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Belo Horizonte, Quinta-feira, 19 de Agosto de 2021.
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FMC - Fundação Municipal de Cultura

CHAMAMENTO PÚBLICO FMC N.º 003/2021
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

 

Processo Administrativo: 01-036.124/21-20
A Fundação Municipal de Cultura, por meio da Comissão de Seleção instituída pela Portaria FMC n.º 033/2021, no uso de suas
atribuições, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, o resultado da análise dos documentos de habilitação
apresentados pela OSC CIRC - Centro de Intercâmbio e Referência Cultural, sendo o resultado final da Etapa de Habilitação, o
seguinte:
 
A OSC CIRC - Centro de Intercâmbio e Referência Cultural, CNPJ 12.157.714/0001-97, foi considerada habilitada, para, em
parceria com Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, realizar a 11ª Edição do Festival de Arte Negra de Belo
Horizonte - FAN BH por apresentar a documentação para habilitação exigida no Edital.
De acordo com o Edital, as Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar recurso contra o resultado da análise dos
documentos de habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação do resultado, à Comissão de Seleção.
Será comunicada a interposição de recursos no DOM e, a íntegra dos recursos eventualmente interpostos, serão publicados no
Portal das Parcerias, a fim de possibilitar a apresentação de contrarrazões pelos interessados, em até 3 (três) dias úteis
contados a partir da publicação dos recursos recebidos.
As razões do recurso e as contrarrazões, quando propostas, deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocoladas
junto à FMC, no endereço Rua da Bahia, nº 888, 14º andar, sala 1402, bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-011, a ser
protocolado de segunda a sexta-feira, exceto feriados e ponto facultativo, no horário de 10h às 12h e de 14h às 17h.
 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2021
 

Comissão de Seleção

  Voltar
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