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 Bit Social, inscrita no
CNPJ sob o nº 10.355.613/0001-03.
Chamamento Público nº: 005/2019

Termo de Fomento nº: 004/2020

Data de Assinatura: 30/04/2020

Lote nº 04

Vigência: 31/12/2020

Objeto
A realidade da parceria tem como objetivo treinar e capacitar 50 arquitetos e urbanistas, em cada uma das 22 cidades contempladas neste
edital, totalizando 1100 profissionais alcançados e com uma carga horária total de capacitação por cidade de 8 horas.
A capacitação terá como temática o campo técnico e legislativo relativos a acessibilidade-normatização e, ainda, o foco no
desenvolvimento dos arquitetos e urbanistas quanto a capacidade de transformar as obrigatoriedades legais em novas oportunidades de
geração de renda, através da introdução de técnicas de estratégias avançadas de oferta de serviço especializado da atividade de
acessibilidade - normatização.
O projeto visa atualizar os profissionais sobre as mudanças legislativas ocorridas no campo da acessibilidade-normatização,
demonstrando as consequências negativas pelo não cumprimento das normas e desmistificar pontos legislativos, técnicos e processuais
dos projetos. Destacaremos ainda nas capacitações a importância no entendimento do trabalho da conceituação do desenho universal
para o planejamento de projetos de uso coletivo.
Tema recorrente em universidades e na própria legislação sobre acessibilidade na arquitetura, o design universal reavalia o conceito de
homem padrão, nascido nos Estados Unidos na década de 1960. Este conceito passou por transformações ao longo dos anos e foi
redefinido a partir do pensamento de que o espaço público deve se adequar a todos os homens, sem necessidade de adaptações de
projetos. Estabeleceu-se, então, a ideia de que o espaço público deve ser, naturalmente, entendido como um ambiente apropriado para
todos, independente de suas condições físicas.
Projeto: (LOTE 04 – ACESSIBILIDADE – NORMATIZAÇÃO

Acessibilidade & Normatização: Das normas técnicas e legislativa às estratégias de oferta deste serviço
especializado
Valor Total do Projeto: R$ 420.000,00
Cronograma de Desembolso:
Mês

Data do Repasse

Valor do Repasse

05/2020

07/05/200

R$ 147.200,00

06/2020

05/06/2020

R$ 106.400,00

07/2020

09/07/2020

R$ 80.000,00

08/2020

06/08/2020

R$ 43.200,00

09/2020

10/09/2020

R$ 43.200,00

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: ( x ) aprovação das contas ( ) aprovação das contas com ressalvas ( ) rejeição das contas
Situação da Prestação de Contas: ( x ) 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

