
(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: 002/2019 Lote nº 01

Data de Assinatura: 18/12/2019 Vigência: 31/07/2020

Objeto: 

       Os objetivos do objeto proposto tem como premissa, o desenvolvimento profissional, empreendedorismo,
geração de emprego e renda para a categoria da arquitetura e urbanismo, o projeto em questão foi 
desenvolvido para cumprir o objetivo esperado da parceria, uma vez que envolve a utilização de 
metodologias e práticas para reestruturar e reinventar os modelos de negócio de cada profissional, pequena 
empresa ou média empresa.

       O trabalho visa desenvolver e executar um projeto em todas as regionais participantes deste edital, 
contribuindo significativamente com a capacitação dos profissionais e empresas de arquitetura e urbanismo. 

       Os workshops aumentarão e atualizarão a capacidade estratégica e operacional de cada participante, o 
que criará diferencial competitivo e consequentemente maiores possibilidades de geração de emprego e 
renda para a classe.

Projeto: (LOTE 01 - EMPREENDEDORISMO)

Reinvenção do seu modelo de negócio: Do que profissionais e negócios do futuro são feitos?

Valor Total do Projeto: R$230.000,00

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$ 46.343,68

03/2020 R$ 22.566,77

04/2020 R$ 10.000,00

05/2020 R$ 10.000,00

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


