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CHAMAMENTO Nº 018/2019 

Processo nº060966/2019 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA NA 
MODALIDADE TERMO DE FOMENTO – BOLSA CULTURA PESSOA FISICA 
 
 
A FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura, entidade de direito público criada através da 
Lei Municipal nº 6334 de 07 de março de 2005, considerando o que dispõe  Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Municipal nº 8050 de 22 de abril de 2014, Lei 8635 
de 26 de dezembro de 2017, torna público a abertura de processo de seleção para 
projetos culturais e artísticos de Pessoa Física, com sede e residentes no Município de 
Franca, interessadas em se inscrever no “Programa de Incentivo a Arte e a Cultura” – 
BOLSA CULTURA, para realização de Projetos Culturais para o exercício de 2020. 
 
1- DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto deste chamamento público, a seleção de Projetos Culturais que 
tenham como característica essencial a promoção, desenvolvimento cultural e a 
concessão de auxílio financeiro denominado Bolsa Cultura. 
1.2 As finalidades do programa Bolsa Cultura são: 
1.2.1 Valorização do artista, destacando suas peculiaridades e formas de trabalho; 
1.2.2 Oportunizar a população ao acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos 
direitos culturais; 
1.2.3 Priorizar a produção de bens culturais e artísticos, valorizando recursos humanos e 
valores locais; 
1.2.4 Estimar a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e 
informadores de conhecimento, cultura e memória; 
1.2.5 Preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio histórico e cultural; 
1.2.6 Fomentar a criação de espaços adequados para a realização de atividades culturais 
e artísticas. 
 
2- DOS VALORES MÁXIMOS DO BOLSA CULTURA E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
2.1. Os valores totais do Auxílio Financeiro “Bolsa Cultura”, obedecerão aos limites 
financeiros disciplinados pela Lei Orçamentária disponibilizados neste edital. 
2.2 Cada proponente / pessoa física poderá inscrever somente em 1 (um) projeto cultural.  
Serão selecionados por segmento cultural: 
a) 06 (seis) projetos de  R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

b) 06 (seis) projetos de  R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

c) 06 (seis) projetos de  R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

2.3 O custo total do Projeto Cultural será repassado em no máximo até 5 parcelas, 
encerrando impreterivelmente no prazo de 10 meses após firmado o Auxílio Financeiro. 
2.4  O Cronograma de Despesas para pessoas físicas poderá em sua primeira parcela 
atender até 30% do valor total do Projeto Cultural. 
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2.5 As despesas decorrentes deste Chamamento Público correrão à conta das dotações 
orçamentárias: 
Exercício 2020 - provisionado 
Unidade 06.01.02 – Divisão Cultural FEAC 
Elemento nº 3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 
Projeto 2602 – Ficha 037 
Programa133926002 – Apoio às atividades culturais e populares - FEAC 
Valor – R$ 391.273,22 
 
§ Primeiro: A liberação dos recursos  financeiros para o exercício de 2020 só será 
realizada a partir da sanção e publicação da LDO/LOA/2020. 
 
2.6 O valor de todos os projetos contemplados poderá chegar até o valor máximo de R$ 
390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), para o exercício de 2020. 
 § Segundo: As verbas relacionadas ao exercício de 2020, poderão ser total ou 
parcialmente suprimidas caso não sejam aprovadas pela LDO/LOA/2020. 
 
2.7 Não havendo projetos aprovados em número suficiente em qualquer seguimento 
cultural os respectivos recursos poderão ser remanejados para atender projetos 
aprovados em outros seguimentos, até ao limite total dos recursos orçamentários, 
podendo assim haver alteração no número de projetos, para mais ou para menos por 
seguimento. 
 
3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS 
PROJETOS CULTURAIS E DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Descrição de Pessoa Física: 
3.1.1 Caracteriza-se como pessoa física, para fins deste edital, todo cidadão 
brasileiro/naturalizado, residente em Franca/SP, que exerça atividades comprovadas 
através de currículo, certificados, diplomas e declarações, voltadas a arte e a cultura no 
Município. 

3.2 É proibida a participação de pessoas físicas neste edital com mesmo projeto cultural 
que já tenha recebido recursos de Programas federais, estaduais e municipais ou 
quaisquer outros recursos da Administração direta e indireta. 

3.3 Para pleitear o auxílio Financeiro “Bolsa Cultura” os interessados estão subordinados 
às seguintes condições: 

3.3.1 Comprovar residência há mais de 02 (dois) anos no Município de Franca até o 
último dia do período de inscrição e desenvolver atividades no segmento de arte e cultura 
que contemplem as áreas: 

a.  Artes Cênicas (Teatro e Circo); 

b. Música, Canto e Coral; 

c. Dança; 

d. Artes Visuais (Artes Plásticas, Gráficas e Fotografia); 

e. Literatura; 

f. Manifestação Popular; Tradição, Artesanato e Manutenções Culturais e Artísticas; 

 
3.4 As documentações e projeto cultural deverão ser apresentadas em dois (02) 

envelopes, devidamente identificados com: 
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Envelope 1 – Documentos de habilitação 

Fundação Esporte, Arte e Cultura 

Comissão de Análise de Documentação 

Chamamento Público nº **/19 

Nome do Interessado (a) 

 

Envelope 2 - Projeto Cultural 

Fundação Esporte, Arte e Cultura 

Comissão de Analise de projeto 

Chamamento Público nº **/19 

Nome do Interessado (a) 

Área/Seguimento Cultural pretendido conforme item 3.3.1 
__________ 

Valor Pleiteado conforme item 2.2 

3.5 Os envelopes de documentos e projeto cultural deverão ser protocolados 
lacrados na Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC, sito a Avenida Francisco de 
Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – Parque Francal, Franca – São Paulo, no período de 
30 de dezembro de 2019 à 30 de janeiro de 2020, de segunda a sexta feira das 08:00 
às 17:00 horas. 
 
4- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROJETO CULTURAL 
4.1 Documentos de habilitação 
4.1.1 A Pessoa Física deverá anexar os seguintes documentos de habilitação ( envelope 
1) : 

4.1.2  Cópias autenticadas dos documentos de RG e CPF; 

4.1.3 Certidão de regularidade fiscal Junto a Receita Federal/INSS; 

4.1.4 Certidão de regularidade fiscal Junto a Receita Estadual; 

4.1.5 Certidão de regularidade fiscal Junto ao Município de Franca; 

4.1.6 Cópia do comprovante de endereço na cidade de Franca, sendo um atual e outro 
com no mínimo 2 (dois) anos da data de publicação deste edital (ex: conta de água, 
energia elétrica, fatura de cartões de crédito, cópia de contrato de aluguel). Não sendo o 
titular da conta, apresentar justificativa; (anexo II). 

