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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 para o Desenho Avançado-IDEA, inscrita 

no CNPJ sob o nº 69.108.611/0001-54. 

 

Chamamento Público nº: 003/2019  Termo de Fomento nº: 006/2019 Lote nº 03 

Data de Assinatura: 20/12/2019 Vigência: 31/07/2020  

Objeto: Ajudar o profissional de arquitetura a expandir seus negócios e serviços em            
Arquitetura e Urbanismo, aplicando os conceitos e métodos do BIM; 

Projeto: Curso de iniciação às Práticas do BIM 

Valor Total do Projeto: R$ 117.870,00 (Centro e dezessete mil e oitocentos e setenta reais) 
Cronograma de Desembolso:  
 

Mês Data do Repasse Valor do Repasse 
Janeiro 10/01/2020 R$ 20.000,00 

Fevereiro 06/02/2020 R$ 21.150,00 
Março   
Abril   
Maio   
Junho   

 

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:  R$ 117.870,00 

 


