
  
 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

SECRETARIA DE CULTURA 

Rua Cleto Campelo, S/N – Camalaú – Cabedelo/PB 
CEP: 58100-210 – Telefone: (83) 3250-3322 

 

EDITAL Nº 002/2022 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS 
ARTÍSTICAS PARA CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO DE CENÁRIO, ADEREÇOS E 
FIGURINOS PARA O ESPETÁCULO DE 2022 DO BALÉ POPULAR DE CABEDELO E 
DA CIA CLÁSSICA MUNICIPAL. 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 

A PREFEITURA DE CABEDELO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA, torna pública a abertura de inscrições de PROPOSTAS ARTÍSTICAS para 

concepção e produção de cenário, adereços e figurinos para o espetáculo de 2022 do 

Balé Popular de Cabedelo e da Cia Clássica Municipal, para concessão de recurso 

financeiro mediante suas respectivas propostas. 

As produções dos cenários, adereços e figurinos visam contribuir para a formação técnica 

e artística dos Coletivos Profissionais de Dança vinculados ao Programa Preparatório 

Escola de Dança de Cabedelo, através do fomento a produção anual de espetáculos de 

dança que enalteçam a cultura como elemento de desenvolvimento sustentável do 

município. 

Os adereços, cenários e figurinos deverão ser entregues na Secretaria de Cultura de 

Cabedelo até o dia 22 de abril do corrente ano, bem como os proponentes deverão 

acompanhar toda montagem dos mesmos no dia previsto para a estreia dos espetáculos, 

conforme programação pré-estabelecida pela Secretaria de Cultura. 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1 – O presente edital visa receber inscrições de propostas, onde serão selecionados 2 
(dois) profissionais de artes visuais e suas respectivas equipes, com atuação técnica na 
concepção e produção de cenários e figurinos, para realizar a concepção artística e 
produção dos figurinos, cenários e adereços dos Espetáculos a serem encenados no ano 
de 2022 pelo Balé Popular de Cabedelo e a Cia Clássica Municipal, que terá como 
contrapartida o recebimento de recurso financeiro previsto no item 5. 
 
2.1.1 – Para este fim, denomina-se proponente: qualquer pessoa física com domicílio na 
região metropolitana de João Pessoa/PB. 
 
2.2 As propostas habilitadas no que especifica o presente edital, estarão aptas a 
contratação, em conformidade ao limite orçamentário previsto no item 5 e de acordo com 
a classificação dos critérios de seleção estabelecidos no item 10. 

2.3 - As propostas deverão contemplar uma das áreas abaixo descritas: 

a)  Proposta de concepção artística, juntamente com produção e execução dos 

figurinos, cenário e adereços do Espetáculo “EM TORNO DO SOL” do Balé Popular 

de Cabedelo, conforme ficha técnica do Espetáculo no ANEXO I. 

b)  Proposta de concepção artística, juntamente com produção e execução dos 
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figurinos, cenário e adereços do Espetáculo “SUITE DE COPPÉLIA” da Cia Clássica 

Municipal, conforme ficha técnica do Espetáculo no ANEXO II. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 – As inscrições serão gratuitas e com início a partir do dia 14 de março de 2022 até às 
23:59h do dia 25 de março do corrente ano, de forma remota, através de link de 
formulário online a ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cultura – SECULT. 
Com o devido ato de inscrição, pressupõe plena concordância dos inscritos com os 
termos deste edital. 
 
3.2 – Este edital, bem como todos os anexos, serão publicados no portal da Prefeitura de 
Cabedelo (http://www.cabedelo.pb.gov.br/), e também estarão disponíveis na sede da 
Secretaria de Cultura (Rua Cleto Campelo, s/n, Camalaú – Cabedelo/PB). 
 
3.3 – Não serão aceitos propostas via Correios, por AR ou SEDEX, tampouco inscrições 
feitas fora do prazo estabelecido neste edital. 
 
3.4 – Para se inscrever, o proponente terá que comprovar seu domicílio na região 
metropolitana de João Pessoa/PB nos últimos 02 (dois) anos, bem como comprovar ter 
exercido atividades na área cultural a fim de comprovação para este edital. 
 
3.5 - Os proponentes poderão inscrever propostas de acordo com os temas já previstos 
no presente edital, bem como que as atividades propostas não afrontem valores sociais 
relativos à etnia, credo, orientação sexual, gênero, entre outros, sendo definidos em 
comum acordo com a Secretaria de Cultura de Cabedelo. 
 
