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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  30 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 19/02/2018 16:43 
 
1) Questionamento: Os 50% dos recursos destinados a pagamento de shows, cachês, 
estruturas de palco, pagamento pessoal, etc. está claro.  
Os outro 50% podem ser aplicados em que? 
 
2) Apesar de já terem dado uma resposta a CDL de Patrocínio, com relação a participação de 
Associação de direito privado sem fins lucrativos, que para participar a entidade deve cumprir 
as cláusulas do edital e atender o item. 6.1.1 do Termo de Referência, a dúvida ainda continua 
porque: 
 
1) associação de direito privado sem fins lucrativos qualificada como OSCIP-Organização da 
Sociedade Civil de interesse Público, só é liberado pela Receita Federal o CNAE:  
 
* CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.99-5-00 - Atividades 
associativas não especificadas anteriormente 
 
*CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.12-0-99 - 
Outras atividades associativas profissionais 
 
*CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada  
 
Por outro lado, no artigo 2º das Finalidades do Estatuto Social da entidade, em seus incisos: 
 
VI- Desenvolver, orientar e implementar programas, projetos e ações de interesse público e 
comunitário, nas áreas de engenharia, infra-estrutura, saneamento, saúde, educação, 
esporte, lazer, cultura, turismo, comunicação, telecomunicações, minas e energia, agricultura 
e pecuária, segurança pública, finanças e previdência social, terceiro setor em parceria com 
os setores governamentais e  não governamentais. 
   
XVIII- Promover a capacitação e o aperfeiçoamento educacional e profissional, inclusive para 
servidores públicos, nas áreas técnicas, humanas, econômicas, sociais, administrativas, de 
produção e serviços, através da elaboração e implantação de programas, projetos, 
pesquisas, cursos, palestras, conferências, seminários, oficinas, treinamentos, 
campanhas sociais, feiras, exposições, congressos, concursos e convênios com 
entidades públicas e privadas nacionais e internacionais.   
 
O exposto no item  6.1.1 do Termo de Referência, não define de forma absoluta a questão, 
tendo em vista, o exposto acima e as condições impostas pela Receita Federal, para liberação 
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de CNPJ, para a estrutura jurídica da associação privada de direito público e sua qualificação 
como OSCIP.  
 
Podemos ou não participar desse concurso?  
 
RESPOSTAS: 
 
1) As rubricas que apresentam limitações percentuais previstas no item 6.4.4 do edital são:  
 
▪ Apresentações artísticas e shows musicais (entre eles o pagamento de cachês, estrutura de 

palco, som e iluminação), que não poderão ultrapassar o limite de 20% do valor; 
▪ O pagamento de profissionais de coordenação e produção do evento, que não poderá 

ultrapassar 15% proposta apresentada (sendo que é de até 5% o limite para pagamento de 
pessoal próprio, conforme previsto no item 11.2 (iii) do Termo de Referência); 

▪ E o valor destinado à comunicação e promoção, que poderá atingir no máximo 15% do valor 
total aprovado no projeto. 

 
O restante do recurso poderá ser gasto nas demais despesas necessárias para a realização do 
evento, desde que respeitem as vedações estabelecidas no item 11.2 do Termo de Referência. 
 
2) A análise específica de documentação somente será feita na etapa de habilitação das 
propostas.  
 
 
 

ESCLARECIMENTO  31 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 19/02/2018 as 18:57 e 20/02/2018 as 14:35 
 
Estou escrevendo o projeto (anexo v), porém, 10 linhas e insuficiente para descrever o projeto 
(item 7 do formulário), caso eu passe das 10 linhas o projeto é desclassificado?  
 
RESPOSTA: 
 
Não há, no Edital, a previsão de desclassificação em caso de descrição que ultrapasse o limite 
de linhas. Trata-se de uma orientação, no sentido de que as propostas se mantenham sucintas.  
 
 
Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2018 
 
  
 
DENISE LOBATO DE ALMEIDA 
Comissão Permanente de Licitação 


