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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO / REGULAMENTO Nº 014/2019  

A FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura, entidade de direito público criada através da Lei Municipal nº 6334 

de 07 de março de 2005, torna público por este EDITAL, e DECLARA abertas as inscrições para o 43º Salão de 

Arte Contemporânea de Franca e Regulamento Respectivo. 

 
1. OBJETIVO: O 43º SALÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA de Franca, tem como objetivo despertar o interesse do 

público pelas artes plásticas visando descobrir e divulgar novos talentos, e trazer uma mostra voltada 

para a arte Contemporânea.  

 

2. DA REALIZAÇÃO DO SALÃO: Realizar-se-á na Pinacoteca Municipal Ângelo Pucci, na Casa da 

Cultura e do Artista Francano “Abadias do Nascimento”, rua Oscar Brasilino dos Santos, 1531, Centro, 

Praça Carlos Pacheco, Município de Franca/SP, no período de 07 de Dezembro de 2019 à 10 de 

Janeiro de 2020, permanecendo aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas às 18:00 

horas e aos sábados das 09:00 horas as 15:00 horas. 

 
3. São as seguintes categorias: 

I.      Desenho; 

II. Escultura; 

III. Gravura; 

IV. Pintura; 

V. Fotografia; 

VI. Instalação; 

VII. Mosaico; 

VIII. Xilogravura; 

IX. Grafite; 

X. Performance.  

 

4. DAS INSCRIÇÕES: 
4.1 O  formulário de inscrição (anexo I) para o 43º Salão de Arte contemporânea  será disponibilizado 

pela internet no endereço: http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/licitacoes/chamamento, que deverá ser preenchido 

em letra de forma, assinado e enviado à Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci”, à Rua Oscar Brasilino dos 

Santos, 1531, Centro, Franca,SP, CEP 14.400.680, acompanhado de fotos das obras inscritas na medida 15x21 

ou pelo e-mail murilopereira@franca.sp.gov.br  no tamanho 20x30 na resolução de 300 dpi. 

 
4.2 Deverá ser encaminhado junto ao formulário de inscrição: 
 
4.3 Currículo resumido do Artista; 

 

4.3.1 Descritivo conceitual da obra (máximo de uma lauda) conforme anexo II; 
 

4.3.2 Ficha técnica contendo dados da Obra (tamanho, dimensões, técnicas, estilo, nome do artista e valor 

da obra) conforme anexos III e IV. 

  (No campo observação adicionar o valor da obra em reais, antecedido pelo símbolo R$); 
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4.3.3 Fotos impressas das   obras. 
 

4.4 Primeira Fase: Na primeira fase as inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro à 15 de novembro de 

2019  por fotos e documentação exigida no item 4.1. 

 

4.5 As inscrições que não estiverem na Pinacoteca até as 17:00 horas da data limite serão desclassificadas, 

não valendo a data de despacho pelos Correios ou Transportadoras para o cumprimento da data limite. 

4.6 As fotos coloridas das obras deverão ser impressas em papel fotográfico, no tamanho de 15x21, devendo 

o artista inscrever 3 (três) obras do mesmo estilo. As fotos deverão ser devidamente identificadas no verso 

com nome do artista, título da obra, técnica utilizada conforme anexo III deste edital. Os trabalhos 

apresentados pelas fotos poderão ou não ser selecionados para a Segunda Fase. 

 

4.6.1 A Seleção por fotos será realizada no dia 18 de novembro  de 2019 e a divulgação no dia 20  de novembro 

de 2019; 

4.6.2 Para a inscrição não serão aceitos fotos em CDs, DVDs, Slides ou fotos de baixa resolução e  

as fotos deverão ser entregues impressas. 
 

4.7 Segunda Fase: Na segunda fase os artistas selecionados na Primeira Fase por fotos deverão remeter os 

trabalhos originais (os mesmos das fotos, devidamente emoldurados e bem-apresentados) para a Pinacoteca 

Municipal “Miguel Ângelo Pucci”, até 04   de dezembro  de 2019. 

4.7.1 Os resultados de seleção e premiação serão divulgados pelo site www.franca.sp.gov.br e 

http://feacfranca.sp.gov.br e  na abertura do 43º Salão de Arte Contemporânea, no dia 07 de dezembro  de 

2019. 

4.7.2  FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura não se responsabilizará por danos que possam vir a ocorrer 

durante o transporte das obras ou período de exposição, causados pelo artista ou por terceiros; 

4.7.3 A FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura fará indenização ao artista, pelo valor declarado nas fichas 

de inscrição das respectivas obras, caso ocorra algum dano à obra no período da exposição; 

4.7.4 A Pinacoteca fará uma vistoria das obras após seu recebimento. Verificando-se as mesmas estão 

conforme as fotos enviadas, se não, serão automaticamente desclassificadas e o autor será 

notificado. 

