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EDITAL 004/2015 
 

SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE “ESPETÁCULOS DE DANÇA E TEATRO”  
QUE INTEGRARÃO A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DA CIDADE 2015 

 
 

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, por intermédio do Secretario Municipal de 
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, consoante atribuições que lhe conferem as Leis Municipais de nº 421/87 e 
1.270/04, e Decretos de nº 11.553/04, 15.139/2013, expedidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e 
tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações da Lei Federal nº 8.883/04, torna 
publico o presente Edital para Seleção e Premiação de “ESPETÁCULOS DE DANÇA E DE TEATRO” que 
integrarão a grade da programação oficial do Natal da Cidade 2015, conforme objeto e demais indicações, 
na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital. 
 
                 O “Natal da Cidade” será realizado e coordenado pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 
sediada na Praça Joaquim Correia, 55, Centro, inscrita no CNPJ/MF nº 14.239.578/0001-00, ora simplesmente 
chamada de PMVC através da sua Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer- SECTEL. É 
válido para a cidade de Vitória da Conquista/BA sendo estabelecido conforme as disposições legais regentes 
da matéria, especificamente o artigo 30 do Decreto Lei 70.951/72, artigo 3º, inciso II da Lei 5768/71, atendidas 
as condições de participação infra descritas, não subordinado a qualquer modalidade de álea ou pagamento 
pelos participantes, nem vinculação destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito 
ou serviço. 
 
1. Do Objeto  
 
1.1. A Programação Cultural do Natal 2015, promovida pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, tem 
por objetivo abrilhantar os festejos natalinos, incentivar a cultura e o turismo local; bem como valorizar a 
produção artística local e regional.  Para consecução desse objetivo, serão selecionados espetáculos Cênicos 
(Teatrais) e Coreográficos (Dança), que deverão ser inseridos na grade da programação oficial do evento, 
apresentando-se, em dias, horários e local definido pela organização do Natal da Cidade 2015, conforme 
categorias e critérios definidos no presente edital. 
 
2. Do Regulamento 
 
2.1. Os Grupos/Companhias de Dança e Teatro poderão se inscrever para apresentações específicas na 
programação do Natal da Cidade 2015, em espaços/locais definidos pela organização do evento, com base 
nas seguintes categorias: 
 
2.1. 1. Categoria A 
 
Serão escolhidos até 02 (dois) espetáculos de dança, teatro ou multilinguagem, para apresentações em palco 
ou outros espaços definidos pela Comissão Organizadora do Concurso, com duração máxima de uma hora, 
cujo proponente tenha experiência de no mínimo 03 (três) anos e já tenha realizado pelo menos 04 
apresentações em espaço público, ou ter sido premiado em festival, feira ou mostra da área e reconhecido pela 
comunidade artística, conforme decisão da comissão julgadora. O prêmio nessa categoria será no valor de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
 
2.1.2. Categoria B 
 
Serão escolhidos até 02 (dois) espetáculos de dança, teatro ou multilinguagem, para apresentações em palco 
ou outros espaços definidos pela organização do Natal da Cidade 2015, com duração máxima de uma hora, 
cujo proponente tenha experiência de no mínimo 01 (um) ano, e já tenha realizado pelo menos 02 
apresentações em espaço público, ou ter sido premiado em Festival, Feira ou Mostra da área e reconhecido 
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pela comunidade artística, conforme decisão da comissão julgadora. O prêmio nessa categoria será no valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
 
 
2.1.3. Categoria C 
 
Serão escolhidos até 04 (quatro) espetáculos de dança, teatro ou multilinguagem, para apresentações em 
palco ou outros espaços definidos pela organização do Natal da Cidade 2015, com duração máxima de 15 
minutos, cujo proponente tenha experiência de no mínimo 01 (um) ano, e já tenha realizado pelo menos 02 
apresentações em espaço público ou ter sido premiado em Festival, Feira ou Mostra da área e reconhecido 
pela comunidade artística, conforme decisão da comissão julgadora. O prêmio nessa categoria será no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais). 
 
 
2.2. O Proponente poderá indicar seu projeto para ser julgado em mais de uma categoria, entretanto, se quiser 
restringir a apenas uma categoria deverá especificar. A critério da Comissão Julgadora, uma proposta não 
aprovada na categoria “A” poderá ser remanejada para ser julgada na categoria “B” e da categoria “B” poderá 
ser remanejada para ser julgada na “categoria C”. 
 
