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: 006/2021

Termo de Fomento nº: 029/2021

Data de Assinatura: 17/12/2021

Lote nº 03

Vigência: 30/08/2022

Objeto
O projeto consistirá na construção de uma plataforma digital.
O conteúdo desta plataforma abrangerá a apresentação das obras arquitetônicas e urbanísticas relevantes de 11 cidades do esta do de SP
(São Paulo, Bauru, Campinas, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Santo André, São José dos Campos, São
José do Rio Preto e Sorocaba) que remontam a história cultural e patrimônio destas cidades.
Um dos objetivos do projeto é o de preservar e resgatar a memória dos acervos arquitetônicos e urbanísticos destas regiões.
Dentro da plataforma teremos uma exposição virtual das obras arquitetônicas e urbanísticas mais emblemáticas de cada uma das cidades
contempladas pelo projeto, além de entrevistas gravadas com personalidades da área da arquitetura e urbanismo de cada cidade, assim
como, personanges singulares de cada região, buscando humanizar e retratar o papel e representatividade cotidiana e emocional de cada
uma das obras arquitetônicas e urbanísticas de cada cidade para seus moradores/habitantes.
Outro aspecto inovador do projeto envolve a nossa intenção de fomentar junto as secretarias de patrimônio, cultura e turismo de cada
uma dessas cidades, o turismo histórico, arquitetônico e urbanístico de cada uma destas 11 cidades contempladas no projeto através da
experiência, qualidade e alcance que a plataforma pretende alcançar. O nosso projeto permitirá a integração com os projetos dos
governos municipais e estadual, ampliando a visibilidade do CAU/SP junto aos órgãos públicos, valorizando a atuação do profissional
Arquiteto e Urbanista nos municípios.
Projeto: LOTE 03: "Cultura

& Inovação: A História e o Patrimônio das cidades sob o olhar da
Arquitetura e Urbanismo.
Valor Total do Projeto: R$ 100.000,00

Cronograma de Desembolso:
Mês

Data do Repasse

Valor do Repasse

12/2021

23/12/2021

R$ 40.000,00

04/2022

14/04/2022

R$ 60.000,00

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