3.6 - Cada proponente poderá ser habilitado e/ou selecionado em apenas 01 (uma) 
proposta referente a este edital. 

3.7 - As inscrições deverão ser realizadas por Pessoa Física, com idade igual ou superior 
a 18 (dezoito) anos, devendo constar no ato de inscrição, documento hábil que comprove 
de forma clara a legitimidade da representação legal da equipe inscrita. 

3.8 – O proponente deverá obrigatoriamente comprovar sua atuação artística no período 
anterior a publicação deste edital. 

3.9 – É obrigatório para inscrição de todas as propostas: 
 
a) Preenchimento de formulário de inscrição com as informações detalhadas da proposta, 
contendo as formas de execução, croquis dos materiais a serem produzidos, descrição de 
concepção, comprovação de trabalhos anteriores produzidos, bem como demais 
informações que o proponente julgar convenientes para análise da proposta; 
 
b) Ficha técnica com comprovações do proponente e de sua equipe de confecção e 
produção.  
 
3.10 – Não serão aceitas inscrições feitas fora do prazo estabelecido neste edital, 
tampouco a juntada de documentos adicionais nem alterações/retificações dos 
documentos já apresentados; 
 
3.11 – É de inteira responsabilidade dos inscritos o teor e a veracidade das informações 
cadastradas; 

http://www.cabedelo.pb.gov.br/
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3.12 – A Secretaria de Cultura não se responsabilizará por inscrições não finalizadas 
em razão de problemas particulares dos proponentes; 
 
3.13 – As propostas que não atenderem as condições estabelecidas por este edital, serão 
automaticamente inabilitadas; 
 
3.14 – São documentos necessários para o proponente: 
a)RG; 
b)CPF; 
c)Cartão da conta bancária (corrente, poupança ou digital); 
d)Número do PIS/PASEP/NIT; 
e)Portfólio artístico do proponente;  
f)Comprovante de residência atualizado dentro da região metropolitana de João 
Pessoa/PB; 
g)Certidão Negativa de Débitos da União; 
h)Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
i) Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
4. DOS IMPEDIMENTOS E MOTIVOS PARA INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 
 
4.1 – A ausência de qualquer dos documentos exigidos no item 3 e demais subitens, 
implicará em imediato indeferimento da inscrição, ficando o(a) proponente impedido(a) de 
apresentar recurso conforme calendário previsto no item 16 do presente edital. 
 
4.2 – Fica expressamente proibida a inscrição de propostas, habilitação e seleção de 
qualquer servidor público municipal de Cabedelo, tampouco dos servidores mantidos e/ou 
vinculados por esta Secretaria de Cultura, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei n° 
8.666/93. 
 
4.3 – Inscrições não compatíveis com os exigidos por este edital. 
 
4.4 – O proponente que estiver inadimplente junto a Secretaria de Cultura de Cabedelo, 
no tocante a prestação de contas referente aos editais anteriores. 
 
5. DOS VALORES 
 
5.1 - O valor total do recurso financeiro que se dará através da prestação do serviço, 
previsto neste edital importa na quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e estão 
descritos detalhadamente no item 5.2. 
 

LINGUAGEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 
 

BALÉ POPULAR 
Concepção e Produção de Cenário, 
Adereços e Figurinos para o 
Espetáculo “EM TORNO DO SOL”.  

 
1 Cota 

 
R$ 13.000,00 

CIA CLÁSSICA 
MUNICIPAL 

Releitura e Produção de Cenário, 
Adereços e Figurinos para o 
Espetáculo “SUITE DE COPPÉLIA”. 

 
1 Cota 

 
R$ 13.000,00 

 
TOTAL 

 

 
2 Cotas 

 
R$ 26.000,00 
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5.2 – As propostas artísticas inscritas serão classificadas de acordo com a sua 
singularidade e cotas definidas no item 5.1. 
 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 - A despesa prevista no presente Edital deverá ser alocada à Secretaria de Cultura, 

Unidade Orçamentária: 02.110, Projeto Atividade: 13.392.1003.2061 – Manutenção do 

Programa Preparatório Escola de Dança de Cabedelo – Elemento de Despesa: 3390.36 - 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-

Pessoa Jurídica, 3390.48 - Fonte de Recurso: 15001000 – Recursos Livres (Ordinário). 