4.1.7 Cópia autenticada de documento de quitação militar, se do sexo masculino; 

4.1.8 Declaração assinada pelo proponente de que: 

A) dispõe de capacidade técnica necessária à implantação e funcionamento do projeto; 

B) que não possui contrato de trabalho com entidades artísticas e culturais de Franca que 
já prestem serviços a Prefeitura Municipal ou a FEAC ; 

C) que não está recebendo patrocínios / verbas federais / estaduais / municipais para 
execução do mesmo projeto proposto; 

mailto:feacfranca@franca.sp


                                                                      

 

                  FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA 
 

 

 

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque FrancalCEP: 14.403-125 – Franca/SP. Telefone: 

3711-9351/9356 – e-mail: feacfranca@franca.sp 

D) que não possui nenhum tipo de patrocínios de pessoas jurídicas, públicas ou privadas 
para execução do projeto proposto; 

E) que não está vinculado a nenhuma outra entidade da Organização da Sociedade Civil 
executando o projeto proposto; 

F) que não foi dispensado por justa causa, ou exonerado a bem do serviço público; 

G) Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno gozo de seus direitos civis; 

4.1.9 Declaração que não há em seu quadro de contratados: 

A) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de OSC da 
Administração Pública celebrante; 

B) Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro 
grau, inclusive ascendente e descendente nos termos dos arts. 1.591 a 1.595 da Lei 
Federal nº 10.406/2012 para atividades remuneradas; 

C) não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive 
àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou OSC da 
Administração Pública celebrante. Ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

D) Não contratará membros que tenham sido dispensado por justa causa, ou exonerado a 
bem do serviço público; 

4.1.10 que se for selecionado para assinatura do contrato providenciará a abertura de 
Conta-Corrente específica; 

4.1.11 Ficha de inscrição com todos os dados solicitados e devidamente assinada pelo 
proponente (anexo I);  

 
4.2 PROJETO CULTURAL 
4.2.1 O Projeto Cultural ( envelope 2), deverá obedecer os seguintes critérios: 
l. Formato do projeto : 
  a)  Fonte: Arial.  
  b) Tamanho da fonte: 12.  

  c)  Espaçamento entre linhas: 1,5.  

  d)  Limite de páginas: 20 (vinte). Os anexos não possuem limite de páginas.  
 
4.2.2. ROTEIRO DO PROJETO. É obrigatória a apresentação nessa ordem: 
 
a) Apresentação do projeto, contendo: Artes Cênicas (Teatro e Circo); Música, Canto e 
Coral; Dança; Artes Visuais (Artes Plásticas, Gráficas e Fotografia); Literatura; Manifesta-
ção Popular; Tradição, Artesanato e Manutenções Culturais e Artísticas; 
I. Identificação da principal expressão cultural desenvolvida:  

II. Resumo.  

III. Metas.  

IV. Potencial e relevância do projeto.  
 
b) O que será realizado:  
I. Apresentação detalhada das ações e atividades do projeto.  

II. Quando a proposta objetivar a realização de apresentação, faz-se necessário apresen-
tar um resumo.  
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III. Quando a proposta objetivar a realização de atividades de transmissão de saber, o 
proponente deverá dizer o tema e descrever como será executado (rodas de conversa, 
dinâmicas tradicionais de transmissão de saberes, rituais, vivências práticas, etc.) e a du-
ração (horas/atividade).  

IV. Quando a proposta objetivar um produto, faz-se necessário indicar seu conteúdo, 
apresentando esboços, ilustrações e outras informações pertinentes.  
 
 
c) Onde será realizado e o motivo da escolha:  

I. Indique os bairros(s) e Local(is) e justifique a escolha.  
 
d) Para quem será realizado:  

I. Perfil do público-alvo.  

II. Público estimado.  
 
e) Plano de Divulgação envolvendo todas as ações do projeto:  

I. Descrições das mídias utilizadas e como será feita a divulgação.  
 
f) Quando será realizado:  

I. Cronograma de trabalho, conforme o prazo máximo de 10 (dez) meses de execução do 
projeto, contados a partir da previsão de recebimento da primeira parcela. O cronograma 
deverá ser apresentado de acordo com a proposta da divisão de parcelas, ou seja: primei-
ra parte (proposta de execução de até 30% do valor do projeto) em no máximo 5(cinco) 
parcelas, conforme modelo ANEXO IV.  
 
g) Como será realizado: 

I. Orçamento detalhado, conforme modelo em ANEXO III.  

II. Em caso de compra de materiais de qualquer natureza, deverá ser expressamente jus-
tificado o motivo da compra.  

III. O projeto que apresentar orçamento maior do que o previsto neste Edital deverá obri-
gatoriamente especificar as fontes complementares de recursos.  
 
h) Sobre o proponente e equipe envolvida:  

I. Currículo do proponente (máximo de 02 páginas).  

II. Ficha técnica do projeto.  

III. Breve currículo dos principais integrantes do projeto (máximo de 10 linhas para cada 
participante).  
 
h.1) O proponente também deverá especificar no currículo:  
I. É membro de comunidades, coletivos, grupos ou núcleos praticantes de qual(is) expres-
são(ões) cultural(is) escolhida(s)?  

II. Qual é o cargo ou função que desempenha neste local de atuação?  

III. Se não for membro da comunidade, coletivos, grupos ou núcleos praticantes de ex-
pressão(ões) cultural(is) escolhida(s), é indicado por eles para ser proponente deste pro-
jeto?  

IV. Desenvolve alguma atividade junto a eles? Faz quanto tempo?  
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V. Participa ou se relaciona com alguma associação vinculada a expressão(ões) cultu-
ral(is) escolhida(s)? Qual(is)?  
 
i) Contrapartida:  

I. Proposta detalhada da Contrapartida, conforme item 4.2.3.  
 
j) Anexos (informações complementares):  

I. Vídeo explicativo do projeto, caso haja, enviado em link do www.youtube.com, em local 
especificado no sistema online.  

II. Informações adicionais do projeto poderão também ser indicadas em link do 
www.youtube.com, em local especificado no sistema online.  

III. Anexar Carta(s) de Anuência do(s) local(is) de realização.  
 
4.2.3. DA CONTRAPARTIDA À SOCIEDADE:  
4.2.3.1. Entende-se por contrapartida um conjunto de ações que o proponente deverá rea-
lizar em retribuição pelo financiamento de seu projeto com recursos públicos. Estas ações 
devem contribuir para a facilitação do acesso aos bens culturais, a formação de público, o 
estímulo às práticas artísticas e culturais, a qualificação de indivíduos e coletivos em rela-
ção às diversas linguagens artísticas e expressões culturais, entre outras. Alguns itens de 
contrapartida são obrigatórios e outros são adicionais. Os proponentes selecionados de-
verão realizar as atividades de contrapartida antes da entrega da Prestação de Contas 
Final e Relatório Final do projeto.  
 
4.2.3.2. O proponente definirá a contrapartida, contemplando:  
 
4.2.3.2.1 Contrapartidas obrigatórias:  
a) Gratuidade em no mínimo 50% de todas as atividades/apresentações propostas.  

b) No mínimo 01 (uma) atividade de formação ou capacitação.  

c) Participação com 01 (uma) apresentação da atividade cultural viabilizada a partir deste 
chamamento em ações e programas da Fundação Esporte Arte e Cultura, durante a vi-
gência do contrato. Caso o proponente se negue a realizar a apresentação sem justificati-
va e comprovação das informações, a Unidade Gestora poderá julgar o projeto como ina-
dimplente. A definição dessa participação será feita de acordo com a necessidade da 
Fundação Esporte Arte e Cultura bem como da Secretaria Municipal de Esporte, Arte, 
Cultura e Lazer   
 
4.2.3.2.2 Contrapartidas adicionais:  
a) Medidas que promovam o acesso aos bens, produtos e serviços culturais a camadas 
da população menos assistidas ou excluídas do exercício de seus direitos culturais por 
sua condição socioeconômica, etnia, deficiência, gênero, faixa etária, domicílio e ocupa-
ção, visando à formação de público.  
b) Promoção de ações que facilitem o livre acesso de idosos e pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida e/ou medidas de acessibilidade comunicacional (de modo a dimi-
nuir barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual).  

c) Demais contrapartidas que possam ser oferecidas pelo proponente, de forma a atingir o 
disposto no item 4.2.3.  
 
