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EDITAL Nº 004 / 2014 

 
VII FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA 

 
 

REGULAMENTO 
 
 
I- Do Festival de Quadrilhas 
 
1.1. A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer, torna público o presente Edital que regulamenta o Festival Regional de 
Quadrilhas Juninas, edição 2014, visando a continuidade do resgate das tradições juninas e da 
Cultura Popular, além de propiciar aos participantes momentos de lazer e integração. 
 
1.2. O Festival Regional de Quadrilhas Juninas “Revivendo nossas tradições” será realizado e 
coordenado pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, sediada na Praça Joaquim Correia, 
155, Centro, inscrita no CNPJ/MF nº 14.239.578/0001-00, ora simplesmente chamada de PMVC em 
parceria com a União Estudantil de Vitória da Conquista e fará parte da programação oficial do “Forró 
Pé de Serra do Periperi” - 2013, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e 
Lazer. 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. 
 
II - Dos Participantes, Critérios e Penalidades do Festival Regional de Quadrilhas 
 
2.1. Podem participar do Festival Regional de Quadrilha Junina equipes representativas de Escolas 
das Redes Municipal, Estadual e Privada, bem como faculdades, cursos pré-vestibulares, grupos 
religiosos, representantes de bairros, povoados e distritos dos municípios pertencentes à Região 
Sudoeste da Bahia, desde que façam suas inscrições de acordo com os itens deste regulamento.  
 
2.2. Poderão organizar quadrilhas juninas tradicionais e se inscrever para participar do Festival 
grupos diversos conforme item anterior, devendo os integrantes das quadrilhas terem  idade superior 
a 14 anos. 
  
2.3. Cada Quadrilha Junina deverá se inscrever com o mínimo de 12 (doze) casais e o máximo de 
24(vinte), sendo obrigatório cada grupo de quadrilha apresentar um casal de noivos. O não 
cumprimento deste quesito acarretará na penalização da quadrilha com a perda de 02 (dois) pontos, 
durante o julgamento. 
 
2.4. Cada quadrilha junina deverá ter o seu próprio marcador, sendo vedado ao mesmo marcador, 
participar de mais de uma quadrilha. 
 
2.5. O tempo de apresentação para cada quadrilha será de 30 (trinta) minutos, com tolerância 
máxima de 05 (cinco) minutos. 
 
2.6. Após os 05 (cinco) minutos de tolerância, cada minuto extrapolado acarretará na perda de 1 (um) 
ponto por minuto.  
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2.7. As Quadrilhas serão as responsáveis pelas músicas durante as apresentações, utilizando-se de 
conjuntos musicais ou de CD’s - Playbacks (estes contendo apenas as músicas que serão 
projetadas e ou executadas durante a apresentação). As Quadrilhas que optarem pela utilização 
da mídia gravada (CD´s - Playbacks) deverá comparecer, obrigatoriamente, ao local das 
apresentações trazendo duas cópias do material a ser executado, com 30(trinta) minutos de 
antecedência do horário de sua apresentação. 
 
2.8. A quadrilha que optar por conjuntos musicais (música ao vivo) deverá informar aos 
organizadores, com, no mínimo, 6 (seis) dias de antecedência, o número de integrantes do conjunto 
e os instrumentos a serem utilizados.  
  
2.9. O não comparecimento dos representantes das quadrilhas para testar o CD - Playback, 
conforme estabelecido no item anterior, exime a Coordenação do Festival de qualquer falha que 
venha a ocorrer com a execução do material no momento da apresentação. 
 
2.10. Serão automaticamente desclassificados do Festival, sem que caiba qualquer direito ou 
compensação de qualquer espécie, os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude, 
praticarem atos ilícitos, ilegais, inadequados, que violem a lei, façam apologia ao crime, violem a 
moral e os bons costumes, incitem a violência, racismo, pedofilia, pornografia, publicidade enganosa,  
informações falsas, dentre outras de conteúdos semelhantes, que causem danos à imagem e a 
intimidade de terceiros, ou que de qualquer forma contrariem o presente Regulamento. 
 