7. DA ANÁLISE E APROVAÇÃO 

7.1– Análise Documental 

 

7.1.1 - A Secretaria de Cultura irá nomear a Comissão de Seleção que ficará 

responsável pela análise documental juntamente com o Secretário Municipal de Cultura. 

7.1.2 – Nesta etapa, as propostas artísticas apresentadas serão analisadas no que diz 

respeito à habilitação documental, tais como: receber e analisar todas as propostas, a 

partir dos critérios de credenciamento; analisar a viabilidade de execução da proposta 

considerando as características da programação, sendo desabilitadas as propostas nas 

seguintes condições: 

a) Documentação em desacordo com as exigências legais deste edital; 
b) Ausência de quaisquer documentos exigidos no item 3; 
c) Proponente inadimplente em relação à prestação de contas de propostas culturais 

executados anteriormente e apoiados pelo Município. 
 
7.2 – Aprovação 
 
7.2.1– Serão consideradas aptas a receberem o recurso, as propostas que atenderem a 
todas as exigências deste edital; 
 
7.2.2- O resultado com as propostas habilitadas e selecionadas será publicado no 
Semanário Oficial do Município, bem como no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Cabedelo, além de outros meios disponíveis; 
 
8. DA COMISSÃO DE SELECÀO 

8.1 - A Comissão de Seleção, incumbida da análise da proposta técnico/artístico será 

designada pelo Secretário Municipal de Cultura e composta por 03 (três) servidores da 

Secretaria de Cultura. 

8.2 - Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar de forma alguma de 

proposta concorrente ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as 

propostas apresentadas. 
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8.3 - A Comissão de Seleção é soberana quanto ao mérito de suas decisões no âmbito 

artístico, delas não cabendo recursos. 

8.4 - A Comissão de Seleção deverá constar da ficha de avaliação com observações 

relevantes sobre cada proposta inscrita. 

8.5 - A Comissão de Seleção deverá lavrar ata de suas reuniões, constando o método 

de análise e seleção das propostas e descrever o motivo de suas decisões. 

9. DA HABILITAÇÃO E SELEÇÃO 

9.1 - A Comissão de Seleção terá prazo de 02 (dois) dias após o recebimento das 

propostas para apresentar a lista dos habilitados e selecionados, considerando sempre 

as disposições presentes neste Edital. 

 

9.2 - A avaliação da Comissão de Seleção obedecerá, além dos critérios técnicos, os 

seguintes aspectos: 

 

CRITÉRIOS PONTOS 

a) Excelência, originalidade e relevância da proposta: conteúdo 

relevante, concepção artística inovadora, descrição clara e 

objetiva da execução. 

0 a 10 

b) Potencial de realização do proponente e da equipe envolvida 

na proposta: capacidade do proponente e dos demais 

profissionais envolvidos de realizar, com êxito, a proposta, 

comprovada por intermédio dos currículos, documentos e 

materiais apresentados. 

0 a 10 

PONTUAÇÃO TOTAL 20 PONTOS 

 

9.3 As propostas avaliadas pelos critérios estabelecidos no item 9.2 terão a seguinte 

gradação de pontos na análise de cada critério: 

 

0 ponto Não atende ao critério 

De 01 a 03 pontos Atende insuficiente ao critério 

De 3,1 a 05 pontos Atende parcialmente ao critério 

De 5,1 a 07 pontos Atende satisfatoriamente ao critério 

Mais de 07 a 10 pontos Atende plenamente ao critério 

 

9.4 Em havendo a necessidade de desempate, a Comissão de Seleção decidirá o 

selecionado, observando a adequação da proposta aos critérios técnicos definidos neste 

edital. 

 

9.5 O resultado com as propostas habilitadas e selecionadas será publicada no 

Semanário Oficial do Município, bem como no site oficial da Prefeitura de Cabedelo, 

além de outros meios disponíveis. 
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10. DAS FASES 

 

10.1 O presente credenciamento compreenderá as seguintes fases: 
 

a) Inscrição: fase de recebimento das propostas; 

    b) Habilitação: verificação da documentação solicitada pelo edital, de caráter   

eliminatório; 

    c)  Seleção: análise e avaliação das propostas, de caráter meritório, classificatório e 

eliminatório, à qual serão submetidos somente os candidatos habilitados na fase 

anterior, realizada pela Comissão de Seleção; 

    d) Homologação: resultado final do credenciamento, onde são publicados os 

candidatos habilitados e selecionados para recebimento do apoio cultural, na 

modalidade de auxílio financeiro; 

      e)   Contratação: ato de assinatura do contrato. 
 

