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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 06 
 
Enviado por e-mail em 11/02/2017 a partir das 18:04 
 
1) Referente ao item 4.4.2 do edital 
“Para os Festivais Gastronômicos já existentes, será obrigatório que na produção da 
edição anterior do evento tenha havido o envolvimento de no mínimo 40% (quarenta por 
cento) de profissionais da região, considerando o raio de 50 km (cinquenta quilômetros) 
da cidade de realização do evento. Serão considerados os profissionais envolvidos em 
todas as etapas e atividades de produção do evento. É necessária a apresentação de 
material de comprovação. ” 
Podem exemplificar quais seriam esses materiais de comprovação? 
 
2) Referente ao item 6.1. do edital 
“Dos documentos de habilitação” 
ii. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ, no caso de pessoa jurídica (www.receita.fazenda.gov.br).  
vi. Certidões Negativas de Débito ou Certidões Positivas com Efeitos Negativos em 
vigor:  
a. da Fazenda Estadual de Minas Gerais, através de certidão emitida pela SEF 
(www.fazenda.mg.gov.br);  
b. da Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (www.receita.fazenda.gov.br);  
c. do FGTS, mediante apresentação do CRS - Certificado de Regularidade de Situação, 
emitida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br);  
d. da Justiça do Trabalho (www.tst.jus.br).  
 
Essas certidões possuem data de validade. Qual deverá ser a validade dessas 
certidões, uma vez que a avaliação dos documentos para habilitação do proponente 
será realizada a partir do dia 03, de Março, de 2017? 
 
3) Referente ao item 8.8 do edital 
O envio de documentação contendo vício de qualquer natureza ou inobservância a 
qualquer vedação deste Concurso ensejará a desclassificação do proponente, podendo 
ocorrer em qualquer momento do concurso.  
Para fins deste edital, o que é considerado “vício de qualquer natureza”? 
 
4) Referente ao anexo IV “Cronograma de execução” 
Os itens pré-produção, produção e pós-produção, possuem apenas 10 linhas cada um, 
para preenchimento. É necessário se limitar a esse número de linhas? 
5) Referentes ao anexo IV “Cronograma de execução” 
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As colunas “início” e “término”, do campo “duração” deverão ser preenchidos com o dia 
e mês da realização da atividade, por exemplo 03.10 (que significa 03 de Outubro), ou 
um outro sistema mais genérico? Podem exemplificar? 
6) Referente ao anexo V “Orçamento”, item 1, Demonstrativo dos Recursos Solicitados 

à CODEMIG 
Os itens pré-produção, produção e pós-produção, possuem apenas 06 linhas cada um 
para preenchimento. É necessário se limitar a esse número de linhas? 
7) Referente ao Anexo V (Orçamento), item 4 (Valor Total da Proposta e das 

Contrapartidas) 
A rubrica “solicitado à CODEMIG” deve ser a somatória dos totais do item 1 
(Demonstrativo dos Recursos Solicitados à CODEMIG), onde se lê a rubrica “total de 
recursos solicitados à CODEMIG”; e item 3 (Valor de Apresentações Artísticas, 
Coordenação e Comunicação), onde se lê a rubrica “valor total solicitado à CODEMIG”? 
 
RESPOSTAS: 

 
1) Podem ser utilizados quaisquer documentos de publicidade, programação ou nota 

fiscal de serviços que comprovem o envolvimento de profissionais da região na 
produção do evento. 

 
2) As certidões deverão estar dentro do prazo de validade no momento do protocolo do 

envelope único, contendo a documentação do proponente.  
 
3) “Vício de qualquer natureza” é considerado qualquer falha que possa ocasionar a 

invalidade do documento apresentado, como, por. ex. documento sem assinatura 
(quando o edital exigir que o mesmo seja assinado), documento assinado por quem 
não é o responsável legal, rasuras, borrões, etc..  

 
4) Podem ser incluídas novas linhas nos itens, caso necessário. 
 
5) Utilizar padrão de data dia/mês/ano. 
 
6) Podem ser incluídas novas linhas nos itens, caso necessário. 
 
7) O valor “total solicitado à CODEMIG” deve ser o total recursos solicitados na planilha 

V - ORÇAMENTO DO PROJETO item 1) DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS 
SOLICITADOS À CODEMIG. 

 
 
 

ESCLARECIMENTO 07 
 
Enviado por e-mail em 13/02/2017 a partir das 20:00 
 
Referente ao item 2, do Anexo V, Formulário de Inscrição 
O demonstrativo de contrapartidas do proponente deve ser preenchido somente com as 
contrapartidas oferecidas pelo proponente ou também devem conter as contrapartidas 
ao projeto viabilizadas por patrocinadores e parceiros? 
Essas contrapartidas contantes nessa planilha deverão ser demonstradas na prestação 
de contas? 
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RESPOSTAS: 
 
O demonstrativo de contrapartidas do proponente deve ser preenchido somente com as 
contrapartidas a serem utilizadas pelo proponente. 
 
Todas as despesas contidas no Orçamento do Projeto deverão estar constantes na 
Prestação de Contas do evento a ser enviada pelas entidades contempladas. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO 08 
 
Enviado por e-mail em 13/02/2017 a partir das 20:00 

 
Referente ao subitem 4, Valor Total da Proposta e das Contrapartidas, item 2, do Anexo 
V, Formulário de Inscrição. 
 
A rubrica “outras fontes de recursos” deve ser preenchida com outros patrocínios? E se 
o patrocínio for oferecido em forma de serviço, como a realização de palestras, onde 
não temos acesso aos custos absorvidos pelo patrocinador, como lançar? 

 
RESPOSTA: 
 
A rubrica “outras fontes de recursos” deve conter todas as fontes de recursos captadas 
através de terceiros para a realização do evento em questão. 
 
Só devem ser lançadas nessa rubrica as contrapartidas financeiras do projeto. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO 09 
 

 
Enviado por e-mail em 14/02/2017 a partir das 10:19 
 
Uma dúvida quanto a utilização do CRC gerado pelo SEPLAG. 
 
Ele substitui somente os documentos referentes a qualificação fiscal e trabalhista ou 
também qualificação jurídica e econômica? 
 
RESPOSTA: 
 
O edital não prevê a possibilidade de substituição de qualquer dos documentos de 
habilitação exigidos pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC), fornecido pela 
SEPLAG. 
 
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2017. 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