III - Das Inscrições 
 
3.1 As quadrilhas juninas deverão se inscrever no período de 19 a 30 de maio de 2014, junto à 
Coordenação de Turismo e Eventos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, na 
Rua Coronel Gugé, 395, Centro, Vitória da Conquista - BA. Telefone: (77) 3424 – 8560 e 3424 – 
8562, E-mail: culturapmvc@gmail.com ou, ainda, na sede da União Estudantil de Vitória da 
Conquista, situada à Rua Plácido de Castro, n°. 260-B, no Bairro Guarani, em Vitória da Conquista - -
BA. Telefone (77) 3084 3910 e 8815 3380, E-mail: uesvc@hotmail.com . 
 
3.2. No ato da inscrição, deverá ser entregue a seguinte documentação: ficha de inscrição fornecida 
pela Coordenação da Prefeitura, devidamente preenchida e assinada pelo responsável, incluindo o 
nome da quadrilha junina, o nome completo de todos os componentes e marcador, além da cópia de 
RG, CPF e comprovante de residência do responsável pela quadrilha. 
 
3.3.. No caso de inscrição de menores de 18 anos, o representante da quadrilha se declara único e 
principal responsável pelos seus componentes menores, ficando desde já ciente e acordado que o 
Festival Regional de Quadrilhas Juninas se exime de qualquer responsabilidade pela participação ou 
não dos referidos menores.  
 
3.4.  Após a divulgação da lista com os participantes selecionados para o 7º Festival de Quadrilhas 
Juninas 2014, os responsáveis deverão dirigir-se a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
até o dia 06 de junho de 2014, munidos dos documentos abaixo elencados: 
  

  Cópia da Carteira de Identidade (RG) e CPF; 
  Comprovante de Residência (contas de luz, água, telefone, etc.); 
  Cabeçalho de extrato bancário informando n° de conta e agencia; 
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  No caso de Pessoa Jurídica, comprovação de regularidade fiscal (Certidões Negativas 

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – PGFN, 
Fazenda Estadual e Municipal); 
  O proponente (Pessoa Física) deverá realizar Cadastro Unificado de Fornecedores 

(SICAD) junto à Gerência de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 
  
3.5. A apresentação dos documentos acima elencados é obrigatória.  
 
 IV-  Da Organização 
 
4.1. A Comissão Organizadora constituirá comissões de infraestrutura e julgadora, e coordenará a 
ação entre essas comissões, podendo substituir membros das comissões e nomear subcomissões. 

 
4.2. A Comissão de Infraestrutura do Festival viabilizará as condições materiais para realização do 
evento e apresentações, contudo, não será responsável por transporte, estadia e alimentação 
dos componentes das quadrilhas. 
 
4.3. É proibida a permanência de componentes de quaisquer grupos de quadrilhas participantes ou 
pessoal não autorizado nas dependências do palco, camarins e demais espaços reservados para a 
produção e comissão organizadora do evento. 
 

V – Das Apresentações  
 
5.1. As apresentações das quadrilhas juninas inscritas no Festival acontecerão na Vila Junina 
localizada no Espaço Cultural Glauber Rocha, na Avenida Brumado, s/nº, Bairro Brasil, em Vitória da 
Conquista, no período entre os dias 12 a 17 de junho de 2014. O dia e horário exato da 
apresentação de cada quadrilha junina serão definidos e informados, com a devida antecedência, 
pela organização do evento. 
 
5.2. As quadrilhas deverão estar no local da concentração, com todos os componentes, 30 (trinta) 
minutos antes do horário pré-estabelecido pela COORDENAÇÃO DO FESTIVAL que definiu a ordem 
de apresentação. O representante legal da quadrilha deverá se apresentar à produção do Festival 
com os documentos de identidade de cada integrante para que seja efetuada a conferência dos 
nomes com a ficha de Inscrição. 
 