11. DOS RECURSOS 
 

11.1 - Será amplamente assegurado o direito de recurso com caráter técnico/documental 

do resultado da habilitação e/ou seleção, que deverá ser apresentado em até 02 (dois) 

dias úteis após a publicação do resultado preliminar das propostas habilitadas, nos 

termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93. 

 

11.1.1 - Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura, em 

protocolo online disponível por meio de Google Forms. 

12. DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 
 
12.1 Cada proponente será responsável por todo o material e ou equipamento necessário 

para a produção e execução do cenário, adereço e figurinos, objeto principal desse edital.  

12.2 Não será permitido atraso nas entregas dos figurinos e adereços, tampouco 

mudanças dos habilitados e selecionados. Em caso de desistência do proponente, a 

Secretaria de Cultura se reserva o direito de substituir o inscrito.  

12.3 - O proponente responsabilizar-se-á por todo e qualquer encargo, de qualquer 

natureza, das contratações efetivadas decorrentes deste edital, bem como serão 

responsáveis por direitos autorais, pela utilização de obras intelectuais e/ou imagens de 

terceiros que incluam, adaptem ou utilizem, quaisquer que seja o suporte em sua obra, 

ficando responsável civil e criminalmente, isentando a Prefeitura de Cabedelo de 

quaisquer responsabilidades a respeito. 

12.4 – Emitir nota fiscal com os valores referentes às duas parcelas de pagamento, com 

descrição do serviço e dados bancários (de acordo com o informado na inscrição).  
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13. DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 
 

13.1 - Transferir os recursos financeiros em duas parcelas ao PROPONENTE, 

consignado nos contratos, conforme previsto no presente edital, sendo 50% após a 

assinatura do contrato e os outros 50% após a conclusão e entrega de todo material. 

 

13.2 - Fiscalizar e acompanhar a execução e o cumprimento das obrigações assumidas 

pelo PROPONENTE, o que inclui a comprovação da realização da proposta. 

13.3 - Expedir, quando solicitado, Atestado de Execução da proposta ao PROPONENTE, 

até no máximo 30 (trinta) dias após a entrega e aprovação da prestação de contas. 

14. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
14.1 – Fica sob responsabilidade da Direção dos Coletivos Balé Popular e Cia Clássica 
Municipal a entrega de relatório de recebimento e execução dos espetáculos, com os 
devidos materiais, contendo fotos e protocolos de recebimento.  
 
15. DO CALENDÁRIO 
 
15.1 As inscrições de propostas, bem como eventual recurso impetrado pelos 
representantes legais ou seus proponentes, deverão obedecer ao seguinte calendário: 

DESCRIÇÃO DATAS 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 14/03/2022 a 25/03/2022 

ANÁLISE DOCUMENTAL 28/03/2022 a 29/03/2022 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 
PRELIMINAR 

30/03/2022 

PRAZO PARA RECURSO 31/03/2022 a 01/04/2022 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 04/04/2022 

 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 - O ato de inscrição implica na aceitação e concordância integral das normas 
especificadas neste edital. 
 

16.2 - A Secretaria Municipal de Cultura poderá usar em todo ou em parte, nos meios 

que lhe convier, o material enviado para inscrição, bem como o adquirido posteriormente, 

para fins de divulgação e publicidade. 

16.3 – Qualquer alteração na ação cultural aprovada, durante o processo de execução, 
deverá ser solicitada à Secretaria de Cultura, instruída com justificativa acompanhada da 
adequação orçamentária, podendo ser efetivada apenas depois de aprovada pela 
Secretaria que fará a comunicação, também, por escrito. 
 
16.4 A inscrição dos proponentes implicará o conhecimento das presentes instruções e 
aceitação das condições estabelecidas neste edital. 
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16.5 - Os proponentes que não cumprirem as disposições deste edital e da legislação 

vigente e for declarado inadimplente, poderá sofrer as sanções administrativas 

esculpidas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993. 

16.6 – Esclarecimentos e orientações serão prestados pela Secretaria Municipal de 
Cultura (SECULT), de segunda a sexta-feira, a partir das 8h até às 14h. 
 
16.7 – Os casos omissos relativos ao presente edital serão decididos pela Secretaria de 
Cultura. 

 

 

Cabedelo/PB, 11 de março de 2022. 

