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A Fundação Municipal de Cultura, por meio da Comissão de Seleção instituída pela Portaria FMC n.º 010/2022, no uso de suas
atribuições, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados
pela OSC Instituto Odeon, sendo o resultado final da Etapa de Habilitação, o seguinte:
A OSC Instituto Odeon, CNPJ 02.612.590/0001-39, foi considerada habilitada, para, em parceria com Fundação Municipal de Cultura de
Belo Horizonte, realizar a 15ª edição do Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte - FIT BH 2022, 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 em arquivo de formato não editável e
protocoladas por meio do endereço eletrônico estabelecido no subitem 8.1 do Edital, no horário de 00h às 23:59h.
Belo Horizonte, 3 de maio de 2022
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