5.3. As quadrilhas inscritas só poderão se apresentar com no mínimo 12 (doze) e no máximo 24 
(vinte e quatro) casais. Nos casos em que a quantidade de casais esteja fora dessa norma, a 
quadrilha estará automaticamente desclassificada do concurso em qualquer que seja o dia da sua 
apresentação. 
 
5.4. Caso ocorra algum fato, devidamente comprovado e documentado que impeça a apresentação 
da quadrilha no dia e horário pré-estabelecidos, um representante da mesma, credenciado, deverá 
informar por escrito à Coordenação do evento num prazo de 2 (duas) horas antes da apresentação, 
que analisará a situação e definirá, oportunamente, se a quadrilha terá direito ou não de se 
apresentar em outro dia ou outro horário. 
 
5.5. Cada quadrilha deverá estar formada e pronta para entrar na área de apresentações 20 (vinte) 
minutos antes do horário marcado para a sua exibição. 

5.6. As apresentações das quadrilhas juninas devem transcorrer em clima de harmonia e 
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tranqüilidade. Quaisquer perturbações a essa ordem por parte dos concorrentes ou torcidas 
organizadas serão punidas com perda de 5 (cinco) pontos. 
 
Parágrafo Único. É vedada a participação de menores de 14 anos em quaisquer apresentações, 
sem a respectiva autorização legal (escrita) dos pais ou responsáveis, ou ainda do Juizado da 
Infância e Juventude. A autorização deverá ser entregue e ou apresentada à Coordenação do evento 
com a antecedência de no mínimo 24 horas da apresentação.  
 
VI - DA COMISSÃO JULGADORA E DO JULGAMENTO 
 
6.1. A Coordenação do Festival de Quadrilhas nomeará uma comissão julgadora com no mínimo 3 
(três) componentes para classificar e premiar as quadrilhas juninas inscritas. 
 
6.2. Durante as apresentações, a Comissão Julgadora avaliará os seguintes itens: animação, 
coreografia, figurino, originalidade, criatividade, conjunto e marcador. O casal de noivos e o 
casamento na roça serão avaliados e premiados com troféu, considerando simpatia, animação 
e originalidade. 
 
6.3.  Para apuração do resultado será computado o somatório de todas as notas atribuídas a cada 
quesito em julgamento. Em caso de empate entre 02 (duas) ou mais quadrilhas, o critério de 
desempate será o da maior soma obtida por quesito, obedecendo à seguinte ordem: conjunto e 
marcador. Persistindo o empate, será realizado um sorteio entre as quadrilhas para definir a campeã. 
A divulgação das notas ocorrerá ao final do Festival 
 
6.4. Para cada item em julgamento serão atribuídas notas de 3 (três) a 10 (dez), podendo haver 
fracionamento.  
 
6.5. A quadrilha que deixar de apresentar qualquer um dos itens em julgamento não será pontuado 
no item faltante. 
 
VII - Da Premiação 
 
7.1. As 3 (três) quadrilhas juninas vencedoras e melhor marcador receberão da Prefeitura Municipal 
de Vitória da Conquista troféus equivalentes à classificação e premiação, conforme discriminado, e 
obrigatoriamente realizará uma apresentação extra na programação do “Forró Pé de Serra do 
Periperi 2014” em local e data a definir: Haverá premiação em dinheiro para: 
 
 

1° Lugar         R$ 3.000,00 
2° Lugar         R$ 2.000,00 
3° Lugar         R$ 1.000,00 
Melhor Marcador      R$    500,00 

        Melhor Casal de Noivos           Troféu  
                                Melhor Casamento na Roça       Troféu 

 
7.2. As despesas ocorrerão pela seguinte dotação: Atividade: 27.081.2.193.2074 - Elemento de 
despesa: 33903100 – Fonte 199 sub elemento 00; 
 
7.3. A premiação do Festival será paga integralmente aos respectivos vencedores, dentro do prazo 
legalmente instituído pela administração municipal, aos representantes legais das quadrilhas juninas 
constituídas e informados no ato da inscrição para o evento.  
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VIII - Das Disposições Finais 
 
8.1. A Comissão Organizadora do Concurso de Quadrilhas Juninas poderá convidar até 4 (quatro) 
quadrilhas participantes do Concurso Intercolegial do Município de Vitória da Conquista para compor 
a programação de apresentações que concorrerão no presente Edital. 
 
