
 
 

Página 1 de 2 
Concurso 04/2016 

 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br 

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 02 

 

Enviado por e-mail em 07/02/2017 às 14:57 
 
Gostaria de esclarecimento no seguinte item. 
 
O anexo V - Formulário de Inscrição a relação dos itens a serem preenchidos esta 
diferente da apresentada no Anexo I - Termo de Referencia do item 7.3 dos critérios de 
análise, especificamente o critério inovação não aparece no formulário. 
 
Qual deles devo considerar? 
 
RESPOSTA: 
 

Deverá ser considerada a relação constante do item 7.3 do Termo de Referência. O 
anexo V – Formulário de Inscrição constante do site da CODEMIG foi revisado e 
devidamente corrigido. 
 

 

ESCLARECIMENTO 03 
 

Enviado por e-mail em 08/02/2017 às 10:48 
 
Preparamos o projeto para ser enviado e infelizmente deparamos com um problema na 
certidão TST/jus positiva. Pela informação trata-se de um problema ocorrido em 2007. 
Não temos mais ninguém desta época nos trabalhos do Centro comunitário. Assim 
acionaremos o advogado para começarmos a resolver tal pendência que ainda não 
sabemos o que de fato aconteceu. 
 
Pergunto: é possível apresentar o projeto com a documentação de início da solução do 
problema a ser sanado que tivermos em mãos referente a certidão que está positiva ou 
torna-se impossível a apresentação do projeto. Obrigado. 
 
RESPOSTA: 
 

Não. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões, não sendo aceito a substituição das mesmas 
por outro documento. 
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ESCLARECIMENTO 04 
 

Enviado por e-mail em 08/02/2017 às 11:45 
 
Não encontrei no edital concurso 04/2016 o período em que o evento deverá ser 
realizado. Seria possível vocês informarem por favor. 
Desde já agradeço, 
 
RESPOSTA: 
 
A CODEMIG, por meio do Edital de Concurso 04/2016, disponibilizará recursos 
financeiros para eventos a serem realizados em 2017. 
 
 
Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