4.6.5  Os casos omissos serão resolvidos pela Pinacoteca Municipal junto a sua diretoria. 
 

5. DAS OBRAS: 

5.1 O artista poderá inscrever 3 (três) obras, do mesmo estilo, nas seguintes categorias: pintura, desenho, 

xilogravura, gravura e  escultura  na dimensão máxima de 1,0 x 1,0 x 1,0 metro; 

Os trabalhos deverão ser originais e inéditos, de sua própria autoria, datados, assinados e realizados a partir 

de 2017; 
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5.2 As obras deverão ser entregues com ganchos para serem pendurados, devidamente embalados e em 

condições de serem expostos; 

5.3 Será obrigatório o preenchimento com letra legível ou de forma e a colagem das etiquetas de 

identificação (use as etiquetas para obras disponibilizadas em anexo a este regulamento) no verso das obras, 

conforme anexo deste edital; 

 
5.4 As obras participantes não poderão ser retiradas do local da exposição antes do término do 43º Salão de 

Arte Contemporânea. 

5.5 O envio das obras implicará na total aceitação de todas as disposições deste regulamento. 
 
5.6 O artista e/ou coletivo poderá inscrever ate três  obras nas categorias: Performance e instalação. 

 
5.7 Para performance, na primeira fase o artista deverá apresentar, como parte obrigatória de sua 
inscrição, o conceito e memorial descritivo assinados pelos integrantes, vídeo e áudio com a 
apresentação da proposta de trabalho inscrita no edital. 
 
5.8 A montagem de instalação,será executada pelo próprio artista e/ou coletivo, considerando a 
medida máxima de 2,20m de altura (contando com o suporte, se houver) Os materiais necessários para 
a montagem das instalações,e performances são de responsabilidade exclusiva do artista, cabendo à 
Comissão Organizadora apenas a definição do local de montagem. 

 
 

6. DO VERNISSAGE E DA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA: 

6.1 As obras premiadas bem como as demais ficarão expostas no salão da Pinacoteca Municipal “Miguel 

Ângelo Pucci”, sito a Rua Oscar Brasilino dos Santos, 1531, Centro, Franca/SP, no período de 07  de dezembro 

de 2019 a 10 de janeiro de 2020, não podendo ser retiradas antes do término e; 

 
6.2 As obras expostas deverão ser retiradas após a realização da Exposição no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias após o término, conforme consta neste edital. O não cumprimento do prazo acarretará na destinação 

das obras para fins de doação. 

 
 

7. RESPONSABILIDADE DO ARTISTA: 

7.1 O artista, ao assinar a sua ficha de inscrição, assume as seguintes responsabilidades: 
 

7.1.1 Estar de acordo e ciente de que o seu currículo e as fotos enviadas para a seleção não serão devolvidos 

em hipótese alguma e que estes farão parte de arquivo da Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci”; 

 

7.1.2 Estar de acordo que as obras não retiradas até a data limite acima estipulada no item 6.2 ficarão a 

disposição da Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci”, inclusive com cessão definitiva de seus direitos 

autorais, ou ainda, lhe dar o destino que entender aplicável. Essas obras  poderão integrar o acervo da 

Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci”, e cabendo a Divisão de Arte e Cultura da Fundação Esporte 

Arte Cultura, decidir sobre o seu destino e utilização; 

 

7.1.3 A Prefeitura Municipal de Franca junto a FEAC - Fundação Esporte Arte e Cultura, a Divisão de Arte e 

Cultura e a Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci” não se responsabilizarão por danos ou extravios no 
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transporte das obras e ou por danos acidentais que por ventura ocorram com as obras. 

 

7.1.4 A responsabilidade e as despesas de remessa e retirada das obras ocorrerão exclusivamente por conta 

do artista. 

8. DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO: 

8.1 O Concurso – categoria  Arte Contemporânea tema livre; 
 
8.2 A inscrição do participante é gratuita e se efetivará mediante as seguintes condições: 
 

8.2.1 O preenchimento e assinatura da ficha de inscrição, atestando que o candidato está ciente de todas as 

regras do Regulamento, que concorda com as regras e que autoriza a exposição da obra inscrita, bem como a 

utilização da mesma, de seu nome, imagem, depoimentos e som de sua voz para divulgação, exposição e do 

resultado do juri técnico e artístico, inclusive para utilização sem ônus para a Pinacoteca Municipal “Miguel 

Ângelo Pucci”. 