4.3. DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ CONSTAR NO ENVELOPE DO PROJETO  
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4.3.1. A documentação Obrigatória que deverá ser apresentada no envelope juntamente 
com o projeto são:  
a) Declaração de Ciência e Adimplência, conforme Anexo V.  

b) Declaração de entrega de Projeto e Documentação, conforme Anexo VI.  

c) Quando se tratar de um trabalho coletivo, apresentar declaração de apoio dos membros 
do grupo que indique o proponente como seu representante, comprovando o 
conhecimento coletivo da inscrição, com nome e assinatura dos integrantes do grupo, 
conforme Anexo VII.  

d) Cópia simples do documento de identidade (oficial) do proponente que contenha R.G. e 
foto [ou outro documento de identidade com força legal (carteira de trabalho, de 
motorista, de entidade oficial de classe, etc.)].  

e) Cópia simples do CPF (válido) do proponente ou documento de identidade que 
contenha o número do CPF.  

f) Termo de compromisso de participação assinado pelos principais integrantes da ficha 
técnica, conforme anexo VIII.  

g) Opção de cessão dos direitos autorais, no caso em que o projeto proposto contemplar 
qualquer forma de publicação de trabalho de terceiros.  

 
4.3.2. Não será aceita qualquer complementação, modificação, substituição ou supressão 

de documentos indicados nos itens „4.2‟ e „4.3‟, após a entrega dos envelopes.  
4.3.2.1 Somente será admitido saneamento quando solicitado pela Comissão de Análise 

dos projetos.  
4.3.2.2 Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis, com prazo de validade 

vencido ou com assinaturas digitalizadas. 
 
5 - DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO ANÁLISE E SELEÇÃO ATÉ O RESULTADO 
FINAL 
 
5.1 O julgamento da habilitação/documentação dos proponentes será analisada pela Co-
missão de Análise da Documentação. 

5.1.1 Após a análise da documentação dos proponentes, será publicada com o título: Ata 
da Comissão de Análise da Documentação os habilitados e inabilitados, com a devida 
motivação da inabilitação. 

5.1.2 Após a habilitação e análise de eventuais recursos da fase de habilitação os proje-
tos serão encaminhados à Comissão de Analise de projeto que, no prazo máximo de 10 
(dez) dias do recebimento, analisará e atribuirá a pontuação correspondente aos projetos, 
considerando o disposto no Edital, elaborando lista de classificação, com a respectiva su-
plência.  

5.2 O julgamento dos projetos será efetuado pela Comissão de Analise de projeto, que 
avaliará a relevância, a qualidade, a viabilidade, o alcance e o impacto potencial de cada 
um, buscando um resultado compatível com o perfil das inscrições e a diversidade de gê-
neros, estilos, tipos de projetos, temas e alcance geográfico da produção cultural na cida-
de de Franca-SP. Serão considerados os seguintes critérios, com as respectivas pontua-
ções:  

a) Relevância artística e/ou cultural do projeto: 0 a 10 pontos.  
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b) Potencial de impacto na cadeia produtiva cultural e na formação de público: 0 a 10 pon-
tos.  

c) Importância e qualificação dos integrantes envolvidos e impacto potencial no desenvol-
vimento da carreira do proponente: 0 a 10 pontos.  

d) Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do cronograma: 0 a 10 pontos.  

e) Potencial de alcance e acesso: 0 a 10 pontos.  
 
5.3  As notas poderão ser fracionadas em 0,5 (meio) ponto.  
 
5.4  A nota individual de cada membro da Comissão de Analise de projeto será definida 
pelo cálculo da média aritmética das notas de todos os critérios. 
  
5.5 A nota do projeto será definida mediante o resultado da média aritmética das notas de 
ao menos 02 (dois) membros da Comissão de Analise de projeto.  
 
5.6 Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, a Comissão 
de Análise dos projetos considerará a iniciativa que tenha apresentado maior pontuação 
nos critérios „a‟ e „b‟ respectivamente. 
 
5.7 Permanecendo o empate, o desempate beneficiará a iniciativa que apresentou o pro-
jeto com o valor menor e por sorteio, sucessivamente. 
 
5.8 A relação dos projetos selecionados e os projetos suplentes será publicada com o títu-
lo: Ata da Comissão de Analise de projeto.  

5.9 Realizados todos os ritos e prazos, caberá ao Presidente da Fundação Esporte Arte e 
Cultura a homologação e publicação do resultado definitivo do Concurso. 
 
6 - SOBRE AS COMISSÕES DE ANÁLISE E DE SELEÇÃO DE PROJETOS 
6.1. O Presidente da Fundação Esporte Arte e Cultura nomeará a Comissão de Análise da 
Documentação, formada por 3 (Três) membros, com a atribuição de examinar e decidir 
sobre a documentação apresentada em face das exigências do Edital.  
 

6.2. O Presidente da Fundação Esporte Arte e Cultura nomeará a Comissão de Analise de 
projeto, cuja composição será tornada pública após o resultado final.  

 

6.3. A Comissão de Analise de projeto será constituída da seguinte forma: 04 (quatro) 

membros, 01 (um) membro de notório saber da OAB, 01 (um) membro de notório saber 
de instituição de ensino superior Particular e 01 (um) membro da Secretaria Municipal de 
Cultura 01 (um) membro de notório saber da sociedade civil.  
 
6.3.1. Não poderão integrar a Comissão de Analise de projeto:  
 
a) Pessoas direta ou indiretamente ligadas aos projetos inscritos neste concurso, bem 
como seus cônjuges ou parentes até o terceiro grau.  

b) Representantes de entidades artísticas, as quais sejam proponentes neste Edital.  
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6.3.2. Em caso de descumprimento do item 6.3.1, o projeto será excluído a qualquer 
tempo, e se houver recebido qualquer recurso, o contrato será rescindido unilateralmente, 
com a consequente necessidade de devolução dos valores recebidos da Fundação 
Esporte Arte e Cultura, com os acréscimos legais.  
 
6.4. A Comissão de Analise de projeto tem autonomia para a análise técnica e para 
decisão quanto aos projetos apresentados, na forma do subitem “4.2‟ Projeto, inclusive 
para desclassificar projetos que não atendam aos requisitos mínimos exigidos. 
  

7- DOS RECURSOS 

7.1.  Dos atos praticados pela Comissão de Análise de Documentação e Comissão de 
Analise de projeto cabem recursos no prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da 
divulgação dos resultados, que deverão ser protocolados na Fundação Esporte, Arte e 
Cultura, situada na Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar – 
Parque Francal – Franca/SP,  sendo estes apreciados pelos membros da Comissão; 

7.2.  Os proponentes poderão apresentar recurso junto à Fundação Esporte, Arte e 
Cultura – FEAC que será encaminhado às Comissões, mediante ofício específico, com as 
razões fundamentadas de sua irresignação, bem como, documentos que julgar 
necessários; 

7.3. Decairá do direito de recorrer, o proponente que não atender ao prazo recursal ou 
apresentar recurso em desconformidade com as exigências deste edital. 