8.2. Cada quadrilha junina será identificada por nome e/ou marca de livre escolha, sendo 
vedado o uso de nomes ou imagens que atentem a moral e os bons costumes, bem como 
propaganda político-partidária. Sob pena de desclassificação imediata. 
 
8.3. Ao se inscrever no Festival, os representantes das quadrilhas juninas estão concordando e 
autorizando a utilização de imagens, das mesmas, em TV, cartazes, fotografias e outros materiais 
publicitários da Prefeitura Municipal e da União Estudantil de Vitória da Conquista. 
 
8.4. A quadrilha ou componente que, de alguma forma, perturbar a ordem dentro ou fora da área da 
apresentação ou diante de outra concorrente será automaticamente desclassificada pela 
coordenação do evento.  
 
8.5. É vedada a utilização de fogos de artifícios e similares dentro do arraial, antes, durante ou após 
a apresentação das quadrilhas. Será feita exceção ao uso de traques de massa, também conhecidos 
como chumbinho.  
 
8.6. Sob hipótese alguma será permitida agressões, desrespeito, e ou mesmo transgressões de 
qualquer natureza por parte dos participantes concorrentes, equipes de apoio e direção das 
quadrilhas, torcidas organizadas e ou membros da comissão organizadora do evento durante a 
realização do Festival. No caso de incidência a concorrente infratora será punida com a 
desclassificação e ficará proibida de participar deste evento e dos demais promovidos pela Prefeitura 
nos próximos 02 (dois) anos. 
 
8.7. Caso haja necessidade de mudança de local, data e horário das apresentações, as quadrilhas 
inscritas e selecionadas serão avisadas com pelo menos 3 (três) dias de antecedência.  
 
8.8. Todas as quadrilhas juninas que tiverem suas inscrições homologadas estão sujeitas as normas 
do presente edital e demais normas emanadas da organização e orientações da União Estudantil de 
Vitória da Conquista, seja através de reuniões ou por comunicado escrito. 
 
8.9. Todo e qualquer tipo de reclamação, denuncia ou manifestação de insatisfação que por ventura 
fujam da esfera regulamentar deste edital deverão ser, obrigatoriamente, comunicadas e ou 
encaminhadas a Coordenação do Festival com a devida antecedência,  através de uma declaração 
por escrito, impressa ou de próprio punho, assinadas pelo (s) autor (es) da mesma. A Comissão se 
encarregará de analisar e adotar as providencias cabíveis. 
 
8.10. O Município não se responsabiliza por pagamento de direitos autorais, em qualquer fase do 
concurso, nem a ilícitos jurídicos praticados pelos participantes do concurso. 
 
8.11. Esse regulamento poderá ser alterado pela Comissão Organizadora a qualquer tempo e a seu 
exclusivo critério, assegurada aos participantes a plena divulgação das alterações. 
 
8.12. O presente Regulamento poderá ser suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de 
força maior ou por qualquer outro motivo que impeça substancialmente a realização deste Concurso 
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Cultural nos moldes anteriormente discriminados, sem direito a qualquer indenização aos 
participantes. 
 
8.13. O Concurso de Quadrilhas Juninas seguirá os critérios estabelecidos no presente regulamento 
e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e/ou Julgadora. 

 

 

 
 

 
Vitória da Conquista, 10 de Abril de 2014. 
 
 
 
 
 

Nagib Pereira Barroso 

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
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