3. Dos Requisitos de Participação  
 
3.1. Poderão candidatar-se para esta seleção e consequentemente compor a Programação do Natal 2015, via 
o presente edital, Grupos/Companhias e ou artistas domiciliados em Vitória da Conquista há pelo menos um 
ano.  
 
3.2. Fica expressamente vetada a participação, como candidatos, de membros da coordenação do Natal 2015 
e de membros da comissão julgadora indicada por esta coordenação. 
 
4. Das Inscrições 
 
4.1. As inscrições para a Seleção e Premiação de “ESPETÁCULOS DE DANÇA E TEATRO” que integrarão 
a grade da programação oficial do Natal da Cidade 2015 serão realizadas de forma gratuita, na Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, situada à Rua Cel. Gugé nº. 395, no centro, das 08h às 12h e 
das 14h às 18horas, de segunda a sexta-feira, a partir da data de publicação deste edital até 22 de novembro 
de 2015. 
 
4.2. As inscrições serão efetuadas mediante a apresentação de um Projeto de espetáculo voltado para o Natal, 
por escrito, endereçado à Coordenação da Programação do Natal da Cidade de 2015, contendo: 
 

A. Projeto de espetáculo de dança e/ou teatro, incluindo nome do espetáculo, roteiro com 
repertório voltado para cultura popular brasileira para dança e texto para o teatro, com relação 
de participantes do espetáculo, autor, diretor e mapa de palco que indique as necessidades 
técnicas da apresentação; 
 

B. Currículo artístico do Grupo e de pelo menos dois participantes, sendo obrigatório o do diretor 
do espetáculo; 

C. Release do espetáculo com foto para eventuais publicações;  
 

D. Relação dos últimos espetáculos realizados, conforme categoria, com local e data e cartaz de 
divulgação (se houver); 
 

E. Um DVD com gravações de pelo menos 50% do espetáculo proposto. Essa gravação poderá ser 
sem edição, apenas para efeito demonstrativo; 
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F. Declaração de disponibilidade de datas para apresentação no período de 22 a 29/11/2015 para 
os espetáculos de dança e de teatro; 
 

G. Cópia da RG, CPF, comprovante de domicílio residência e conta bancária do responsável pelo 
espetáculo; 
 

H. Cabeçalho de extrato bancário da conta pessoa física; comprovação de regularidade fiscal 
(Certidões Negativas Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União – PGFN, Fazenda Estadual e Municipal e Trabalhista). 
 

I. O proponente (pessoa jurídica e física) deverá realizar Cadastro Unificado de Fornecedores 
(SICAD) junto à Gerência de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 
 

 
Parágrafo Único: A não apresentação de documentos listados nos itens G e H implica automática 
inabilitação do projeto inscrito/proposta de espetáculo, não devendo ser submetida à apreciação.  

 
4. para assinar termo e demais questões inerentes ao espetáculo. 
 
3. Caso a proposta de espetáculo seja de autoria de mais de um proponente é necessário ser dado o crédito, 
entretanto será necessário definir o responsável, conforme definido no item 4.2. – letra G, inclusive 
 
5. Da Seleção e Julgamento dos Projetos/Espetáculos  
 
5.1. Os espetáculos selecionados para participarem da Programação do Natal da Cidade 2015 serão 
escolhidos mediante análise da documentação apresentada, em particular a proposta de espetáculo, por uma 
comissão julgadora escolhida pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, totalizando no 
mínimo 03 (três) membros, os quais observarão os seguintes itens: 
 
 

A- Reconhecimento do grupo de dança ou teatro em função do currículo artístico do grupo, dos 
diretores e do elenco; 
 

B- Espetáculo de dança voltado para aspectos de identidade e valorização da cultura brasileira e 
Peça Teatral ou Auto de Natal com concepção voltada para o Natal e/ou cultura popular; 
 

C- Espetáculos com viabilidade técnica para palco, ao ar livre ou espaço compatível com a 
organização do Natal. Será garantido serviço de som e iluminação básica, não sendo 
responsabilidade da organização: microfone de lapela (sem fio), linóleo e efeitos de iluminação 
tipo moving head; 
 

 
5.2. Finda as inscrições, os resultados apresentados pela comissão julgadora serão afixados e divulgados no 
mural oficial da Prefeitura e comunicados aos vencedores em até 10 dias úteis após o término das inscrições. A 
informação também será veiculada no site www.pmvc.ba.gov.br  
 
5.3. As despesas decorrentes da execução deste Edital de Seleção e Premiação de “ESPETÁCULOS DE 
DANÇA E TEATRO” que integrarão a grade da programação oficial do Natal da Cidade 2015 correrão por 
conta da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Atividade 27.0812.193.2074; Elemento 
de Despesa: 33903100; Fonte: 00; Sub Elemento: 00. 
 
