


EDITAL FEAC Nº 009/2022 

CHAMAMENTO PÚBLICO PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA

AUXÍLIO FINANCEIRO - BOLSA CULTURA

Constitui objeto deste chamamento público a seleção de Projetos Culturais que tenham como característica essencial a promoção e o

desenvolvimento cultural através da concessão de Auxílio Financeiro denominado Bolsa Cultura (Lei Municipal nº 8050/2014)

O Programa de Incentivo a Arte e à Cultura tem como escopo atender as seguintes finalidades:

➢ Valorizar o artista, destacando suas peculiaridades e formas de trabalho;

➢ Oportunizar à população o acesso à cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;

➢ Priorizar a produção de bens culturais e artísticos, valorizando recursos humanos e valores locais;

➢ Estimar a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;

➢ Preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio histórico e cultural;

➢ Fomentar a criação de espaços adequados para a realização de atividades culturais e artísticas.



➢Cada proponente pessoa física poderá inscrever somente 1 (um) Projeto Cultural para concorrer.

➢ Serão contemplados, no mínimo, 30 (trinta) projetos culturais, divididos nas seguintes faixas de valores
totais por projeto:

a) 06 (seis) projetos entre R$ 20.001,00 a R$ 30.000,00;

b) 06 (seis) projetos entre R$ 15.001,00 a R$ 20.000,00;

c) 06 (seis) projetos entre R$ 10.001,00 a R$ 15.000,00;

d) 06 (seis) projetos entre R$ 8.001,00 a R$ 10.000,00;

e) 06 (seis) projetos até R$ 8.000,00.

➢ O custo total do Projeto Cultural será repassado em até 10 (dez) parcelas, tendo sua vigência máxima
até o final do exercício de 2023.

➢ Caso não sejam aprovados projetos para o preenchimento das quantidades definidas em cada faixa,
poderão ser contemplados mais projetos com valores inferiores, sempre respeitando a Classificação
Geral e o limite orçamentário previsto para 2023: R$ 500.000,00



➢O auxílio financeiro "Bolsa Cultura" é destinado ao financiamento de artistas (pessoas físicas) e seus 
projetos.

➢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;

➢ Admite-se a participação de mais de uma pessoa física por Projeto, definindo como Grupo Artístico ou

Cultural;

➢ No caso de apresentação de Projeto Cultural por um Grupo Artístico ou Cultural, os planos de trabalho e,

ao final os contratos, deverão ser assinados pelos proponentes responsáveis e/ou autores do projeto;

➢ Da mesma forma, a conta corrente bancária, especialmente aberta para o recebimento dos recursos do

Bolsa Cultura, deverá adotar uma das duas modalidades: a) ser conjunta com todos os responsáveis e/ou

autores do projeto; b) constituição ou indicação de represente que será o responsável pela movimentação

do numerário;

➢ 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.



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

➢ Comprovar residência no Município de Franca e desenvolver atividades no segmento de Arte e
Cultura que contemplem as seguintes áreas (cf. §1º, Art. 1º - Lei nº 8050/2014):

I. Artes Cênicas (Teatro e Circo), Música, Canto e Dança;

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

III. Literatura;

IV. Arte Popular; Tradição, Artesanato e Manutenções Culturais e Artísticas;

V. Outras modalidades de Arte e Cultura aprovada pela Comissão de Seleção de Projetos
Culturais.



Envelope 1 – Documentos de habilitação

Chamamento Público nº 009 /2022

Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC

Nome do(s) Interessado(s):

Envelope 2 - Projeto Cultural

Chamamento Público nº 009 /2022

Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC

Nome do(s) Interessado(s):

Segmento (cf. item 3.3.1): _____________________________

Valor Pleiteado: _________________________

As documentações e projeto cultural deverão ser apresentadas em dois (02) envelopes, devidamente 

identificados com:

Os envelopes de Documentos (1) e do Projeto Cultural (2) 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 13 de dezembro de

2022 a 12 de janeiro de 2023, de segunda a sexta feira das 08:00 às 17:00 horas;



➢ A Pessoa Física deverá anexar os seguintes documentos de habilitação (Envelope 1):

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

▪ Cópias dos documentos de RG e CPF do(s) proponente(s);

▪ Certidões negativas de débito Federal, Estadual e Municipal, referentes ao objeto do Edital, admitindo-se a
apresentação de certidões positivas com efeito de negativas;

▪ Cópia(s) do(s) comprovante(s) de endereço recente (até 3 meses) na cidade de Franca (ex: conta de água, energia
elétrica, fatura de cartões de crédito, cópia de contrato de aluguel). Não sendo o(s) titular(es) da conta, apresentar
justificativa; (anexo II)

▪ Cópia(s) de documento de quitação militar, se do sexo masculino;

▪ Cópia(s) de comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;

▪ Currículo Artístico/Cultural;

▪ Auto declaração de etnia, gênero e deficiência (Anexo V), caso deseje se valer da condição prevista no item 6.2.3;



