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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  26 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 16/02/2018 10:26 
 
Em nossa proposta temos a pretensão de realizar o festival gastronômico no início de maio de 
2018. Gostaria de saber a data da divulgação dos projetos aprovados e se aprovado, 
conseguiríamos realizar o festival na data de 03 a 06 de maio de 2018? 
 
RESPOSTA: 
 
O edital não estabelece o prazo final de divulgação dos projetos selecionados. Cabe ressaltar, 
no entanto, a existência dos seguintes prazos previamente estabelecidos no edital: 
 
▪ De acordo com o item 6.1 do edital, as inscrições serão realizadas até o dia 28 de fevereiro; 
▪ De acordo com o item 8.2 do edital, “a Comissão Técnica de Avaliação das Propostas será 

designada por meio de Portaria, a ser publicada no site da CODEMIG e no Diário Oficial do 
Estado, em até 20 dias após o término do prazo para inscrições”, portanto, até o dia 20 
de março; 

▪ A Comissão necessitará de tempo hábil para avaliar as propostas e chegar a um resultado 
final dos projetos selecionados; 

▪ Após a divulgação do resultado final, conforme estabelecido no item 13.1 do edital, “caberá 
recurso, pelos proponentes, contra o julgamento do Concurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis após a publicação do resultado na imprensa oficial do Estado”;  

▪ O item 13.2 estabelece que “os recursos serão julgados também no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, sendo o resultado do julgamento publicado na imprensa oficial do Estado e 
disponibilizado no sítio eletrônico da CODEMIG”; 

▪ Após esse processo, o resultado final da seleção será submetido à homologação do Diretor 
Presidente da CODEMIG, para que, no prazo de 10 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, 
sejam convocados os proponentes vencedores para assinarem os respectivos contratos 
(itens 14.1 e 14.3); 

▪ Após a assinatura, o contrato deverá ter seu extrato publicado na imprensa oficial (item 
14.5); 

▪ Por fim, conforme previsto no item 13.1 do Termo de Referência, “a liberação dos recursos 
por parte da CODEMIG se dará em parcela única, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após 
a publicação do extrato do contrato na imprensa oficial”. 
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ESCLARECIMENTO  27 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 16/02/2018 14:37 
 
Gostaria de saber qual foi a data de abertura do edital, por gentileza. 
 
RESPOSTA: 
 
O edital foi aberto, ou seja, publicado no site da CODEMIG, em 20 de dezembro de 2017, tendo 
sido objeto de aviso de publicação no dia 19 de dezembro de 2017, no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais.  
 
O prazo final para recebimento dos projetos é até às 18:00 horas do dia 28 de fevereiro de 
2018, conforme item 6.1 do Edital.   
 
 
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2018 
 
  
 
DENISE LOBATO DE ALMEIDA 
Comissão Permanente de Licitação 


