias nas nossas vidas, os comportamentos humanos têm
mudado e com isso os espaços públicos e privados também.
Vale destacar que neste objeto de parceria envolveremos e convidaremos a sociedade civil para reflexão e
debate. A sociedade civil tem um papel essencial no desenvolvimento e sentido da profissão do arquiteto e
urbanista.
Projeto: (LOTE 08 – DEBATE- Vidas Abundantes, mas solitárias. O Papel da Arquitetura)
Reinvenção do seu modelo de negócio: Do que profissionais e negócios do futuro são feitos?
Valor Total do Projeto: R$234.933,23
Cronograma de Desembolso:
Mês

Data do Repasse

Valor do Repasse

01/2020

10/01/2020

R$140.000,00

02/2020

06/02/2020

R$ 46.997,10

03/2020

R$ 25.000,00

04/2020

R$ 11.000,00

05/2020

R$ 10.846,58

06/2020

R$ 1.100,00

Data prevista para apresentação da prestação de contas final: Prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do
término da execução da parceria.
Data da entrega da prestação de contas final:
Prazo para a sua análise: O prazo para análise da prestação de contas final pelo CAU/SP é de 150 (cento
cinquenta) dias após a entrega da prestação de contas final.
Resultado Conclusivo: ( ) aprovação das contas ( ) aprovação das contas com ressalvas ( ) rejeição
das contas
Situação da Prestação de Contas: ( ) regular ( ) regular com ressalvas ( ) irregular
A entidade paga a mão de obra com recursos da parceria?: ( ) Sim ( X ) Não
Em caso positivo indique as funções que seus integrantes:
Remuneração prevista para o respectivo Termo de Fomento:

Bit Social
Rua Apiacas, 858 - Perdizes
São Paulo - SP / CEP 05017-020
Tel: +55 11 3129 9928

