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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 
 
 

ERRATA 
 

A CODEMIG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS, motivada pelo pedido de esclarecimento 02, cujo conteúdo apresentou a 
necessidade de readequação e no uso do seu dever de autotutela, procede à seguinte 
alteração no edital CONCURSO 02/2016, conforme a seguir exposto: 
 
No item III – Caracterização do Projeto, do Anexo V – Formulário de Inscrição do Edital, 
onde se lê: 
 
“3) Tradição do Evento : 
Descrição do vínculo histórico e cultural do evento com o município e a respectiva região 
na qual está inserido. Informar edição do evento e inserir material de divulgação do 
evento digitalizado que comprove a realização da última edição. 
 
4) Continuidade do Evento : 
Descrição do vínculo cultural do evento com o município/região e a descrição de 
estratégia de consolidação do evento que inclua ações de promoção da permanência, 
da regularidade e da sustentabilidade financeira do evento.” 
 
Leia-se: 
 
“3) Continuidade do Evento : 
Descrição do vínculo cultural do evento com o município/região e a descrição de 
estratégia de consolidação do evento que inclua ações de promoção da permanência, 
da regularidade e da sustentabilidade financeira do evento. 
 
4) Inovação:  
Descrição de proposta inovadora que possa ser tomada como referencial em Festivais 
Gastronômicos, por seu conceito e conteúdo e por seu conjunto de atributos técnicos 
diferenciados, valorizando as características gastronômicas da região.” 
 
A presente ERRATA passa a fazer parte integrante do processo licitatório CONCURSO 
Nº 04/2016, para todos os fins e efeitos de direito, permanecendo vigentes e inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do edital e anexos que com ela não conflitarem. 
 
E, considerando que a presenta alteração não afeta a formulação das propostas, 
tratando-se de simples correção de erro material, fica mantidas as datas previstas nos 
itens 5.3 e 8.4 do edital. 
  
Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2017. 
 
 
Denise Lobato de Almeida - Presidente 
Comissão Permanente de Licitação 
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