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CHAMAMENTO PÚBLICO FMC Nº 010/2019 

 

Processo nº 01-119.771/19-31 

Objeto: Chamamento público para celebração de Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil – O.S.C. 

para realização da 15ª edição do Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte – FIT-BH, em 

parceria com a Fundação Municipal de Cultura. 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 

 

Aos interessados, tornamos público questionamentos enviados aos membros da Comissão de Seleção, e suas respectivas 

respostas: 

 

Solicitação de esclarecimento: 

1) Gostaríamos de saber se a OSC pode entrar como proponente no edital lançado dia 16/03, com CNPJ e endereço da 

filial em Belo Horizonte, já que nossa sede é em  ........ (outra cidade), MG?  

2) E se se vocês já tem uma previsão de adiamento das datas do proposto edital devido a crise da pandemia que se 

encontra em andamento no país, visto que, outros editais já o fizeram. 

 

Respostas: 

1) Não há impedimento para envio de proposta com CNPJ da filial, desde que atendidos os requisitos legais exigidos no 

edital. 

A Lei não exige que a OSC participante demonstre capacidade instalada prévia (art. 33, §5º, da Lei 13.019), porém, na 

etapa de habilitação a OSC deverá comprovar a instalação no local de prestação dos serviços. Depois de selecionada, 

para fins de celebração da parceria, a OSC, na forma do art. 34, VII da Lei 13.019, deve comprovar que funciona no 

endereço declarado. No entanto, conforme art. 33, V, 'a', da mesma Lei, a OSC deve comprovar também, no mínimo, 

um ano de existência, com cadastro ativo. Considerando que a filial tem CNPJ diverso da matriz, há de se observar se a 

filial em BH atende a essa exigência legal. 

 

2) Sobre os prazos para inscrição, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 17.298 de 17 de março de 2020 e 

na Portaria SMPOG nº 010/2020, de 18 de março de 2020, estão suspensos os prazos administrativos do Município, a 

partir de 19 de março, por tempo indeterminado, incluindo-se, nessa disposição, os prazos de inscrição, recursos e 

impugnações de editais, incluindo os procedimentos online, bem como, os prazos de cumprimento das metas das 

parcerias firmadas com Organizações da Sociedade Civil. 

 


