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 15.131.560/000152 e a Organização Social Civil Instituto Procomum, inscrita no CNPJ sob o nº 26.075.636/0001-96.
Chamamento Público nº: 006/2020

Termo de Fomento nº: 003/2021

Data de Assinatura: 06/04/2021

Vigência: 01/05/2021 a 30/09/2021

Lote nº 01

Objeto:
1 – Contratação de 30 arquitetas(os) urbanistas para desenvolverem ações,

protótipos e soluções em ATHIS e Comuns Urbanos, em parceria com moradores do Bela
Vista (Vila Progresso, Santos-SP), com o objetivo de auxiliarem na melhoria da
habitabilidade das 150 famílias moradoras da área em questão.
Projeto: Laboratório ATHIS – Bela Vista – Lote 1
Valor Total do Projeto: R$ 203.000,00
Cronograma de Desembolso:

Mês
MAI 2021

Data do Repasse

Valor do Repasse

05/05/2021

R$8.711,17

JUN 2021

R$ 48.572,21

JUL 2021

R$ 48.572,21

AGO 2021

R$ 48.572,21

SET 2021

R$ 48.572,21

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:
- Coordenador do trabalho (arquiteta e urbanista): R$ 23.013,00
- Administração:R$ 4.224,00
- Comunicação: R$ 4.224,00
- Comunicação: R$ 2.100,00
- Produção: R$ 6.440,04
Remuneração prevista para o respectivo Termo de Fomento: R$ 40.001,04

