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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 14 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 23/01/2018 13:47 
 
1 - Na Categoria Novos Eventos, o evento tem que ser festival ou pode ser outro tipo? 
 
RESPOSTA: 
 
1 – O item 3.1 do edital determina que “Constitui objeto da presente licitação a seleção de 
projetos de fortalecimento e fomento dos festivais gastronômicos realizados no Estado de 
Minas Gerais, nas condições e especificações previstas neste Edital e seus Anexos”. 
 
O item 1 do Termo de referência, ao definir o objeto da licitação, determina que “Tendo em vista 
a Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira e o Programa + Gastronomia, 
o presente Termo de Referência visa a estabelecer uma licitação no modo de disputa fechado, 
a partir do critério de melhor conteúdo artístico, a fim de selecionar projetos de fortalecimento 
e fomento dos festivais gastronômicos, reforçando o posicionamento do Estado como um 
destino turístico gastronômico de referência no país”. 
 
O item 3 do Termo de Referência esclarece a diferença entre as categorias “Festivais 
Gastronômicos” e “Novos Eventos”:  “3.2. Para as propostas da categoria “Festivais 
Gastronômicos”, serão selecionados projetos de eventos gastronômicos realizados no estado 
de Minas Gerais, que já tenham realizado pelo menos uma edição anterior nos últimos dois 
anos; 3.3. Para as propostas da categoria “Novos Eventos”, serão selecionados projetos de 
realização de novos eventos gastronômicos realizados no estado de Minas Gerais.” 
 
A divisão das categorias, portanto, diz respeito à realização ou não de edições prévias dos 
referidos eventos; sem, no entanto, alterar a essência da presente licitação, que é “a seleção 
de projetos de fortalecimento e fomento dos festivais gastronômicos realizados no Estado de 
Minas Gerais”. 
 
 
Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2018 
 
  
 
 
DENISE LOBATO DE ALMEIDA 
Comissão Permanente de Licitação 
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