
 
ANEXO I 

 
(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 Instituto Procomum, inscrita 
no CNPJ sob o nº 26.075.636/0001-96. 

Chamamento Público nº: 003/2021 Termo de Fomento nº: 020/2021 Lote nº 01 

Data de Assinatura: 16/12/2021 Vigência: 20/06/2022  

Objeto: O principal produto pretendido através do presente edital será o conjunto de peças técnicas 
essenciais para que se possa dar entrada ao processo de regularização fundiária do território da Bela Vista. 
Para isto, estarão envolvidos profissionais, especialmente arquitetas e arquitetos urbanistas, com amplo 
conhecimento sobre o território e as demandas da comunidade. Além disso, contaremos com a 
participação de profissionais de diversas áreas afins à ATHIS e serão estabelecidas parcerias com as 
entidades interessadas. Entre as instituições com as quais pretende-se criar estas parcerias, estão as 
universidades da região, pois considera-se fundamental a ampliação do conhecimento técnico-científico 
sobre o assunto entre estudantes, professores, pesquisadores e profissionais da região, para que haja 
aproximação e contribuições efetivas da comunidade acadêmica com os temas relacionados à ATHIS 

Projeto: “Meu Papelzinho, Meu Endereço” 

Valor Total do Projeto: R$ 149.000,00 

Cronograma de Desembolso: 

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?:(x ) Sim () Não 

Em caso positivo indique as funções que seus integrantes: 
Responsável Técnica, coordenadora técnico-administrativo, apoio técnico, comunicador social,  
arquitetes, financeiro, equipe adminsitrativa-executiva, contabilidade, palestrantes e oficinantes. 
  

Mês Data do Repasse Valor do Repasse 

Dez/2021, 
Jan./2022 e 
Fev./2022 

 
23/12/2021 

 
R$ 59.600,00 

Mar./2022, 
Abr./2022 e 
Mai./2022 

  
R$ 89.400,00 

 



Remuneração prevista para o respectivo Termo de Fomento: 
 
Organização (Pessoa jurídica) : 
Responsável Técnica (Arquiteta e urbanista) - R$ R$ 27.300,00 
Coordenadora técnico-administrativo - R$ 27.300,00 
Apoio técnico - R$ 12.600,00 
Comunicador social - R$ 12.600,00 
Arquiteta 1 - R$ 8.000,00 
Arquiteta 2 - R$ 8.000,00 
Arquiteta 3 - R$ 8.000,00 
Arquiteto 4 - R$ 8.000,00 
Financeiro - R$ 6.000,00 
Equipe administrativa-executiva – R$ 17.700,00 
Palestrates e oficinantes - R$7.251,11  

 


	ANEXO I