 
 
 

IGOBERGH BERNARDO BARBOSA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 
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ANEXO I - EDITAL Nº 002/2022 

FICHA TÉCNICA DO ESPETÁCULO “EM TORNO DO SOL” 

 

 

 

O coletivo 

O Balé Popular de Cabedelo é um coletivo artístico profissional de dança, criado 
oficialmente através de lei no ano de 2021, vinculado ao Programa Preparatório 
Escola de Dança de Cabedelo e tem Direção Geral de Valesca Rique e Direção Artística 
de Rita Spinelli. 
O Balé Popular tem atualmente 20 bailarinos, entre 18 anos e 35 anos, e propõe o 
estudo das características culturais da cidade de Cabedelo a partir da técnica da 
Dança Clássica, Contemporânea e Popular. Criando um diálogo direto com nossas 
manifestações populares e da realização de produção de trabalhos que ressaltem a 
importância da dança popular no processo de formação da identidade local. 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA ESPETÁCULO 

O espetáculo retratará coreograficamente, através da interação da Dança Contemporânea e da 
Dança Popular, a importância simbólica do SOL e de como ele interfere diretamente no cotidiano 
da Cidade de Cabedelo. Destacando-o desde a contemplação do nascer do sol nas belas praias, 
cheias de coqueiros, com águas quentes e com o mar calmo, até o pôr do sol na praia fluvial do 
Jacaré.  
Diante disso a poesia cênica do espetáculo buscará retratar a relação do Sol com os moradores, na 
identidade local e sua influencia na atividade turística da Cidade. Trazendo a cena a representação 
de símbolos que ressaltem Cabedelo como uma Cidade portuária, evidenciando as belas praias, a 
produção artesanal, as manifestações populares (o coco de roda, a ciranda de roda, os carnavais), a 
sua forte tradição da pesca artesanal e aos passeios náuticos. 
O SOL em Cabedelo é tudo! É inicio e fim de um novo dia. E assim como em outras cidades 
litorâneas, a sua presença representa um grande estimulo a diversão à beira mar, a prática de 
esportes e ao simples gesto de contemplação das ondas do mar, iluminada sobre os raios solares.   

ROTEIRO A SER DESENVOLVIDO 

O espetáculo deverá ter de 40 a 50 minutos, e está sendo dividido entre seis e sete cenas e contará 
com a participação de 20 bailarinos e serão abordados nos processos coreográficos os seguintes 
tópicos: Nascer do sol; Filtro e proteção Solar; Praia/ banhistas/ Areia vermelha; Coqueiros; 
Atividades físicas ao ar livre e nas praias; Navegação turística; Danças praieiras e o Pôr do Sol com o 
Bolero de Ravel. 
 As cenas inter-relacionam-se entre si, mas se desenvolvem independentes umas das outras, 
seguindo uma alusão a ordem cronológica de ciclos da vida humana. A criança, representando o 
nascer do sol, perpassa pelo meio dia – o jovem- e finaliza com o pôr do sol, representado pelo 
adulto. 

ESPECIFICAÇÕES PARA A CONCEPÇÃO DO CENÁRIO, ADEREÇO E DOS FIGURINOS. 

A direção do espetáculo propõe que a concepção artística do cenário, adereços e figurinos retratem 
toda a atmosfera de SOL, PRAIA e MAR. No entanto, devido à grande esfera de criação que o 
espetáculo propõe, a Direção Geral e Artística do Espetáculo estão a disposição para maiores 
esclarecimentos no processo de criação artística da proposta a ser inscrita. 
 

O CENÁRIO 

A direção propõe que sejam criados elementos de fácil montagem e desmontagem, bem como, de 
manuseio, que forme um universo que represente imagens ou a atmosfera das praias de Cabedelo, 
da Fortaleza Santa Catarina, do por sol da Praia do Jacaré e de Areia Vermelha, incluindo um grande 
tecido, leve e da cor do mar, de aproximadamente 10 X10 mts, a ser usado nas coreografias, bem 
como, uma bobina de papel pardo, com aproximadamente 10 mts, para os bailarinos 
confeccionarem origamis em cena. 
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PARA OS FIGURINOS 

Ao todo serão necessárias a concepção e a produção de 44 figurinos, sendo 40 femininos e 04 
masculinos, que serão distribuídos de acordo com a divisão cênica abaixo: 
 
CENA 1 - SOLOS (03 FIGURINOS): 

 TEMA 1 (1 FIGURINO FEMININO ) - NASCER DO SOL: Representa os primeiros raios solares 
do dia, como uma criança. Um vestido godê duplo, com tecido de bom caimento, nas cores 
da Alvorada.  

