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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  39 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 08/03/2018 as 13:16  

Preciso dos seguintes esclarecimentos: 

1) No item 6.6, página 6 do edital, diz que o projeto e documentos para habilitação deverão ser 
apresentados em único envelope, forma física e digital. Seria salvo no CD? Há necessidade de 
digitalizar os documentos e enviar por e-mail? 

2)  No item 6.13, página 7 do edital diz que os formulários que compõem a via física deverão 
ser apresentados em cadernos. Isso seria encadernação das páginas? 

3) Na página 29, item 11.2 diz que os recursos disponibilizados pela CODEMIG não poderão 
ser utilizados para:  

VII Distribuição de brindes ou quaisquer tipos de premiação em espécie ou não, ainda que 
relacionados com a finalidade do evento. 

No evento não há competição, mas é costume dar um "prêmio de participação" para todos os 
participantes. Esta lembrança poderá ser contemplada no orçamento? 

RESPOSTAS: 
 
1) Conforme descrito na norma, tanto a versão física quanto a digital devem ser entregues 

conjuntamente, no mesmo envelope. Assim, os documentos devem ser digitalizados e 
gravados em CD ou em Pendrive.  
 

2) Sim. 
 
3) Não. Essa “lembrança” configura brinde, o que é vedado pelo item citado.  
 
 
 

ESCLARECIMENTO  40 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 07/03/2018 as 12:15  
 
Com a prorrogação do edital houve alguma alteração de valores para o festival gastronômico e 
novos Eventos?  
 



 
 

Página 2 de 2 
Licitação Presencial MDF n° 08/2017 

 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 

RESPOSTA: 
 
Não.  
 
 

ESCLARECIMENTO  41 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 01/03/2018 as 12:55  
 
Qual dia sai resultado?  
 
RESPOSTA: 
 
O edital não define data específica para divulgação do resultado, uma vez que o prazo para 
análise dos projetos pela Comissão Técnica de Avaliação das propostas deverá levar em conta 
a quantidade de projetos inscritos.  
 
 
 

ESCLARECIMENTO  42 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 28/02/2018 as 17:22  
  
Existe fonte padrão para o Anexo V, ou posso usar Arial 9? 
 
 RESPOSTA: 
 
Tendo em vista que o edital não define regras específicas sobre mudança de fonte, deve-se 
utilizar o modelo do arquivo editável disponibilizado no site da CODEMIG.   
 
 
Belo Horizonte, 09 de março de 2018 
 
 
 
 
DENISE LOBATO DE ALMEIDA 
Comissão Permanente de Licitação 