7.4.  Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal; 

7.5.  A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento do recurso. Não caberá novo 
recurso contra esta decisão; 

7.6. Após o julgamento, ou o transcurso do prazo para interposição de recurso, a 
Comissão de Analise de projeto promoverá o resultado e divulgará, no sítio eletrônico 
oficial da Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC, no Diário Oficial da Prefeitura de 
Franca e no Jornal de circulação local; 

7.7.  A homologação do processo de seleção será realizada pela autoridade competente, 
o Sr. Presidente da Fundação Esporte, Arte e Cultura- FEAC; 

7.8.  A homologação do processo de seleção não gera para o proponente direito subjetivo 
à celebração do contrato, constituindo-se em mera expectativa de direito, impedindo, no 
entanto, a Administração Pública de celebrar outro instrumento de parceria com o mesmo 
objeto que não esteja de acordo com a ordem do resultado do processo seletivo; 
 
8. INFORMAÇÕES SOBRE SUPLENTES  
8.1. Os suplentes serão convocados na medida em que houver disponibilidade 
orçamentária.  
8.2. A convocação dos suplentes obedecerá à ordem da lista classificatória.  
8.3. Havendo saldo de recursos orçamentários que não sejam suficientes para a 
convocação dos suplentes de acordo com o projeto inscrito e respeitada a ordem de 
classificação, a Fundação Esporte, Arte e Cultura convocará o proponente suplente, que 
deverá: 
8.3.1 Manifestar interesse ou não na contratação do recurso disponível.  

mailto:feacfranca@franca.sp


                                                                      

 

                  FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA 
 

 

 

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque FrancalCEP: 14.403-125 – Franca/SP. Telefone: 

3711-9351/9356 – e-mail: feacfranca@franca.sp 

8.3.2 Propor readequação do orçamento de acordo com a disponibilidade de recursos 
observando a qualidade, o objeto e a característica do projeto aprovado, podendo apenas 
readequá-lo no aspecto quantitativo.  
8.3.3 Caso o proponente não tenha interesse em readequar o orçamento do projeto, será 
convocado o suplente subsequente. 
8.4. O número de projetos selecionados como suplentes corresponderá a 50% (cinquenta 
por cento) do total dos projetos selecionados como titulares. 
 
9 - DAS OBRIGAÇÕES  
9.1 São obrigações dos beneficiados com auxílio financeiro “Bolsa Cultura”: 
9.1.1 Executar o projeto cultural consoante previsto no Edital e aprovado pela Comissão 
de Analise de projeto; 
9.1.2 Incentivar a prática das artes e cultura como meio de formação cultural do ser 
humano e divulgar no Município de Franca; 
9.1.3 Divulgar em todos os eventos que promover ou participar, como também pelos 
meios de comunicação disponíveis, a parceria firmada com a FEAC – FUNDAÇÃO 
ESPORTE ,ARTE E CULTURA da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA; 
9.1.4 Zelar pelo bem-estar dos participantes do Projeto; 
9.1.5 Zelar pela manutenção dos Próprios Municipais de Franca utilizados na consecução 
da parceria;  
9.1.6 Responsabilizar-se pela segurança dos eventos de modo a proporcionar bem-estar 
e proteção aos participantes do Projeto e à comunidade; 
9.1.7 Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza tributária, intelectual (direito 
autoral, inclusive os conexos, e de propriedade industrial), como quaisquer outros 
resultantes desta contratação. 
9.1.8 Aplicar os recursos repassados, por força deste instrumento, na conformidade do 
Projeto Cultural e, exclusivamente, das metas apresentadas no projeto; 
9.1.9 Manter toda documentação contábil da Prestação de contas apresentada a FEAC, 
da pessoa física, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
9.1.10 Submeter-se e facilitar a supervisão e fiscalização da Fundação Esporte, Arte e 
Cultura – FEAC, através do gestor designado permitindo-lhe efetuar acompanhamento 
dos trabalhos desenvolvidos. 
9.1.11 Cumprir integralmente o Projeto Cultural; 
9.1.12 Estar em dia com a prestação de contas de recursos recebidos da Prefeitura 
Municipal de Franca e FEAC; 
9.1.13 Não interromper as atividades relacionadas à atividade artística cultural para a qual 
assinou respectivo auxílio Bolsa Cultura, mantendo-as ativas durante todo o período 
contratual; 
9.1.14 A apresentação  da prestação de contas e relatórios de atividades com resultados e 
metas alcançadas previstas no Projeto Cultural, ocorrerá conforme especificado no termo 
de fomento, após a homologação dos projetos e Cronogramas de atividades e de 
desembolso aprovados, cuja periodicidade será analisada individualmente; 
9.1.15 Inserir os logo da Prefeitura e da FEAC em espaços e materiais relativos ao projeto. 
9.1.16 Cumprir as demais obrigações estipuladas pelo auxílio “Bolsa Cultura”, Lei Federal 
8.666/93 e atos normativos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
9.1.17 Incluir em todos os espaços e materiais relativos ao projeto (impresso, virtual e 
audiovisual) assim como também anunciar de forma falada durante os eventos e projetos 
o apoio da Prefeitura Municipal de Franca e da FEAC – FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E 
CULTURA, além do uso das identidades visuais.   
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9.1.18 Deverá o material passar por avaliação da comunicação municipal e autorização do 
Presidente da FEAC, antes de ser confeccionados; 
9.1.19 Em hipótese alguma, comercializar o projeto para instituições privadas, mídias 
digitais e outros durante o período de vigência do projeto. 
 
10 - DAS PENALIDADES 
10.1 A FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura, através do Gestor designado, poderá a 
qualquer tempo, determinar a Suspensão ou Cancelamento dos repasses, se houver 
descumprimento as disposições do Edital, Lei nº 8.050/2014, Lei 8666/93 e suas 
alterações. 
 
11 - DA CELEBRAÇÃO E RESCISÃO DO BOLSA CULTURA 
11.1  A celebração do Auxílio Financeiro “Bolsa Cultura”, se dará  de acordo com o Projeto 
Cultural analisado e aprovado pela Comissão de Analise de projeto sendo consolidado 
pelo Presidente da Fundação Esporte, Arte e Cultura. 
11.1.1 Os valores do auxílio serão depositados pela Fundação Esporte Arte e Cultura em 
conta corrente aberta pelo proponente exclusivamente para o projeto, de acordo com o 
cronograma de desembolso, considerando a prestação de contas. 
11.2 Em hipótese alguma será admitida alteração do proponente e do objeto do projeto.  
11.3 Em relação ao orçamento, não haverá necessidade de solicitar aprovação da 
Fundação Esporte Arte e Cultura quando a modificação dos valores entre os itens da 
planilha orçamentária se mantiver dentro do limite de 20% (vinte por cento), desde que 
não haja mudança no valor total do projeto. Em caso de acréscimo ou supressão de itens 
da planilha orçamentária, o proponente deverá submeter à aprovação da fundação 
Esporte Arte e Cultura. 
11.4 O presente contrato encerrar-se-á por qualquer das partes, pelo não cumprimento 
das obrigações pactuadas ou motivos previstos na Lei 8666/93, independentemente de 
qualquer medida ou ação judicial, sem quaisquer ônus para a FUNDAÇÃO ESPORTE, 
ARTE E CULTURA ou para os cofres municipais; 
 