 TEMA 2 (1 FIGURINO FEMININO)  - SOL DO MEIO DIA: O sol do meio dia é o Sol ardente, das 
grandes paixões que acontecem na juventude. O figurino deverá seguir a mesma linha do 
sol  nascente, nas tonalidades referentes à paixão e sol  ardente. 

 TEMA 3 (1 FIGURINO FEMININO)  POR DO SOL :  Representa o momento em que o sol se 
despede do dia, fazendo uma alusão ao sol maduro, envelhecido, e o figurino, também 
deverá seguir a mesma linha do sol nascente, nas tonalidades do pôr do sol. 
 

CENA 2 - DAS EMBARCAÇÕES (09 FIGURINOS): 

 FIGURINO FEMININO (08): Figurinos curtos, leves e praianos, em tonalidades vivas, com 
coloridos e tie die 

 FIGURINO MASCULINO (01): O figurino deverá seguir a mesma linha do feminino, com uma 
“pegada” de macacão de pescador 

 
CENA 3 - CENA DA PRAIA/ FILTRO SOLAR E BICICLETA (10 FIGURINOS): 

 FIGURINO FEMININO (09) /FIGURINO MASCULINO (01), sendo de 4 MODELOS DISTINTOS) 
Nesta cena, relata-se e se revive o verão, com seus biquínis, saídas de praia, suas roupas sensuais e 
seus shorts, sempre muito leves, coloridos e algumas vezes estampados. Os figurinos deverão ser 
idealizados como roupas do cotidiano e individualizadas.  
 
CENA 4 - CIRANDA (20 FIGURINOS) 

 FIGURINOS FEMININOS (18) / FIGURINOS MASCULINOS (02) 
A cena busca representar os encontros ao anoitecer, com os luais, as comemorações e as danças 
praieiras, fazendo uma alusão à vila de pescador, como Cabedelo era antigamente. 
 
CENA 5 - POR AMOR A CABEDELO (SERÃO OS MESMOS FIGURINOS DA CENA 4) 

OS ADEREÇOS 

 Ao todo serão necessárias a concepção e a produção e 56 adereços, sendo 29 femininos, 03 
masculinos e 24 unissex, que serão distribuídos de acordo com a divisão cênica. 

 09 Viseiras transparentes e coloridas 

 02 Bolsas de praia de plásticas e coloridas  

 01 Chapéu de praia masculino  

 02 Chapéus de praia femininos  

 02 Bonés esportivos  

 02 Bolsas grandes de palha  

 01 Canga 

 02 Cadeiras de praia coloridas  

 18 Flores grandes para os cabelos  

 02 Chapéus masculinos de palha  

 20 colares de carnaval 

 05 adereços de carnaval diversos e coloridos (máscaras, óculos)  
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ANEXO II - EDITAL Nº 002/2022 

FICHA TÉCNICA DO ESPETÁCULO “SUITE DE COPPÉLIA” 

 
 
O coletivo 

A Cia Clássica municipal foi criada em 01 de junho de 2021, através da lei 2.147/2021, 
no intuito de oportunizar aos bailarinos da cidade um estágio avançado na técnica da 
Dança Clássica, com produções clássicas e neoclássicas, onde eles possam ter um 
aperfeiçoamento técnico e artístico, lapidando os talentos descobertos e assim, 
venham a representar a cidade no âmbito nacional e internacional, através de 
mostras, festivais, intercâmbios. 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO 

O ballet surgiu no século XV, mas as variações de repertório só foram montadas e encenadas durante o 
século XIX, dando origem aos ballets de repertório. Esses ballets são mais do que uma apresentação 
num grande teatro, elas retratam contos por meio da dança e muitas companhias e escolas de dança 
fazem releituras dessas variações.  O nome vem do francês ballet d’action, é um espetáculo que conta 
uma história através de coreografias divididas em atos, ou cenas, que ajudam a construir a linha 
temporal da narrativa, característica similar às peças de teatro. A diferença entre os dois é que no ballet 
o elenco se expressa apenas com o corpo. 
 