• Declaração assinada pelo(s) proponente(s) de que:

- Dispõe de capacidade técnica necessária à implantação e funcionamento do projeto;

- Que não possui contrato de trabalho com entidades artísticas e culturais de Franca que já prestem serviços a

Prefeitura Municipal ou a FEAC;

- Que não está recebendo patrocínios e/ou verbas federais, estaduais e municipais para execução do mesmo

projeto proposto;

- Que não possui nenhum tipo de patrocínios de pessoas jurídicas, públicas ou privadas para execução do

projeto proposto;

- Que não está vinculado a nenhuma outra entidade da Organização da Sociedade Civil executando o projeto

proposto;

- Que 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;

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



• O Projeto Cultural (Envelope 2), deverá conter os seguintes documentos:

I. Resumo do projeto (onde será realizado e por quê?)

II. Identificação do objeto a ser executado, com descrição detalhada do projeto, do formato das atividades, metodologia,

indicação do conteúdo a ser abordado e benefícios oferecidos ao Município;

III. Perfil do público-alvo, estimativa de público;

IV. Metas a serem atingidas, quantitativas e qualitativas mensuráveis, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se

pretende realizar ou obter;

V. Cronograma das atividades a serem desenvolvidas (etapas ou fases de execução);

VI. Contrapartida (ação que o proponente deverá realizar em retribuição pelo financiamento de seu projeto com recursos

públicos);

VII. Plano de aplicação dos recursos financeiros, com o valor máximo de cada meta, com elementos que demonstrem a

compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo

existir elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de preços de associações

profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público; (anexo III)

VIII. Cronograma de desembolso (anexo IV);



IX. Evidências físicas impressas ou digitais e comprovantes de outras atividades já realizadas como: vídeo,

roteiro, música, partituras, fotografias, esboços e outros;

X. Currículo(s) Artístico/Cultural, certificados, diplomas e declarações do(s) proponente(s) e de todos os

envolvidos no projeto;

XI. Breve currículo(s) dos principais integrantes do projeto, destacando as atividades culturais que cada um

realizou;

XII. Carta de anuência em papel timbrado assinada por dirigentes, diretores e/ou responsáveis do(s)

local(is) público(s) e/ou privados que serão utilizados durante todo o projeto quando houver aulas, cursos,

oficinas, palestras e outros, ou justificativa de não apresentação;

XIII. Não será necessário a apresentação de carta de anuência nos casos em que tenham proposição de

utilização de próprios municipais vinculados e geridos diretamente pela FEAC, visto que a aprovação do

projeto implicará em anuência.



➢ Todos os documentos listados nos itens 4.1 e 4.2 deverão ser impressos ou cópias em folhas soltas, em
tamanho sulfite A4, não devendo estar grampeados ou encadernados/apostilados; entregues em
envelopes lacrados e identificados com as etiquetas conforme item 3.4

➢ Os documentos deverão ser apresentados em única via, redigidos com clareza e de maneira metódica e
racional, de modo a oferecer fácil compreensão, com todas as folhas assinadas ou rubricadas manualmente pelo
proponente.

➢ Após a divulgação dos habilitados para a segunda fase (Análise do Projeto Cultural), os propoentes poderão 

enviar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, um vídeo explicativo do projeto (no máximo dois minutos), através do e-

mail: chamamentosfeac@franca.sp.gov.br. 

➢ O processo de análise e seleção passará por duas (02) fases:

I. A análise da Documentação (Envelope 1) será realizada pela Comissão de Seleção, nomeados conforme
Portaria específica, que emitirá ata informando se todos os documentos obrigatórios estão presentes para
cumprimento desta fase e terão seus julgamentos publicados conforme Cláusula Sétima. Os habilitados serão
encaminhados para a 2ª fase;

II. A análise do Projeto Cultural (Envelope 2) será realizada por Pareceristas, nomeados conforme Portaria
específica após a realização de chamamento público para credenciamento, em processo autônomo, sob a
coordenação de trabalhos pela Comissão de Seleção.

mailto:chamamentosfeac@franca.sp.gov.br


➢ Os Pareceristas analisarão o material constante do Envelope 2, e farão sua avaliação considerando os

seguintes critérios:

I. Relevância e inovação artística e/ou cultural do projeto;

II. Potencial de impacto na cadeia produtiva cultural e na formação de público;

III. Benefícios que o projeto cultural trará ao Município e aos munícipes (público alvo);

IV. Proposta de contrapartida;

V. Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do cronograma;

VI. Qualificação técnica e artística do(s) proponente(s) e dos profissionais envolvidos no projeto proposto;

capacidade de realização e histórico de realizações do(s) proponente(s).

