CONTRATOS FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Contrato

Objeto

001/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Projeto H2
Produções”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 06/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 09 a 23 do processo interno 557/SG/2020:
1. Exposição: Cultura urbana e popular, incluindo apresentação de livros
e revistas, artesanatos, quadros, discos e derivados correlacionados ao
tema da proposta.
2. Cursos: Formação integrada em arte educação envolvendo rap (poesia
e letra), breaking (estilo e prática da dança), graffiti (técnicas e estilos e
atividades práticas), e Dj (história, apresentação técnica dos
equipamentos, manuseio e atividades práticas). Será disponibilizado no
curso um total de 60 vagas, sendo 30 vagas para homens e 30 vagas
para mulheres.
3. Roda de Conversa: Ação ligada a segmento conhecido na cultura
urbana do hip hop como ´´Conhecimento``, em que se apresentará um
panorama da cultura, sua origem, vertentes e sua importância como
ferramenta de transformação social.

Modalidade

Outras

Fornecedor

BIANCA SANTOS
DE ALMEIDA

Docto
Fornecedor

453.333.968-92

Vigência Inicial

06/10/2020 00:00

Vigência Final

06/03/2021 00:00

Processo

557/SG/2020

Valor Inicial

Edital

R$ 10.000,00

06/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 10.000,00

06/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 10.000,00

006/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Projeto Coletivo
Circo no Quintal”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 06/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 09 a 26 do processo interno 560/SG/2020:
002/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Produção de um documentário curta metragem de aproximadamente
10 minutos, contando a história do Coletivo Circo no Quintal e de seus 3
membros principais.
2. Para a criação do roteiro serão gravadas entrevistas com os 3
membros principais, 2 convidados representantes de grupos que já
realizaram atividades no espaço e pelo menos 2 espectadores
(entrevistas gravadas preferencialmente pelos próprios entrevistados em
suas casas com orientação prévia).

Outras

LEANDRO SILVA
DELGADO

Outras

JOÃO HELITON
SOUZA BRITO DE
OLIVEIRA

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Projeto Festival Hip
Hop”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 006/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 08 a 28 do processo interno 555/SG/2020:
003/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Realização de oficinas de Rap, Breaking, Graffiti, Dj e Violão;
2. Exposição de livros, quadros e artesanatos;
3. Realização de palestras com roda de conversa (conhecimento) e
exibição de documentários;
4. Shows de Rap com grupos locais e estaduais;
5. Saraus: Declamação de poemas e leituras ao ar livre;
6. Realização de campeonatos de Breaking.
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311.157.948-41

454.100.438-04

01/10/2020 00:00

06/10/2020 00:00

01/02/2021 00:00

06/03/2021 00:00

560/SG/2020

555/SG/2020

Elaborado por DA/GC/AGP em 01/12/2020

CONTRATOS FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

005/FMC/2020
(PRÊMIO)

010/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Projeto Hip Hop Por
Elas”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 06/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 09 a 25 do processo interno 559/SG/2020:
Outras

GIULIANNA
CRISTINA ALVES

Outras

EDERALDO
APARECIDO
PALACIO

Outras

VAGNER CECÍLIO
ALBA JUNIOR

Outras

EDVALDO
MASCARENHAS
SANTOS

1. Apresentações e workshop de: MC, Breaking, Graffiti e DJ;
2. Realização de palestras com especialistas nas áreas acima citadas;
3. Exibição de vídeos com temáticas ligadas a cultura do Hip Hop;
4. Sessões de cinema com exibição de documentários, filmes e curtametragem.
5. Apresentação dos alunos para o público.
O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Retrato De
Malandro”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 004/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 09 a 24 do processo interno 600/SG/2020:
1. Realização de uma biografia em audiovisual do então professor
Laguinho, contando seu início na arte da vadiação, divulgando suas
pesquisas e estudos nesse universo da cultura popular, com duração de
40 (quarenta) minutos.