 

8.2.2 O candidato fica também ciente que estará sujeito a responder, se for o caso, por plágio, cópia 

indevida e demais crimes previstos na Lei do Direito Autoral. 

9.  DA PREMIAÇÃO: 

9.1 A Comissão de Seleção e Premiação será composta por 3 (três) membros, artista e/ou técnicos 

reconhecidos no meio das artes e cultura, indicados pela Direção da Pinacoteca e aprovadas pelo 

Presidente da Feac. 

 
9.2 Os nomes do Juri serão indicados previamente, com certidão emitida em processo administrativo 

interno, permanecendo em sigilo (sem publicidade) até a data da seleção e ou da premiação. 

 
9.3 Serão irretratáveis e irrecorríveis todas as decisões do Juri em relação a Seleção e Premiação. 
 
9.4 As obras, às quais foram atribuídas a premiação serão em caráter de  prêmio-aquisição, serão 
incorporadas ao património do acervo da PINACOTECA MUNICIPAL “Miguel Angelo Pucci’’ 

 
9.5 Será descontado da premiação o  “imposto sobre a renda incidente na fonte, calculado de acordo 
com a tabela progressiva mensal, a título de antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual 
(DAA)” - SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT Nº 9, DE 16 DE JULHO DE 2012 – (Publicado(a) no 
DOU de 29/08/2012, seção 1, página 27).  
 

10. OS PRÊMIOS: 
 

10.1 O valor dos prêmios serão fixados em UFMF – Unidade Fiscal do Município de Franca, sendo que o valor 

da UFMF para o exercício de 2019  é de R$  60,29 (sessenta reais e vinte e nove centavos). 

 
10.2 O 43º Salão de Arte Contemporânea poderá conferir os seguintes prêmios: 
 

10.2.1  1º Lugar: Referente ao valor de 55 (cinquenta e cinco) UFMF, correspondente ao valor de 

R$3.315,95 (três mil trezentos e quinze reais e noventa e cinco centavos); 

10.2.2  2º Lugar: Referente ao valor de 36 (trinta e seis) UFMF, correspondente ao valor de 
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R$2.170,44 (dois mil cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos); 

10.2.3 3º Lugar: referente ao valor de 20 (vinte) UFMF, correspondente ao valor de R$1.205,80 (um mil 

duzentos e cinco reais e oitenta centavos) e 

 4º Lugar: “Menção Honrosa”, referente ao valor de 15 (quinze) UFMF, correspondente ao valor de R$ 904,35 

(novecentos e quatro reais e trinta e cinco centavos). 

10.2.4 Todos os artistas participantes do Salão receberão certificados de participação. 

 

10.2.5 A Comissão Julgadora poderá criar e premiar com outras menções que acharem 

necessárias aos artistas participantes da exposição, porém estas menções serão premiadas apenas com 

certificado, não havendo premiação em dinheiro. 

 
11. CRONOGRAMA: 

             11.1  15/10 a 15/11/2019 - INSCRIÇÕES  -  PRIMEIRA FASE:  Seleção por fotos - 18/11/2019; 
 

11.2 20/11/2019 - Divulgação do resultado da seleção através do site www.franca.sp.gov.br e 

http://feacfranca.sp.gov.br; 

 

11.3  21/11 a 04/12/2019 - Envio das obras selecionadas; 
 

11.4  07/12/2019 - SEGUNDA FASE:   Divulgação do resultado premiação das obras 
selecionadas; (Durante o evento de abertura) 

 
11.5  07/12/2019 a 10/01/2020 - VERNISSAGE (ABERTURA DO 43º SALÃO DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA DE FRANCA) e Exposição Temporária para VISITAÇÃO do PUBLICO: Pinacoteca 

Municipal Ângelo Pucci, na Casa da Cultura e do Artista Francano “Abadias do Nascimento”, rua Oscar 

Brasilino dos Santos, 1531, Centro, Praça Carlos Pacheco, Município de Franca,SP, permanecendo aberta 

ao público de segunda a sexta, das 09:00 horas às 18:00 horas e aos sábados das 09:00 horas às 15:00 

horas. 

 

 
12. ENTREGA E RETIRADA DAS OBRAS: 

a. Local para entrega e retirada das obras: 
 

Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci”, Rua Oscar Brasilino dos Santos, 1531, Centro, Franca/SP, CEP 

14.400.680 Horário de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 17:00 horas. 

Franca, São Paulo, 11 de outubro de 2019. 

 

 
                    Marlon Danilo Centeno                                            Elson Francisco  Bonifacio 
                           Presidente FEAC                                          Secretario de Esportes, Arte, Cultura e Lazer 
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