12 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS FINANCEIROS 
12.1  Na execução do Projeto Cultural, os recursos poderão ser utilizados, para: 
12.1.2 Despesas com alimentação e/ou transporte dentro do Município; 

12.1.3 Materiais de papelaria; 

12.1.4 Escrituração contábil e fiscal; 

12.1.5 Despesas com vestimentas, utensílios e materiais específicos pertinentes à 
execução do Projeto desde que adquiridos após se firmar o Bolsa Cultura e não agregue 
patrimônio ao beneficiado; 

12.1.6 Despesas gráficas com divulgação das atividades culturais e artísticas; 

12.1.7 Despesa com recursos humanos, inclusive remuneração, encargo de natureza 
trabalhista e previdenciária. Esta despesa estará limitada às funções discriminadas e 
aprovadas pelo Projeto Cultural; 

12.2 Na execução do Projeto Cultural, os recursos NÃO poderão ser utilizados, para: 
12.2.1 Não serão aceitas despesas para transferência de valores ou quaisquer outras 
tarifas bancárias; 

12.2.2 Não poderão dispor dos Recursos Públicos para pagamento de multas e juros    
por atraso no cumprimento de quaisquer obrigações. 
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12.2.2 Pagamento de infrações contratuais, tais como: multas contratuais ou quaisquer 
outras cláusulas penais em razão do descumprimento do contrato. 

12.2.3 Os beneficiados não poderão efetuar pagamentos a outros beneficiados (pessoa 
física ou jurídica), ou troca de serviços remunerados com recurso público. 

12.3 Não será permitido a pessoa física, utilizar-se de Recursos Públicos para despesas 
de pagamento de aluguel, onde sejam ministradas aulas particulares utilizando materiais 
artísticos/culturais adquiridos com os Recursos Públicos recebidos. 
§ 1º -  É expressamente proibido a destinação dos Recursos Públicos para cobertura de 
déficits. 
 
13 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
13.1 A prestação de contas deverá ser entregue conforme estabelecido no Termo de 
Fomento à Comissão de Prestação de Contas na sede da FEAC.  

13.2 A prestação de contas entregue deverá ser elaborada com observância às 
exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecendo ao disposto na 
Lei Municipal 8.050/2014 e suas alterações, Lei Federal 8.666/1993 e a Instrução 
Normativa vigente: 

13.2.1 Ofício de encaminhamento, conforme Modelo ANEXO XII; 

13.2.2 Planilha de informativo da Despesa conforme Modelo ANEXO XI; 

13.2.3 Extrato Bancário; 

12.2.4 Originais da notas fiscais, e demais comprovantes de despesas, com o devido 

carimbo informando nº contrato e da Lei que autorizou o repasse; 

13.2.4.1 Nas Danfes, no campo “dados adicionais” deverá conter a descrição  do  nº do 

contrato e a Lei que autorizou o repasse; 

13.2.4.2 Nas Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço  - NFS-e, no campo Discriminação  dos 

Serviços, deverá conter o período da prestação de serviço,  descrição  do  nº do contrato 

e a Lei que autorizou o repasse. 

13.2.5. Orçamentos se necessários 

13.2.6. Comprovante de transação bancária 

13.2.7. Justificativas digitadas ou de próprio punho das aquisições em atendimento ao 

Cronograma de Despesas; 

13.2.8. A presentar justificativas no caso do ocorrido dos itens 11.3 

13.2.9. Relatório de cumprimento das atividades estabelecidas no Projeto relativo ao 

período de execução contendo comparativos entre as metas propostas e os resultados 

alcançados pelos beneficiados, conforme Modelo ANEXO IX; 

13.2.10. Controle mensal nominal com frequência dos participantes do projeto. 

13.2.11. Recibo da próxima parcela, conforme Modelo ANEXO XIII. 

13.2.12. Declaração de guarda dos Documentos Originais, conforme Modelo ANEXO XIV. 

 

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 Da apresentação dos documentos: 

14.1.2 devem ser enviados sem grampos ; 

14.1.3 Os documentos devem ser entregues na ordem exata em que foi digitada na 

Planilha (vigente), pois serão “digitalizados” e posteriormente devolvidos; 
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14.1.4 Os comprovantes de Transação Bancária (pagamentos), poderão ser colocados no 

verso dos comprovantes de despesas (desde que não sobreponha possíveis informações 

contidas no verso); 

14.1.5 Não serão aceitos cupons fiscais, notas fiscais ou qualquer outro comprovante de 

despesas, com a descrição “diversos ou gastos”. Descrever o produto ou serviço 

corretamente bem como seus quantitativos unitários; 

14.1.6 As aquisições/compras de materiais de papelaria, materiais de higiene e limpeza, 

transportes dentro ou fora do município, uniformes, alimentação, materiais pertinentes a 

execução do Projeto aprovado pela Comissão deverão ser apresentadas acompanhadas 

por 03 (três) orçamentos de preços (que deverão conter o CNPJ, endereço e telefone do 

fornecedor) e relação nominal dos beneficiados; 

14.2 - A documentação exigida ficará sujeita a alterações em caso de novas Instruções do 

  Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

15- DO FORO 
15.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Franca-SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
ou questões oriundas do presente Instrumento, que não possam ser resolvidas 
administrativamente. 

 

   
Franca, 26  de dezembro de 2019. 

 
 
 
 

Marlon Danilo Centeno 
Presidente da FEAC 
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MINUTA DE CONTRATO PESSOA FÍSICA – BOLSA CULTURA 
 
 
 
CONTRATO Nº   _____ /20** 
PROCESSO N° ----/2019 

 

Contrato que entre si celebram, a FEAC-  Fundação Esporte Arte e Cultura, e 

____________________________________. 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado a FUNDAÇÃO 
ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC, CNPJ. N.º 07.339.703/0001-98, designado 
CONTRATANTE, representado pelo Seu Diretor-Presidente, o Sr. Marlon Danilo Centeno, 
brasileiro, casado, professor, portador do RG. nº 25.802.397 SSP/SP e CPF nº 
269.913.868-12, residente e domiciliado  nesta cidade de Franca - SP, e, de outro lado, 
Pessoa Física________ , designada CONTRATADA, portadora do RG_______________, 
CPF_____________ residente a _________, n.º _____, Bairro__________ na cidade de 
Franca, Estado de São Paulo, celebram o presente termo de auxílio financeiro conforme 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Municipal nº 8050 de 22 de abril de 
2014, Lei 8635 de 26 de dezembro de 2017, Edital de Chamamento Público nº***/2019 e  
Projeto aprovado que são partes integrantes e indivisíveis do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OJETO 
O auxílio financeiro “Bolsa Cultura”, terá como objetivo o desenvolvimento do 

Projeto 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
São obrigações do contratado beneficiado com auxílio “Bolsa Cultura”: 

I. Executar o projeto consoante previsto no Edital e o Plano de Trabalho 

aprovado; 

II. Incentivar a prática das artes e cultura  como meio de formação cultural  do 

ser humano e divulgar  no Município de Franca; 

