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CONCURSO Nº 04/2016 - PROCESSO INTERNO Nº 677/16 
 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE FORTALECIMENTO E FOMENTO DOS 
FESTIVAIS GASTRONÔMICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

ESCLARECIMENTO 01 

Enviado por e-mail em 01/02/2017 às 10:30 
 
Vimos através deste buscar esclarecimentos de algumas dúvidas, em relação ao Edital 
Fomento a Festivais Gastronômicos /CODEMIG/04/2016. 
 
Sendo as seguintes: 
 
1) Empresas com CNPJ constituído, como ramo de alimentação, de eventos, 
comunicação podem pleitear?  
Ou somente ONGS, associações sem fins lucrativos de Direito Privado, e também as 
prefeituras ?? 
 
2) O Evento 'e obrigatório ser realizado em local aberto (publico), tipo Praças? 
Ou podemos realizar dentro de estabelecimentos? 
 
3) O Projeto pode contemplar a realização do evento _ Festival Gastronômico _ com 
modelo padrão, edições em vários municípios (04) da região turística, sendo o 
proponente uma instancia regional?  Festival regional -  
 
4) Período de realização??? 
 
5) A equipe técnica do evento deverá ser composta por membros do proponente 
(administrador) somente?  
 
6) E/ou podemos incluir profissionais que não fazem parte da gestão do proponente? 
Obrigatório possuir CNPJ da função?  
Contratar profissionais do ramo p/ atuar na supervisão e execução de trabalhos diretos 
do projeto - Chef de cozinha p/ consultoria e implementação do projeto.  
 
7) Despesas pagas por Prefeitura podem entrar como contrapartida? 
 
 
RESPOSTAS: 
 
1). Poderão participar da presente seleção somente as organizações da sociedade civil 
sujeitas ao regime jurídico instituído pela Lei Federal nº 13.019/14 que atuem no ramo 
de eventos e/ou turismo e preencham todas as condições de participação estabelecidas 
no Termo de Referência – Anexo I deste edital, inclusive com sede comprovada no 
Estado de Minas Gerais.  

 
2). Não há restrições quanto ao local de realização dos eventos, somente os requisitos 
descritos no Edital. 
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3). Cada proponente poderá inscrever apenas 01 (uma) proposta, independentemente 
do território gastronômico de realização do evento.  
 
4). Por meio deste Termo de Referência, a CODEMIG disponibilizará recursos 
financeiros para eventos a serem realizados em 2017.  
 
5). Não há restrição quanto a equipe técnica da proponente na realização do evento. 

 
6). Não há restrição quanto aos profissionais participantes do projeto da proponente na 
realização do evento. 

 
7). Não há restrição quanto a origem dos recursos captados via terceiros na proposta de 
projeto da proponente na realização do evento. 

 
 
Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