O Ballet Coppélia é um Ballet cômico de 2 atos e 3 cenas, com coreografia originalmente feita por 
Arthur Saint-Leon, música de Léo Delibes e libreto de e Charles-Louis-Étienne Nuitter, baseado em 
2 histórias de ETA Hoffmann: Der Sandmann e Die Automate. É um ballet cômico justamente por 
seu enredo e é também marcado por mis-en-scénes e divertssiments que passam alegria ao 
público. 
 
Na data de sua estreia mundial, 25 de maio de 1870 na Ópera de París ambos os papéis principais 
foram interpretados por mulheres ( Giuseppina Bozzachi fez o papel da Swanilda e Eugenie Fiocre 
se travestiu de homem para interpretar o papel de Franz). Isso porque o ballet Coppélia marca uma 
grande crise no ballet francês.  
 
Sua primeira montagem estreou em 1870. Já no Brasil estreou no Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro em 09 de maio de 1918, apresentado pela companhia de Ana Pavlova. 

ROTEIRO A SER DESENVOLVIDO 

O espetáculo Coppelia é um dos primeiros, senão o primeiro ballet que tem por base o tema de 
uma boneca que ganha vida. O libreto foi adaptado por Charles Nuitter, então arquivista da Ópera 
de Paris, e que tirou dos contos de Hoffmann, Der Sandmann e Die Automate . 
A montagem deverá ter de 40 a 50 minutos, e por se tratar de um clássico Ballet de Repertório, a 
coreografia, assim como toda a concepção artística do Espetáculo está baseada na obra original, 
não podendo ser mudada, mas adaptada. Seu roteiro é dividido entre sete cenas e contará com a 
participação de 20 bailarinos, com Direção Geral e adaptação de Michela Lima e Direção Artística 
de Rita Spinelli.  
Além de Coppélia, a Cia Clássica também produzirá o espetáculo Fusão das Artes, inspirado nas 
obras do Artista Plástico Degas, caracterizando-se por ser um espetáculo com um foco no Balé 
Moderno, sendo  coreografado por Michela Lima. 

ESPECIFICAÇÕES PARA A CONCEPÇÃO DO CENÁRIO, ADEREÇO E DOS FIGURINOS. 

No caso específico da produção de Coppélia, que é um Ballet de Repertório, a produção de cenário, 
adereço e figurinos não podem ter a sua concepção artística alterada, devido aos direitos autorais 
de cada trabalho. Assim, a técnica para confeccioná-los e o tipo de tecido deverão ser o mais 
semelhantes possível ao modelo original do Ballet, destacando também a semelhança quanto à cor, 
textura e caimento do mesmo. 

https://petitedanse.com.br/a-conexao-entre-a-danca-e-o-teatro/
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O CENÁRIO 

Para a concepção de cenário de ambos os trabalhos, será necessário a produção de um ciclorama 
de tecido com fácil manuseio (pano de fundo branco) no tamanho de 10m de largura por 08 de 
altura, onde será realizado projeções de imagens. 
 

PARA OS FIGURINOS 

Para a confecção dos figurinos, conforme recomendação da direção será necessário que a equipe 
selecionada tenha experiência comprovada em confecção de figurinos de Ballets Clássicos e de 
Repertório, devendo saber cortar e confeccionar em tecido plano e em malha. 
Ao todo serão necessárias a concepção e a produção 30 figurinos, sendo 20 de Coppélia e 10 de 
Fusão das Artes, com 28 femininos e 02 masculinos, que serão distribuídos de acordo com a divisão 
e imagens ilustrativas abaixo: 
 
COPPÉLIA 
1 – FIGURINO AURORA (01): 
 
É necessário a confecção de um figurino em Tutu romântico branco, de Filó, com detalhes dourados 
e discretos. Corpo de cetim, veludo ou similar, em tonalidade dourada ou similar. 

 
*Imagem ilustrativa para auxiliar na concepção. 

 
2- FIGURINO PARA FRANZ ( 01 ) 
Será necessária a confecção de um figurino masculino com Calça justa de Balé Clássico preta, de 
souplex ou similar. Bota caramelo. Blusa tipo colete, de veludo ou similar, com detalhes de 
bordados aplicados.  

 
*Imagem ilustrativa para auxiliar na concepção. 
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3 – FIGURINO PARA SWANILDA (01) 
Será necessário a confecção de um figurino feminino com vestido tipo camponesa, amarelo e com 
mangas, de cetim, oxford com organza, organdi ou similares.  

 
*Imagem ilustrativa para auxiliar na concepção. 