III. Divulgar em todos os eventos que promover ou participar, como também 

pelos meios de comunicação disponíveis, o auxílio Bolsa Cultura,  firmado 

com a FEAC – FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRANCA;  

IV. Zelar pelo bem-estar dos participantes do Projeto; 

V. Zelar pela manutenção dos Próprios Municipais de Franca utilizados na 

consecução do convênio; 

VI. Responsabilizar-se pela segurança dos eventos de modo a proporcionar 

bem-estar e proteção aos participantes do Projeto e à comunidade; 

VII. Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza tributária, intelectual 

(direito autoral, inclusive os conexos, e de propriedade industrial), como 

quaisquer outros resultantes desta contratação. 
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VIII. Aplicar os recursos repassados, por força deste instrumento, na 

conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, das metas 

apresentadas na proposta de trabalho; 

IX. Manter atualizada a planilha contábil específica dos atos e fatos relativos à 

execução deste auxílio “Bolsa Cultura”, para fins de fiscalização, de 

acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;  

X. Manter  toda documentação da Prestação de contas apresentada a FEAC, 

com a pessoa física beneficiada conforme orientação do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo; 

XI. Submeter-se e facilitar a supervisão e fiscalização da Fundação Esporte, 

Arte e Cultura – FEAC, através do gestor designado, permitindo-lhe efetuar 

acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos.  

XII. Cumprir integralmente o Plano de Trabalho; 

XIII. Estar em dia com a prestação de contas de recursos recebidos da Prefeitura 

Municipal de Franca através da FEAC, para que seja efetuado o próximo 

repasse; 

XIV. Cumprir as demais obrigações estipuladas auxilio “Bolsa Cultura”, pelas Leis 

Municipais:  8.050/14, 8635/2017, pela Leis Federais 8.666/93, 13.019/14, e 

pelos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

XV. Apresentação mensal à FEAC dos relatórios de atividades com resultados e 

metas alcançadas previstas no Plano de Trabalho; 

XVI. Incluir em todos os espaços e materiais relativos ao projeto (impresso, virtual 
e audiovisual) assim como também anunciar de forma falada durante os 
eventos e projetos o apoio da Prefeitura Municipal de Franca e da FEAC – 
FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA, além do uso das identidades 
visuais.   

XVII. Deverá o material de divulgação do projeto passar por avaliação da 
comunicação municipal e autorização do Presidente da FEAC, antes de ser 
confeccionados sob pena de devolução dos valores pago por este; 

XVIII. Cumprir as demais obrigações estipuladas pelo auxílio “Bolsa Cultura”, pelas 

Leis Municipais:  8.050/14, 8635/2017, pela Leis Federais 8.666/93, 

13.019/14, e pelos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. 

XIX. Incluir em todos os espaços e materiais relativos ao projeto ( impresso, 

virtual e audiovisual) o logo da Prefeitura Municipal de Franca e da FEAC – 

FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA, assim como a seguinte 

expressão:  

“REALIZAÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA DE FRANCA E FEAC – FUNDAÇÃO 

ESPORTE ARTE E CULTURA” 

CLÁUSULA  TERCEIRA -  PRAZO DE EXECUÇÃO, DESEMBOLSO DO 
CONTRATANTE  E OBRIGAÇÕES .  

I.  O prazo de execução do objeto do presente contrato será de 10 (dez) meses 
a contar da data do recebimento da primeira parcela. 

II.  Para execução do presente instrumento a Fundação Esporte, Arte e Cultura, 
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repassará ao Contratado, o valor de R$............(..................…), cujos valores serão 
distribuídos de acordo com o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de 
Trabalho, resultados obtidos bem como a necessidade e disponibilidade de saldo em 
caixa. 

II.  O Contratado deverá apresentar resultados positivos na avaliação das metas 
e Plano de Trabalho, por meio de apresentação de relatórios, controle de frequência dos 
participantes do projeto, reportagens, fotos e outros.  
§ 1º- Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, o Contratante obriga-se: 

a. A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o andamento dos projetos, objeto 

deste contrato, através do gestor e Divisão de Cultura. 

b. Efetuar os pagamentos, desde que estejam concluídas todas as etapas 

constantes no Plano de Trabalho apresentado pelo contratado. 

§ 2º- Os pagamentos serão efetuados pela Fundação Esporte Arte e Cultura - FEAC,  
mediante a assinatura do contrato, com o crédito em conta corrente bancária aberta 
especificamente para o auxílio Financeiro BOLSA CULTURA;  

Banco do Brasil 

 Agência nº 

 Conta Corrente nº. 

§ 3º - A FEAC não se responsabilizará por outra forma de pagamento. 
 
CLÁUSULA  QUARTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

I. A prestação de contas deverá ser efetuada após 30 dias do recebimento das 
seguintes parcelas*************. 

II. A Prestação de Contas deverá ser elaborada com observância às exigências 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecendo ao disposto nas Leis 
Municipais 8.050/2014, 8635/2017, pela Leis Federais 8.666/93, 13.019/14, e pelos atos 
normativos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  e suas alterações, constando 
os seguintes documentos: 

 
1. Ofício de encaminhamento; 

2. Planilha de informativo das Despesas; 

3. Extrato Bancário; 

4. Originais das notas fiscais, e demais comprovantes de despesas, com o devido 

carimbo informando nº contrato e da Lei que autorizou o repasse; 

a) Nas Danfes, no campo “dados adicionais” deverá conter a descrição do nº do 

contrato e a Lei que autorizou o repasse; 

b) Nas Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço - NFS-e, no campo Discriminação dos 

Serviços, deverá conter o período e a descrição do nº do contrato e a Lei que 

autorizou o repasse. 

5. Orçamentos no mínimo 3 (três) se necessário 

6. Comprovante de transação bancária 

7. Justificativas digitadas ou de próprio punho das aquisições em atendimento ao 

Cronograma de Despesas; 
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8. Relatório de cumprimento das atividades estabelecidas no Projeto relativo ao período 

de execução;  

10. Controle mensal nominal com frequência dos participantes do projeto; 

11. Recibo da próxima parcela; 

 

§1º - A CONTRATANTE informará ao CONTRATADO sobre eventuais irregularidades 
encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, contados a partir da data da referida prestação de contas. 
§2° - Havendo saldo do valor repassado, o mesmo poderá ser utilizado nos meses 
subsequentes, desde que se faça dentro do período abrangido pelo auxílio financeiro. 
§3º - Somente será efetuado o repasse da próxima parcela, se a Prestação de Contas 
estiver rigorosamente em dia e, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos 
relacionados na parcela anterior tiver sido utilizado. 
 
CLÁUSULA QUINTA – RETENÇÃO DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A FEAC poderá, a qualquer tempo, garantindo o contraditório e a ampla defesa, e 
mediante decisão fundamentada de seus membros, determinar a suspensão ou o 
cancelamento do auxílio financeiro, informando ao Chefe do Executivo os motivos da 
decisão. 