396.914.648-88

162.818.678-07

05/10/2020 00:00

15/10/2020 00:00

05/03/2021

15/03/2021 00:00

559/SG/2020

600/SG/2020

R$ 10.000,00

006/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

R$ 15.000,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Mostra
Audiovisual: A Música Joseense em Foco”, inscrito e aprovado por meio
do edital nº 001
/P/2019 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 23 a
27 do processo interno 566/SG/2020:
013/FMC/2020

014/FMC/2020
(PRÊMIO)

1- Realização de 06 (seis) dias de exibição de videoclipes, sendo cada
evento com duração de 2 (duas) horas;
2- Realização de uma live musical após a exibição dos videoclipes, onde
o artista falará sobre o processo de criação e contará com a participação
do público da plataforma Youtube;
3- Realização de um mini curso intitulado “Como gravar aúdio e vídeo
para sua música com seu celular”.
O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Relato de um
Capoeira”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 04/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 08 a 23 do processo interno 589/SG/2020:
1. Produção de um audiovisual com duração de 40 minutos, objetivando a
trajetória do Professor Bahia na capoeiragem de São José dos Campos e
região.
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201.880.748-05

194.238.018-62

08/10/2020 00:00

15/10/2020 00:00

08/03/2021 00:00

15/03/2021 00:00

566/SG/2020

589/SG/2020

Elaborado por DA/GC/AGP em 01/12/2020
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015/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Divã de
Periferia com Meire D’Origem”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
04/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que
deverá executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do
anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 08 a 23 do processo
interno 590/SG/2020:

Outras

SIMEIRE
DOMINGUES DE
QUEIROZ
EPIFANIO

342.108.058-58

15/10/2020 00:00

15/02/2021 00:00

590/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

Outras

VITOR PORTELA
FRACCHETTA

396.075.878-20

21/10/2020 00:00

21/03/2021

568/SG/2020

R$ 15.000,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

1. Gravação do documentário que terá 05 (cinco) edições, com 10 artistas
locais entrevistados, objetivando com esse conteúdo a realização de um
DVD que será entregue para o acervo da Fundação Cultural Cassiano
Ricardo.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do projeto “1ª Mostra
Online Cine Debate”, inscrito e aprovado por meio do edital nº
001/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 21 a
28 do processo interno 568/SG/2020:
016/FMC/2020

1- Exibição de 4 (quatro) filmes, onde 3 (três) deles são inéditos na
cidade. As exibições acontecerão em uma programação de 4 (quatro)
semanas, com estreias semanais, por meio de um canal da mostra no
site Youtube;
2- Realização de 4 (quatro) fóruns temáticos transmitidos de forma online
no site Youtube.

018/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto
“Desmontagem Cigana”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
004/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que
deverá executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do
anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 12 a 24 do processo
interno 597/SG/2020:

Outras

ANA CRISTINA DE
287.471.598-04
FREITAS

14/10/2020 00:00

14/02/2021 00:00

597/SG/2020

1. Abertura de processo e trechos do espetáculo de rua do Grupo
Nômade “A Caravana dos Pássaros Errantes”, em formato de vídeo com
duração de 50 (cinquenta) minutos, que será exibido nas plataformas
digitais do grupo durante um ano, podendo ser prorrogado ou não.

020FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Podcast Cia
de 2 Teatro de Rua”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
004/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que
deverá executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do
anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 08 a 19 do processo
interno 612/SG/2020:
Outras
1. Realização de 6 (seis) Podcasts, onde será abordado o processo do
espetáculo de rua “A Nau dos Desterrados”, com debates sobre a
montagem do espetáculo, suas influências, tipo de humor e pesquisa
dramatúrgica. Também haverá discussões sobre o cenário teatral atual,
antes, durante e pós pandemia. Cada Podcast terá duração de 40
(quarenta) minutos e será disponibilizado nas plataformas digitais do
grupo.

JONAS DE PAULA
369.292.748-79
FONSECA
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14/10/2020 00:00

14/03/2021 00:00

612/SG/2020

Elaborado por DA/GC/AGP em 01/12/2020
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021/FMC/2020

