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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  28 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 19/02/2018 15:38 

Com relação ao ESCLARECIMENTO 23, enviado por e-mail dia 06/02/2018.  

1- A resposta ficou um pouco vaga, vejamos: "Durante o período de 07 de julho a 29 de outubro, as 
logomarcas do governo poderão ser utilizadas ou não?  

E com relação ao ESCLARECIMENTO 05, enviado por e-mail no dia 03/01/2018., 

2 - As atrações musicais não poderão ultrapassar 20% do total da PROPOSTA GERAL? ou do valor 
patrocinado pela CODEMIG?  

Meu entendimento é: Se meu projeto é orçado em 200 mil, então eu poderei utilizar 40 mil em 
atrações musicais, correto? Esses quarenta mil poderão ser oriundos do valor patrocinado pela 
CODEMIG? (Caso eu receba 100 mil da categoria novos eventos) 
 
 
RESPOSTAS: 
 
1 – As orientações específicas quanto à utilização ou não das logomarcas do governo e da 
CODEMIG nas peças publicitárias do evento serão dadas em momento propício, pela CODEMIG, 
a todos os proponentes selecionados cujos eventos ocorram no período eleitoral.  
 
2 – Os limites estabelecidos no edital dizem respeito à parcela dos recursos repassados pela 
CODEMIG. Assim, conforme estabelecido no item 6.4.4 (2), apenas 20% do valor repassado pela 
CODEMIG poderão ser direcionados às atrações artísticas e shows musicais. No exemplo dado, 
caso o proponente receba R$100.000,00, poderia usar R$ 20.000,00 para essa finalidade. Caso os 
gastos com essa rubrica ultrapassem o montante estabelecido, deverão ser custeados de outras 
formas, seja pelas contrapartidas do proponente, seja por outros apoiadores.  
 
 
 

ESCLARECIMENTO  29 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 19/02/2018 15:46 
 
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? 
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RESPOSTA: 
 
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, quue 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. 
 
 
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2018 
 
  
 
 
DENISE LOBATO DE ALMEIDA 
Comissão Permanente de Licitação 