Para fins de interpretação entende-se por: 
a) Suspensão: A determinação para que o repasse de recursos não seja pago 

enquanto determinada situação não for regularizada, ficando, todavia acumulada 

para pagamento posterior se regularizada a pendência. 

b) Cancelamento: A determinação para que o repasse de recursos não seja pago a 

partir da constatação de determinada situação irregular ou ao não cumprimento do 

exposto nesta Lei e no Contrato firmado. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
I. O presente contrato encerrar-se-á: 
 

a. De pleno direito pelo advento de seu termo, caso não haja prorrogação; pela 

impossibilidade de consecução de seu objeto ou por mútuo consentimento 

da contratante e contratado; 

b. Por qualquer das partes, pelo não cumprimento das obrigações pactuadas, 

independentemente de qualquer medida ou ação judicial, sem quaisquer 

ônus para a FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA ou para os cofres 

municipais; 

c. Pela CONTRATANTE, ante a infração das obrigações assumidas pelo 

CONTRATADO, observados os princípios do contraditório e ampla defesa, 

sem prejuízo do direito de retenção do repasse financeiro garantido na 

cláusula quinta; 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE VIGÊNCIA 
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I. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data 
de sua assinatura. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

I. Não é permitido ao CONTRATADO a subcontratação parcial do objeto deste 
contrato, bem como sua cessão ou transferência total. 

 
CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

I. Se o CONTRATADO inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, 
ficará sujeito às sanções previstas nos artigos  86 e 87 da Lei  Federal  nº 8.666/93 e 
aquelas previstas na Lei Estadual 6.544/1989, Leis Municipais 8.050/2014, 8635/2017, 
pela Lei Federal 13.019/14 no que couber. 
§1º – Na hipótese de inexecução parcial ou total do contrato e atraso superior ao prazo de 
execução do objeto do contrato – conforme previsto na Cláusula Sétima deste Contrato –, 
o CONTRATADO ficará obrigado a devolver os recursos recebidos para execução do 
contrato, acrescidos de juros, correção monetária e demais sanções pecuniárias. 
 
§2º – Se o CONTRATADO descumprir as obrigações que lhe são atribuídas será 
declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, no mínimo, pelo prazo de 02 (dois) 
anos. A reabilitação perante o órgão que aplicou a penalidade ficará condicionada, ainda, 
ao ressarcimento dos prejuízos e danos sofridos pela Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  - DO FORO 

 
I. As partes elegem o Foro da Comarca de Franca-SP, para dirimir quaisquer 

dúvidas ou questões oriundas do presente Instrumento, que não possam ser resolvidas 
administrativamente. 

E, assim, por estarem plenamente de acordo, obrigam-se ao total e irredutível 
cumprimento dos termos do presente Instrumento, o qual lido e achado conforme, foi 
lavrado em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas 
pelos partícipes e duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
Franca, ........ de .................... de 20............ 
 
_____________________        _______________________________ 
Contratado                                                                   Presidente FEAC 
 
 
Testemunhas: 
_____________________                                                 ______________________ 
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ANEXO I 

 
 

Ficha de Inscrição 
Eu,_____________________________________________, RG nº ____________, CPF 
nº ______________, dirijo-me à Fundação Esporte Arte e Cultura para requerer inscrição 
da proposta abaixo descrita, no Processo de Seleção para Programa de Incentivo a Arte e 
a Cultura – Bolsa Cultura – nas áreas de Artes Cênicas (Teatro e Circo), Música, Canto e 
Coral, Dança, Artes Visuais (Artes Plásticas, Gráficas e Fotografia), Literatura, 
Manifestação Popular, Tradição, Artesanato e Manutenções Culturais e Artísticas, Outras 
modalidades de Arte e Cultura aprovada pela Comissão de Analise de projeto, na cidade 
de Franca/SP, de acordo com as normas previstas em seu Edital. 
 
Proponente: 
Nome do Projeto: 
Dados do proponente 
Nome: 
CPF: 
RG: 
Endereço: 
CEP: 
Telefone: 
Celular: 
Email: 
 
Franca/SP, _________ de __________ de 20**. 
 
Assinatura do responsável 
 
* No ato da assinatura desta ficha de inscrição, o Responsável afirma ter tomado ciência e 
estar de acordo com todo o regulamento deste Edital 
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ANEXO II 
 
 

 
DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 

(modelo de declaração) 
 
 
Eu,________________________________ portador do RG nº 

________________________  CPF Nº_______________________________ declaro 

para os devidos fins que o (a)_______ 

__________________________________________portador do RG 

Nº:___________________, CPF Nº:___________________, reside no imóvel de minha 

propriedade situado á  Rua/Av:___________________________________________, 

N°:___Bairro_______________, 

CEP:__________________, nesta cidade de Franca/SP, desde _______ de  

_____________ de _________, 

Declaro que estas informações constituem a expressão da verdade, sujeitando-me  às 

penas da lei na hipótese de falsidade. 

 

      Franca, ____ de ______________ de 20** 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________                                             

  (assinatura do proprietário com firma reconhecida por autenticidade) 
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ANEXO III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7

ITEM AÇÃO DESCRIÇÃO DAS AÇÕES Qtd Unid Duração Total Item

Etapa I – Atividades Fim

1

1.1 0,00

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO IV 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

DESPESAS  1ª  

Parcela 

2ª 

Parcela 

 

 

 

3ª 

Parcela 

 

4ª 

Parcela 

 

5º 

Parcela 

 

TOTAL 

       

       

       

       

       

Recurso Municipal 
      

 
Franca,    de           de 20** 

 
Assinatura do Proponente 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ADIMPLÊNCIA 
 
 

 
 
Eu, ............, RG nº ............, CPF nº ............, domiciliado no endereço ............, 
bairro ............, CEP ............, município de ............, proponente do projeto denominado 
“............” venho declarar que:  
 
1. Estou em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.  

2. Sou residente na cidade de Franca há mais de 02 (dois) anos.  

3. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital.  

4. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 
117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo.  

5. Não estou impedido de licitar e contratar com a Administração Pública.  

6. Não sou servidor do Município de Franca.  

7. Não tenho o mesmo projeto em desenvolvimento em outros programas de incentivo 
Cultural, ou quaisquer outros recursos da Administração direta e indireta do Governo 
Municipal, Estadual ou Federal.  
 
 

.............., ........ de .............. de 20**. 
 
 
 
 
 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE PROJETO E DOCUMENTAÇÃO 
 

 
 
 
 
Eu, ............, RG nº ............, CPF nº ............, domiciliado no endereço ............, bairro 
............, CEP ............, município de ............, proponente do projeto denominado 
“............” venho declarar que todos os documentos – Projeto e Documentação – estão 
contidos nos envelopes de Habilitação e Projeto devidamente protocolados na sede da 
Fundação Esporte Arte e cultura; e estou ciente de que qualquer divergência nos 
documentos enviados – Projeto e Documentação - implicará a exclusão do processo 
seletivo, bem como na anulação do contrato eventualmente firmado, cabendo ao 
proponente faltoso a devolução dos valores recebidos, com os acréscimos legais. 
 
 

.............., ........ de .............. de 20**. 
 
