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LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 08/2017 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MELHOR CONTEÚDO ARTÍSTICO 
 
 

OBJETO: SELEÇÃO DE PROJETOS DE FORTALECIMENTO E FOMENTO DOS FESTIVAIS 
GASTRONÔMICOS 
 
PROCESSO INTERNO N°: 402/17– ECM: 40527 
 
 

ESCLARECIMENTO  17 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 29/01/2018 10:11 

1 - No edital fala em: 

1-  7.3.1. Cada proponente poderá inscrever apenas 01 (uma) proposta para a categoria “Novos 
Eventos”, independentemente da região de realização do evento. 
 
Como é um projeto de âmbito realmente regional. O evento poderia ser realizado em 2 etapas. 
Em 2 cidades diferentes. Na mesma região?? Uma semana em um e outra semana em outro?? 
 
2 - Orçamento: especificação de todos os itens de despesa de forma detalhada, indicando-se 
os preços de bens, serviços e/ou de profissionais contratados, conforme planilha apresentada 
no ANEXO V. Os valores devem ser compatíveis com aqueles praticados no mercado. 
 
A ) 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. 
 
B ) Estratégia de comunicação e promoção: apresentação de um Plano de Comunicação e 
Promoção com especificações das ações a serem executadas de modo a garantir a divulgação 
do festival de forma eficiente. O valor destinado a comunicação e promoção poderá atingir no 
máximo 15% (quinze por cento) do valor total aprovado no projeto. 
 
C ) 11. DOS ITENS A SEREM APOIADOS 
11.1. O apoio da CODEMIG se restringirá aos itens que estejam diretamente relacionados aos 
critérios de análise. 
11.2. Os recursos disponibilizados pela CODEMIG não poderão ser utilizados para: 
i. Aquisição de bens permanentes; 
ii. Realização de despesas não relacionadas diretamente com o objeto dessa licitação; 
iii. Pagamento de pessoal próprio, inclusive a própria organização e administração do 
Projeto/Evento, em valor acima de 5% do total do apoio, devendo tais remunerações se 
encontrarem compatíveis com a prática de mercado; 
iv. Aquisição de bebidas alcóolicas em brunchs, almoços, jantares, coquetéis, etc; 
v. Aquisição de passagens ou bilhetes aéreos; 
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vi. Pagamentos de diárias de hospedagem; 
vii. Distribuição de brindes ou quaisquer tipos de premiação em espécie ou não, ainda que 
relacionados com a finalidade do evento. 
 
Nesses itens são descritos os percentuais referentes a custos sobre os eventos. 
Deixa-nos uma dúvida. 
 
A) 1) 20 + 15 + 15 totaliza 50% apenas dos recursos. Os outros 50% estariam em qual classe 
de gastos. Já que entendemos que os maiores custos em eventos estão relacionados 
justamente à  infraestrutura dos shows e palcos com som( descrito na alíquota de 20%). 
 
A) 2) O pagamento de profissionais da equipe da coordenação e produção do evento não 
poderão ultrapassar 15% (quinze por cento) da proposta apresentada.  
 
Diz nesse artigo e no seguinte:  
 
iii. Pagamento de pessoal próprio, inclusive a própria organização e administração do 
Projeto/Evento, em valor acima de 5% do total do apoio, devendo tais remunerações se 
encontrarem compatíveis com a prática de mercado; 
 
Portanto o que seria nesses 15% e nesses 5%. O que difere um do outro? 
 
 
3 - 7.2.2. O valor máximo a ser concedido para cada proposta contemplada será de até R$ 
100.000,00 (cem mil reais). No caso de novos eventos e no Contrato fala em R$50.000,00 o 
valor do contrato. Se pleiteado os 100mil esse valor no contrato poderá ser alterado? 
 
 
4 - De julho a outubro teremos o período eleitoral. Entendemos que possa existir impedimentos 
da realização de eventos com uso de logomarcas oficiais. O que certamente nos impediria e 
restringiria a realização de eventos nesse período. Correto?? 
 
 
RESPOSTAS: 
 
1. Não há nenhuma restrição no edital quanto à realização de projeto com mais de uma etapa, 
a serem realizadas em municípios distintos. Todas as etapas de realização (em cada um dos 
municípios) deverão ser abrangidas no formulário de inscrição, conforme item 7.4.4 do Termo 
de Referência, notadamente em programação “(3) descrição da programação do evento, 
incluindo atrações, local de realização, profissionais e empresas envolvidas” e abrangência “(8) 
descrição do impacto social e relevância ao interesse público, valorização das características 
regionais e abrangência de mais de 01 (um) município”. 
 
2. O restante do recurso pode ser investido de acordo com o item 11 do Termo de Referência, 
conforme segue:   
 
“11.1. O apoio da CODEMIG se restringirá aos itens que estejam diretamente relacionados aos 
critérios de análise. 
11.2. Os recursos disponibilizados pela CODEMIG não poderão ser utilizados para: 
 i. Aquisição de bens permanentes; 
 ii. Realização de despesas não relacionadas diretamente com o objeto dessa licitação; 
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 iii. Pagamento de pessoal próprio, inclusive a própria organização e administração do 
Projeto/Evento, em valor acima de 5% do total do apoio, devendo tais remunerações se 
encontrarem compatíveis com a prática de mercado; 
 iv. Aquisição de bebidas alcóolicas em brunchs, almoços, jantares, coquetéis, etc; 
 v. Aquisição de passagens ou bilhetes aéreos; 
 vi. Pagamentos de diárias de hospedagem; 
 vii. Distribuição de brindes ou quaisquer tipos de premiação em espécie ou não, ainda que 
relacionados com a finalidade do evento.” 
 
3. O total do valor gasto com pessoal destinado à coordenação/produção do evento segue o 
previsto nos itens 6.4.4 (2) e 7.4.4 (2) do termo de referência: “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.” 
 
Deste total, conforme previsto no item 11.2 (iii) do Termo de Referência, apenas 5% podem ser 
revertidos para pessoal da empresa proponente (“Os recursos disponibilizados pela CODEMIG 
não poderão ser utilizados para: iii. Pagamento de pessoal próprio, inclusive a própria 
organização e administração do Projeto/Evento, em valor acima de 5% do total do apoio”). 
 
Assim, poderão ser contratados produtores e coordenadores até o limite de 15%, porém não 
poderão ser todos membros da entidade proponente, cujo limite é de 5%.  
 
4. Trata-se de um equívoco na elaboração da minuta contratual. O valor do contrato 
corresponderá ao valor pleiteado pelo licitante, respeitado o limite máximo definido no item 7.2.1 
do Termo de Referência do Edital. O valor de R$50.000,00, constante da Cláusula 23 da minuta 
contratual deverá ser desconsiderado. 
 
5. Os eventos serão realizados nas datas planejadas, devendo respeitar as devidas restrições 
publicitárias se ocorrerem no período de 7 de julho a 29 de outubro, na forma da legislação 
aplicável. 
 
 
Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2018 
 
  
 
 
DENISE LOBATO DE ALMEIDA 
Comissão Permanente de Licitação 


