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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 10 
 

Enviado por e-mail em 14/02/2017 às 20:38 

Referente ao item 11 Pesquisa de Opinião, do Anexo V Formulário de Inscrição. 

Na edição anterior do evento efetuamos pesquisa de opinião, apresentada num extenso 
relatório. Devemos apresentá-la como um documento anexo, ou devemos preencher o 
campo do formulário com o conteúdo da pesquisa? 

RESPOSTA: 
 

O relatório poderá ser enviado anexado ao Formulário de Projeto e no campo do 
formulário referente à pesquisa de opinião poderão ser apresentados os dados mais 
relevantes da pesquisa. 
 

 

ESCLARECIMENTO 11 
 

Enviado por e-mail em 14/02/2017 às 20:41 
 
No item V referente ao Orçamento do Projeto, só existe espaço para a descrição dos 
itens custeados pela a Codemig e pela Proponente. Como a montagem da estrutura 
física será custeada com recursos repassados pela Prefeitura, onde posso descrevê-los 
para demonstrar a veracidade da realização do evento?  

 

RESPOSTA: 
 

O item 2 - DEMONSTRATIVO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROPONENTE incluído na 
planilha V – ORÇAMENTO DO PROJETO deverá conter a previsão de recursos 
financeiros a serem investidos pela própria PROPONENTE no projeto, ou seja, os 
recursos a serem aplicados além daqueles requeridos à CODEMIG, indicando o(s) 
valor(es) e como será(ão) gasto(s) para a realização do projeto. 
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ESCLARECIMENTO 12 
 

Enviado por e-mail em 16/02/2017 às 12:46 

Segundo edital, item 7 "Seleção”, sub item 2 "Orçamento" 

"Os itens apresentados devem estar relacionados primariamente ao objeto deste Termo 
de Referência. Assim sendo, os itens relacionados a apresentações artísticas e shows 
musicais (entre eles o pagamento de cachês, estrutura de palco, som e iluminação) não 
poderão ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento) do valor da proposta apresentada. 
Os itens relacionados ao pagamento de profissionais da equipe da coordenação e 
produção do evento não poderão ultrapassar 15% (quinze por cento) da 
proposta apresentada." 

E segundo Anexo V "Formulário de Inscrição", item V Orçamento, sub item 3 "valor e 
apresentações artísticas, coordenação e comunicação" (planilha). 

 Os limites destacados estão relacionadas ao valor solicitado à Codemig ou ao valor 
total do projeto? 
 
RESPOSTAS: 
 
Os limites percentuais se aplicam ao valor total do projeto, conforme a proposta e 
planilha orçamentária apresentada pelo proponente. 
 
 

ESCLARECIMENTO 13 
 

Enviado por e-mail em 20/02/2017 às 09:20 

 
A conta bancária a ser informada no Anexo V, deverá ser a conta para recebimento do 
recurso, ou este item poderá ser informado apenas se o projeto for aprovado. 
Desde já agradeço a atenção. 

RESPOSTA: 
 
A conta bancária informada no Formulário de Projeto será a utilizada para depósito dos 
recursos dos projetos contemplados. 
 
 

ESCLARECIMENTO 14 
 

Enviado por e-mail em 14/02/2017 às 20:41 
 
Somos uma associação de 09 municípios e estamos entrando com um projeto no edital 
contemplando os municípios associados com um Festival gastronômico, porém 08 
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municípios estão no território mantiqueira, e somente um município está no território 
central. 
 
Gostaria de saber se município que está no território central pode participar no edital 
junto com os municípios do território mantiqueira. 

RESPOSTA: 
 

Conforme o Edital do Concurso, a classificação das cidades em relação ao território 
gastronômico deve ser indicada no projeto pelo proponente, conforme tabela 
apresentada no ANEXO VII. No caso de o festival gastronômico contemplar várias 
cidades, estas deverão ser informadas pelo proponente no Formulário de Projeto. Caso 
os municípios integrantes do projeto estejam distribuídos entre vários territórios 
gastronômicos, caberá a Comissão Técnica de Avaliação de Propostas analisar em qual 
território o projeto melhor se enquadraria. 
 
 
Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