022/FMC/2020

024/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Palhaço
Yoyo”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 004/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 08 a 15 do processo
interno 585/SG/2020:
1- Produção de um documentário curta metragem de aproximadamente
20 minutos, sendo 10 minutos de uma apresentação de Palhaço Yoyo e
convidados e os outros 10 minutos contando um pouco de sua história,
sendo transmitido através de plataforma digital. Este documentário
contará com um acervo de fotos e vídeos (profissionais e caseiros),
entrevistas captadas em alta qualidade e entrevistas feitas por chamadas
a distância.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Pausa
Onírica”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 002/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 23 a 32 do processo
interno 606/SG/2020:
1- Realização de uma exposição online “Pausa Onírica – um encontro
entre sonhadores e criadores”, através do site pausaonirica.com, com
classificação etária livre e duração de 1 ano após seu lançamento.
2- Realização da live “Pausa Onírica – Sonho e Arte como aliados no
cultivo da autocriação”, que será transmitida através das plataformas
Instagram e Youtube. Seu público-alvo são jovens (maiores de 14 anos) e
adultos interessados em explorar as possibilidades do universo onírico e
suas relações com a arte, e terá duração de 90 minutos.
3- Realização da live “Como transformar uma ideia em um projeto
cultural?”, que será transmitida através da plataforma Google Meets,
tendo como público-alvo artistas, agentes, produtores culturais e demias
interessados no tema. A live terá duração de 90 minutos.
4- Realização da live de abertura da exposição onlie “Pausa Onírica”,
com duração de 90 minutos, sendo transmitida através das plataformas
Instagram e Youtube.
O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Artes Pretas,
Culturas Populares”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
005/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que
deverá executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do
anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 02 a 13 do processo
interno 627/SG/2020:

Outras

MARINO
APARECIDO DOS
SANTOS

030.689.408-42

14/10/2020 00:00

14/03/2021 00:00

585/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 –
CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

Outras

CELIA DA
CONCEIÇÃO
BARROS
PRODUÇÃO
CULTURAL

12.307.506/0001-27

13/10/2020 00:00

13/03/2021 00:00

606/SG/2020

R$ 10.000,00

002/P/2020 –
ARTES VISUAIS

R$ 5.000,00

005/P/2020 –
DIVERSIDADE:
GÊNERO E
ETNIA

Outras

CARLA ALVES DE
213.917.978-17
CARVALHO YAHN

1. Realização de um festival de manifestações de Cultura Popular em
plataforma digital por meio de Lives na Fan Page (Facebook) do grupo
Angoleiros do Sertão SJC, com duração de quatro horas, formando
ambientes de visibilidade da cultura afro-brasileira, compartilhamento de
saberes e construção de redes entre expressões artísticas, grupos
culturais e população.
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03/11/2020 00:00

03/03/2021

627/SG/2020

Elaborado por DA/GC/AGP em 01/12/2020
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O presente Contrato tem por objeto a premiação do “XI Festa da
Consciência Negra”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
005/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que
deverá executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do
anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 04 a 09 do processo
interno 640/SG/2020:
026/FMC/2020
(PRÊMIO)

027/FMC/2020

1. Realização de 3 horas de programação artista e cultural aberta ao
público em formato online;
2. Realização de 1 produção audiovisual;
3. Realização de 3 artes de divulgação em plataforma digital, formato live
no Facebook do Grupo de Jongo Mistura da Raça.
4. Realização de ação de formação reunindo representantes de
movimentos e lideranças culturais e religiosas, gestores públicos e
população para diálogos em torno das conquistas e desafios da
população afro-brasileira na contemporaneidade.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Criando
Impacto Social com Documentários Audiovisuais”, inscrito e aprovado por
meio do edital nº 001/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, conforme
descrição das atividades a serem desenvolvidas de acordo com o
previsto às fls. 21 a 30 do processo interno 609/SG/2020:
1- Exibição de 06(seis) peças audiovisuais, de seis criadores de conteúdo
diferentes, na qual o audiovisual seja utilizado como forma de
transformação social. As exibições serão exclusivamente online, através
do Youtube e Facebook.
2- Criação de um curso online com duração de 5 horas sobre produção
de vídeos documentais, o qual será gratuito à população de São José dos
Campos, e ao fim do projeto terá seus direitos cedidos para a Fundação
Cultural Cassiano Ricardo.
3- Presença de intérprete de Libras nos vídeos exibidos.

Outras

RENATA
MARCELA DE
SOUZA OLIVEIRA

334.946.138-77

10/11/2020 00:00

10/02/2021

640/SG/2020

R$ 5.000,00

005/P/2020 –
DIVERSIDADE:
GÊNERO E
ETNIA

Outras

PEDRO
QUADROS
BORBA

359.204.688-82

14/10/2020 00:00

14/03/2021 00:00

609/SG/2020

R$ 15.000,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL
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