 
4- FIGURINO PARA PRECE (01) 
Vestido todo branco, tipo tutu romântico, com saia de filó e corpo de cetim, veludo ou similar. Tiara 
branca com flores e véu. 

 
 
5– FIGURINO PARA A VALSA DAS HORAS  E AMIGAS DE COPPÉLIA 
Será necessário a confecção de 16 figurinos femininos de Tutu romântico de filó. com pingos de 
brilhos discretos, tipo pingo d`água. Corpo de cetim e pequenas mangas de filó. Coroa de Ballet 
Clássico prateadas. 

 
*Imagem ilustrativa para auxiliar na concepção. 



  
 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

SECRETARIA DE CULTURA 

Rua Cleto Campelo, S/N – Camalaú – Cabedelo/PB 
CEP: 58100-210 – Telefone: (83) 3250-3322 

 

FUSÃO DAS ARTES 
 
Será necessária a confecção de 14 figurinos, sendo distribuídos conforme abaixo descrito: 
08 FIGURINOS FEMININOS (BAILARINAS DAS TELAS) 
Figurinos em Collant de cotton, souplex ou similar, saia tutu romântico de filó (cores variadas com 
tons pastéis), Semelhantes aos figurinos das pinturas de Degas ( cores sugeridas: Rosa, Azul, Verde, 
Amarelo, Branco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 FIGURINO MASCULINO (DEGAS) 
Um figurino de Calça em malha com pé preta, de souplex ou similar; Blusa tipo fraque de veludo, 
tafetá ou similar (a combinar). 
 
01 FIGURINO PARA SOLISTA (MARY) (FEMININO) 
Figurino seguindo a mesma linha das bailarinas das telas, com saia de filó e collant 
 

OS ADEREÇOS 

Ao todo serão necessárias a concepção e a produção e 30 adereços, sendo 28 femininos, 02 
masculinos, que serão distribuídos de acordo com a divisão cênica. 
 

 01 Coroa clássica dourada para Aurora 

 tiara com flores do campo para a cabeça da personagem Swanilda 

 01 tiara tipo de noiva, para Prece 

 Coroas e tiaras para as amigas de Coppélia e a valsa das horas 

 08 Adereços para cabeça e pescoço, a combinar (coque e coleira) 

 01 tiara para Mary (a combinar) 
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ANEXO III 
EDITAL Nº 002/2022 

AUTO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

EU ___________________________________________ RG: __________________ 

CPF: _______________________, Declaro, nos termos da Lei Federal 7.115/1983, 

que resido no endereço abaixo informado. Por ser a expressão da verdade, firmo a 

presente declaração e afirmo ser o único responsável pelas informações ora 

prestadas junto à administração pública municipal de Cabedelo, sujeitando-me às 

sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável. Declaro 

ainda, para todos os fins de direito perante as leis vigentes, que a informação aqui 

prestada é de minha inteira responsabilidade, podendo, a qualquer momento, ser 

comprovada, inclusive em diligência dos órgãos municipais.  

 

INFORME ABAIXO O ENDEREÇO COMPLETO DA RESIDÊNCIA:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Cabedelo ____/____/_______  

 

__________________________________________ 
Assinatura igual do RG. 
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ANEXO IV 
EDITAL Nº 002/2022 

MODELO DE FORMULÁRIO DE RECURSO DOCUMENTAL 

 

Esse documento não faz parte dos documentos de inscrição e só poderá ser utilizado 

após publicação do resultado preliminar. O pedido somente será aceito se protocolado 

exclusivamente nos termos estabelecidos pelo edital. 

Nome do Proponente: 

Telefone: 

E-mail: 

 

Justificativa (descreva de forma objetiva o motivo do pedido de recurso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabedelo,          de                    de 2022. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do(a) proponente 
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ANEXO V 

EDITAL Nº 002/2022  
DECLARAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO 

 
 
Nós, abaixo assinados, residentes e domiciliados no Estado da Paraíba, 
DECLARAMOS para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Cabedelo, que o 
senhor (a) _____________________________, portador (a) do RG nº 
___________________ e CPF nº _____________________, é o (a) legítimo (a) 
representante do (a) _______________________________________, ficando 
encarregado (a) pelo recebimento do recurso referente ao incentivo objeto do EDITAL 
nº 002/2022. 
 
 

__________________ PB, ______ de __________________ de 2022. 
 
 

 

NOME ENDEREÇO CPF FUNÇÃO ASSINATURA 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 