➢ Os projetos serão classificados por pontuação dos critérios acima, tendo atribuição de pontos de 0 (zero) a 
10 (pontos) para cada item, podendo ser fracionados em 0,5 (meio) ponto, conforme a seguinte Tabela:



Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação
Pontuação

Máxima

I. Relevância e inovação artística e/ou cultural do 

projeto;

10 pontos – atendimento pleno ; 7 a 9 pontos – atendimento 

satisfatório; 4 a 6 pontos – atendimento parcial; 1 a 3 pontos -

atendimento insuficiente ; 0 pontos – não atende 10 pontos

II. Potencial de impacto na cadeia produtiva cultural e na 

formação de público;

10 pontos – atendimento pleno ; 7 a 9 pontos – atendimento 

satisfatório; 4 a 6 pontos – atendimento parcial; 1 a 3 pontos -

atendimento insuficiente ; 0 pontos – não atende
10 pontos

III. Benefícios que o projeto cultural trará ao Município e 

aos munícipes (público alvo);

10 pontos – atendimento pleno ; 7 a 9 pontos – atendimento 

satisfatório; 4 a 6 pontos – atendimento parcial; 1 a 3 pontos -

atendimento insuficiente ; 0 pontos – não atende
10 pontos

IV. Proposta de contrapartida;

10 pontos – atendimento pleno ; 7 a 9 pontos – atendimento 

satisfatório; 4 a 6 pontos – atendimento parcial; 1 a 3 pontos -

atendimento insuficiente ; 0 pontos – não atende
10 pontos

V. Compatibilidade orçamentária, viabilidade e 

adequação do cronograma;

10 pontos – atendimento pleno ; 7 a 9 pontos – atendimento 

satisfatório; 4 a 6 pontos – atendimento parcial; 1 a 3 pontos -

atendimento insuficiente ; 0 pontos – não atende
10 pontos

VI. Qualificação técnica e artística do(s) proponente(s) e 

dos profissionais envolvidos no projeto proposto; 

capacidade de realização e histórico de realizações 

do(s) proponente(s).

10 pontos – atendimento pleno ; 7 a 9 pontos – atendimento 

satisfatório; 4 a 6 pontos – atendimento parcial; 1 a 3 pontos -

atendimento insuficiente ; 0 pontos – não atende 10 pontos

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA 60 PONTOS



➢ As notas finais dos projetos serão definidas mediante o resultado da média aritmética das notas de 03

(três) Pareceristas, acrescida dos pontos adicionais previstos no item 6.2.3;

➢ A pontuação da avaliação final será acrescida de 03 (três) pontos adicionais, não cumulativos (máximo 3

pontos), para um ou mais dos seguintes casos autodeclarados:

a) Etnia: proponente preto, pardo, indígena e amarelo.

b) Gênero: proponente mulher, transgênero e não-binário.

c) Pessoa com deficiência: proponente com deficiência.

➢ Caso o proponente pretenda beneficiar-se do disposto no item 6.2.3. será necessário assinalar a

alternativa de autodeclaração de etnia e/ou gênero e/ou pessoa com deficiência no momento da

inscrição do projeto, assumindo a responsabilidade civil e penal sobre tal declaração. Em caso de

falsidade ideológica, ficará sujeito às sanções prescritas em lei e demais normas legais aplicáveis,

facultado à Comissão de Seleção a convocação do proponente para validação da autodeclaração.



➢ A Classificação Final será definida em ordem decrescente da avaliação final de cada projeto.

➢ Em caso de empate, a Comissão considerará a maior pontuação obtida no critério I e assim

sucessivamente até o critério VI;

➢ Persistindo o empate, será considerado a maior idade dos proponentes.

➢A divulgação dos resultados de cada etapa se dará através de publicação no Diário Oficial do Município, e 
no site http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/chamamentos, iniciando-se o prazo para recurso.

➢Dos atos praticados pela Comissão de Seleção e Pareceristas cabem recursos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, 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, impreterivelmente até as 17h., sendo estes apreciados pelos membros da 
Comissão de Seleção. 

➢A homologação do processo de chamamento público 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 chamamento público.

http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/chamamentos


• SOBRE OS ANEXOS

http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/chamamentos/1640-edital-de-chamamento-n-009-2022

EXTRATO DO EDITAL Nº 010/2022 – PROCESSO Nº 064/2022 

CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS PARA ANÁLISE DE PROJETOS CULTURAIS 

INSCRITOS EM CHAMAMENTOS PÚBLICOS DA FEAC.

A FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA DE FRANCA – FEAC, torna público o presente Edital para credenciamento de

pareceristas para auxiliar o trabalho de análise e julgamento de Projetos Culturais inscritos em chamamentos públicos da FEAC.

As inscrições deverão ser feitas na sede da FEAC, na Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque

Francal, das 8h00 às 17h00, no período de 16 de dezembro de 2022 a 16 de janeiro de 2023, admitido o envio através de e-

mail aos residentes em outros municípios. O Edital completo estará disponível no site da FEAC, através do link:

http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/chamamentos

http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/chamamentos/1640-edital-de-chamamento-n-009-2022
http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/chamamentos
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