6. Das Disposições Finais 
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6.1. Os artistas/grupos/companhias selecionados, durante a apresentação, terão à sua disposição estrutura de 
palco, ou local específico com serviço de som, iluminação e contra regra, camarim e água.  
 
6.2. A comissão organizadora do Projeto Natal da Cidade 2015 não se responsabilizará por: estadia, 
hospedagem, aluguel de equipamentos, alimentação e transporte dos componentes do grupo ou equipamentos 
do espetáculo selecionado. 
 
6.3. Os artistas/grupos/companhias selecionados assinarão termo de compromisso para realização dos 
espetáculos selecionados, durante a programação dos festejos natalinos em local, dia e horário definido pela 
organização do evento, ficando sujeito ao cumprimento dos critérios e ou cláusulas preestabelecidas. 
 
6.4. Além dos espetáculos selecionados, a comissão selecionará mais 01 (um) projeto por categoria, em ordem 
de classificação, como suplente, para eventual substituição em caso de desistência e ou desclassificação de 
algum dos contemplados. 
 
6.5.  A critério da Secretária Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer poderão ser convocados mais 
espetáculos, desde que haja datas e recursos disponíveis. 
 
6.6. As informações fornecidas pelos artistas/grupos/companhias selecionados, bem como suas imagens e do 
espetáculo poderão ser utilizadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, para 
divulgação em mídias impressas e eletrônicas, inclusive no sítio oficial da Prefeitura – www.pmvc.ba.gov.br . 
 
 
 
6.7 A falta de apresentação dos artistas, grupos, companhias selecionados, no local, dia e horário definido pela 
organização do evento, durante o período de apresentações, implicara em eliminação da competição e 
anulação do termo de premiação.  
 
6.7. Os casos omissos deverão ser decididos pela Coordenação Organizadora do Natal da Cidade 2015, 
responsável pela Seleção e Premiação de “ESPETÁCULOS DE DANÇA E TEATRO” que integrarão a 
grade da programação oficial do Natal da Cidade 2015. 
 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

   
 
 

Vitória da Conquista, 09 de outubro de 2015. 
 
 
 
 

 
Nagib Pereira Barroso 

Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Declaro estar ciente e de acordo com todas as cláusulas do Edital e, que as informações  
acima são verdadeiras. 
 
 

Vitória da Conquista, ______ de ___________________ de 2015. 
 
 
 
 

Assinatura Responsável 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome 

Endereço  

Bairro Cidade 

Fones: fixo/móvel Endereço Eletrônico 

Documentos Pessoais 

RG:                                       CPF: 

Nome Artístico do Grupo ou Companhia: 
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ANEXO II 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 
 
 
 
 

Eu, _________________________________________, RG de n° ____________________ e CPF de n° 
_______________declaro ter conhecimento de todas as regras e disposições estipuladas neste Edital do 
Concurso para seleção de “ESPETÁCULOS DE DANÇA E DE TEATRO” – 2015 e comprometo-me a cumprir 
com os horários e determinações da Comissão Organizadora do Evento, bem como participar de entrevistas, 
debates, documentários e apresentações nos dias e horários definidos por esta, sob pena de exclusão do 
concurso e responder pelas sanções previstas na Lei 8.666/63. 
 

 
 

Vitória da Conquista, ____ de _______________ de 2015. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO III 
 
 
 

TERMO DE PREMIAÇÃO 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, BAHIA, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo Esporte e Lazer, vem premiar com o valor de R$ __________ (....) ao (à) 

Sr.(a)_________________RG n° _________________ e CPF n° ________________________, em razão de 

ter logrado a ____ colocação no Concurso para seleção de “ESPETÁCULOS DE DANÇA E DE TEATRO”  - 

2015. As despesas decorrentes da execução deste Concurso Cultural correrão por conta da Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Atividade 27.0812.193.2074; Elemento de despesa: 

33903100; Fonte: 00; Sub-elemento: 00. 

 
 
 

Vitória da Conquista, ____ de _______________ de 2015 
 

 
 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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