 
 
 
 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE APOIO DAS LIDERANÇAS DA COMUNIDADE AO PROJETO E 
INDICAÇÃO DO PROPONENTE 

 
 
Nós, membros da(s) comunidade(s) _____________________, declaramos que, em 
reunião realizada no dia ____ do mês de ______ de 20**, decidimos apresentar a 
inscrição do projeto cultural denominado “_________________________” ao Edital de 
Chamamento nº ***/2019 – “Processo de seleção para projetos culturais e artísticos de 
Pessoa Física, com sede e residentes no Município de Franca, interessadas em se 
inscrever no “Programa de Incentivo a Arte e a Cultura” – BOLSA CULTURA, para 
realização de Projetos Culturais para o exercício de 2020”, promovido pela Fundação 
Esporte Arte e Cultura.  
Nesta reunião nomeamos o(a) proponente Sr(a) ___________________________, RG 
______________, CPF ______________, como responsável por responder pelo projeto 
inscrito junto à Fundação Esporte Arte e Cultura, bem como receber o Auxílio financeiro 
em nome de nossa(s) comunidade(s). Nós declaramos conhecer o Edital de 
Chamamento nº ***/2019 e estamos de acordo com seus termos. 
 Assinam, abaixo, os participantes da reunião.  
Data: ____ / ____ / 20**. 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________  
Obs.: Recolher as assinaturas das lideranças da comunidade.  
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ANEXO VIII  
 

TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO- MODELO 1 
 
 
Eu, ......................., RG nº .............., CPF nº.............., residente no endereço 
..............................., bairro ......................., CEP...................., município de 
.............................................., me comprometo a participar do projeto 
“............................................”, como ......................... (função).  
 
Localidade, ........ de ............................. de 20**. 
 
...................................................................................................  
Assinatura do participante  
 
 
 

OU 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO - MODELO 2 
 

NOME RG CPF ENDEREÇO FUNÇÃO ASSINATURA DO 
PARTICIPANTE 
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ANEXO IX 

MODELO DE RELATÓRIO PARCIAL DO PROJETO 
 

CHAMAMENTO Nº ..... /2019  
PROPONENTE:  
PROJETO:  
E-MAIL:  
TELEFONE:  
 
 
I – Qual a data de início do projeto e a projeção de cronograma até o final?  
 
II – Como se deu o processo de desenvolvimento e a execução do projeto no período?  
 
III - Descreva as atividades executadas até o presente momento, com informações de:  
a) data:  

b) local:  

c) quantidade de público:  

d) outras:  
 
IV – Alguma atividade/ação prevista não foi executada conforme o planejado? Qual (ais) 
e por quê?  
 
V - Foi solicitada alteração no projeto ou prorrogação de prazo no período?  
 
VI - Foram encontradas dificuldades na realização do projeto até o momento? Se sim, 
indique quais foram e quais as soluções obtidas para cada uma delas. 
 
VII - Detalhe o planejamento da execução das ações que ainda serão executadas no 
próximo período.  
 
VIII - Outras informações que achar pertinente.  
 
 
Franca, ........ de .............. de 20**.  
 
 
 
Assinatura do Proponente 
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ANEXO X 
MODELO DE RELATÓRIO FINAL DO PROJETO 

 
CHAMAMENTO Nº ..... /2019  
PROPONENTE:  
PROJETO:  
E-MAIL:  
TELEFONE:  
 
I – Qual a data de início do projeto e a projeção de cronograma até o final?  
 
II – Como se deu o processo de desenvolvimento e a execução do projeto do início ao 
final?  
 
III - Descreva as atividades executadas, com informações de:  
a) data:  

b) local:  

c) quantidade de público:  

d) outras:  
 
 
IV – As metas descritas no projeto foram cumpridas? (Sim) ou (Não) justifique. Outras 
informações que achar pertinente.  
 
 
V – Quais desdobramentos do projeto? O projeto terá continuidade?  
 
 
 
Franca, ........ de .............. de 20**.  
 
 
 
Assinatura do Proponente 
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ANEXO XI 

 
 
 
 

INFORMATIVO DE DESPESAS DA **ª PARCELA 
 

 

Projeto:  

Proponente:  

Valor do projeto:  

 

 

FAVORE-

CIDO 

(Prestador 

de Serviço / 

Fornecedor)  

CNPJ / 

CPF  

Nº NOTA 

FISCAL  

DATA DE 

EMISSÃO  

COMPRO-

VANTE DE 

PAGA-

MENTO  

VALOR 

R$  

      

      

      

Valor total gasto R$  

 
 
Valor da 

1ºparcela:  

 

Saldo Anterior: 

(inserir este item a 

partir da 2º parce-

la) 

 

Valor total dos 

rendimentos:  

 

Valor total gasto:   

Saldo final:   

 
 

Franca, ........ de .............. de 20** 
 
 
 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO XII 
 

Modelo de Oficio de encaminhamento 
 
 

Oficio nº***/20** 
 
 
 
 
 

                                  (NOME BENEFICIÁRIO), portador do RG nº________ CPF 
nº__________, residente a Rua_______________nº_________Bairro____, 
cidade________, vem encaminhar a Fundação Esporte Arte e Cultura  a prestação de 
Contas referente a ****ª parcela do Auxílio Financeiro “Bolsa Cultura” Projeto 
________________________, Chamamento nº ****/2019, Contrato nº___/20**. 
 
 
Segue em anexo: 
 
1. Planilha de Informativo de Despesa -Anexo XI; 
2. Extrato Bancário 
3. Extrato de aplicação Financeira; 
4. Originais das notas fiscais, e demais comprovantes de despesas. 
5. Orçamentos  
6. Comprovante de transação bancária 
7. Justificativas das aquisições  
8. Certidão de regularidade fiscal Junto a Receita Federal/INSS 
9. Certidão de regularidade fiscal Junto a Receita Estadual 
10.Certidão de regularidade fiscal Junto ao Município de Franca 
11.Relatório do Projeto Anexo - IX 
12.Controle mensal nominal com frequência dos participantes do projeto  
13.Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na            
Prestação de Contas – Anexo XIV  
14. Recibo da próxima parcela - Anexo XIII. 
 
 
 
 
 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO XIII 

 
Modelo do Recibo  

 
 
 
 
 

**ª Parcela 
 

 
 
 
 

                                  (NOME BENEFICIÁRIO),  portador do RG nº________ CPF 
nº__________, residente a Rua_______________nº_________Bairro____, 
CEP______ ,cidade________, Recebeu da Fundação Esporte Arte e Cultura o valor de 
R$_______(_______), referente a *** ª parcela do Auxílio Financeiro “Bolsa Cultura” 
Projeto ________________________, Chamamento nº 00**/2019 Contrato nº___/20**. 
 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

DESPESAS  1ª  

Parcela 

2ª 

Parcela 

 

 

 

3ª 

Parcela 

 

4ª 

Parcela 

 

5º 

Parcela 

 

TOTAL 

       

       

       

       

       

Recurso Municipal 
      

(Sempre destacar a parcela que será recebida) 
 

Franca,       de    20**. 
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ANEXO XIV 

 

 

DECLARAÇÃO GUARDA DOCUMENTOS ORIGINAIS 

 

 

 (Beneficiário),  inscrito (a) no CPFn.º_______________________, 

residente na rua _________________________, n.º________, CEP_________, na 

cidade de Franca-SP, declara para os devidos fins que as originais das notas fiscais 

encontram-se arquivadas em boa ordem e disponíveis para consultas, estando todas 

com carimbo indicativo de que foram pagas com recursos do Termo de Auxílio 

Financeiro ___/______ firmado com a Prefeitura Municipal de Franca através da FEAC – 

Fundação Esporte, Arte e Cultura. 

 

Franca, _____, de _____________, de 20**. 
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