
 
 
 
 

 

 
 

 

 

CONCURSO Nº 08/2017 - PROCESSO INTERNO Nº 402/17 

SELEÇÃO DE PROJETOS DE FORTALECIMENTO E FOMENTO DOS 

FESTIVAIS GASTRONÔMICOS. 

RESPOSTA A RECURSO 

Em virtude do recurso apresentado por Leila Cunha, da Fino Trato Produção 

Cultural LTDA, a CODEMIG esclarece que: 

a) Quanto à seleção de mais projetos: 

Diante da grande quantidade e da alta qualidade dos projetos recebidos, e a fim 

de melhor cumprir a finalidade do edital – qual seja a de promover o 

desenvolvimento econômico por meio do fomento do turismo e da cadeia 

gastronômica mineira –, a Comissão Técnica de Avaliação das Propostas optou 

por selecionar mais projetos em todos os territórios gastronômicos do Estado, 

beneficiando ao todo 30 (trinta) festivais gastronômicos, em vez dos 12 (doze) 

previstos inicialmente.  

A CODEMIG ressalta que a seleção de um número maior de projetos não 

descumpre o previsto no edital, visto que todos os 12 (doze) projetos previstos 

inicialmente (os primeiros colocados de cada território e o melhor colocado na 

classificação geral e que não seja o primeiro do seu território) foram 

beneficiados. 

A redistribuição dos recursos entre mais projetos tampouco fere o previsto no 

Edital 08/2017, uma vez que o documento estabelece os valores MÁXIMOS por 

projeto que poderiam ser recebidos em cada categoria (item 3.3.1 do edital; item 

4.2 do Termo de Referência), estando reservado à CODEMIG, inclusive, o direito 

de utilizar ou não a verba prevista, no todo ou em parte (item 4.1 do Termo de 

Referência).  

b) Quanto aos valores repassados e as notas recebidas pelos projetos: 

Os valores com que seriam beneficiados os projetos selecionados foram 

determinados pela Comissão de Avaliação das Propostas de acordo com a 

classificação no respectivo território, mantendo o critério regionalizado previsto 

em edital.  



 
 
 
 

 

 
 

 

 

As notas das propostas, por sua vez, serviram tão somente para classificar os 

projetos na esfera de cada território, não sendo utilizadas como parâmetro de 

definição dos valores repassados.   

A CODEMIG esclarece que “melhor conteúdo artístico” não equivale “nota mais 

alta”. Trata-se de uma modalidade de licitação prevista no Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Minas Gerais (RLCC). Como prevê o referido regulamento, “nas licitações cujo 

critério de julgamento seja ‘melhor técnica’, ‘melhor combinação técnica e preço’, 

‘melhor conteúdo artístico’, ‘maior retorno econômico’ ou ‘melhor destinação 

de bens alienados’, em razão da especialidade e/ou complexidade do objeto, a 

critério da autoridade administrativa competente, poderá ser constituída uma 

comissão técnica de avaliação para, exclusivamente, julgar as propostas 

técnicas do certame, conforme requisitos e critérios estabelecidos no 

instrumento convocatório” (RLCC, p. 26). Os critérios estabelecidos no 

instrumento convocatório foram a classificação em cada uma das duas 

categorias, conforme localização geográfica (divisão por território gastronômico), 

com notas obtidas a partir dos quesitos listados no item 6.4.4 do Termo de 

Referência. O princípio da regionalização norteia todo o edital e está 

expressamente detalhado no Termo de Referência:  

• “Os recursos disponibilizados pela CODEMIG serão investidos em 

propostas conforme localização geográfica em que serão considerados 

os 5 (cinco) territórios gastronômicos de Minas Gerais” (item 5.1); 

 

• “O estabelecimento do número de pelo menos 1 (um) projeto apoiado por 

território gastronômico visa a garantir representatividade e distribuição 

equânime dos eventos no Estado de Minas Gerais” (item 5.3.1). 

 

 

c) Quanto à desclassificação de propostas em função de notas: 

O item 12 do Edital estabelece o procedimento de julgamento das propostas 

inscritas O subitem 12.5 esclarece que a seleção dos projetos se daria “em 

estrita conformidade com os critérios estabelecidos no Termo de Referência - 

ANEXO I” do Edital, sendo que falta de quaisquer dos critérios ali exigidos, em 

cada categoria, acarretaria na desclassificação do proponente. 

Analisando o Termo de Referência de forma sistemática, como um conjunto de 

regras, tem-se que os critérios exigidos para cada categoria estão mencionados 

em várias disposições do Termo de Referência e não somente, como quer se 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

fazer entender o Recorrente, nos critérios de análise explicitados no subitem 

6.4.4 do Anexo I. 

Dessa forma, a Comissão Técnica de Avaliação entendeu que se determinado a 

obtenção de nota 0 (zero) em um dos tópicos do subitem 6.4.4 por determinado 

proponente não significa, necessariamente, que o mesmo não tenha atendido às 

exigências editalícias para a categoria a que se inscreveu. 

d) Quanto à desclassificação das propostas em função de editais anteriores: 

Não há, no presente edital, nem no Regulamento que o rege, qualquer vedação 

a entidades que se encontram em débito com a CODEMIG e, portanto, não é 

possível desclassificar participantes com base neste fundamento.  

A proponente citada no recurso está irregular na prestação de contas referente 

a edital anterior, sendo que a CODEMIG tomará as providências cabíveis, em 

procedimento adequado, para que a situação seja regularizada  

e) Quanto à restrição de aplicação da verba em coordenação e produção: 

O item 6.4.4 do Termo de Referência estabelece o limite de 15% que poderia ser 

utilizado por cada projeto nas rubricas Coordenação e Produção. Essa 

destinação, porém, reflete a perspectiva de que os projetos fossem 

contemplados com os valores que poderiam chegar a R$100.000,00 ou 

R$150.000,00. A partir da redistribuição efetuada, os projetos passaram a ser 

beneficiados com valores que chegam a R$60.000,00 ou R$90.000,00.  

Diante do resultado publicado, todos os projetos selecionados deverão 

apresentar novas planilhas orçamentárias compatíveis com o recurso a ser 

repassado. Uma vez que os novos orçamentos deverão reduzir os gastos, 

a Comissão Técnica restringiu a aplicação dos recursos nas rubricas 

coordenação e produção, para que a autorremuneração não seja priorizada 

em detrimento de outras ações e gastos relevantes e diretamente 

relacionados à efetivação do evento.  

Vale destacar, ainda, que, conforme previsto no item 12.5 do Termo de 

Referência, os orçamentos devem ser aprovados pela CODEMIG, de maneira 

que a Companhia poderá solicitar readequações, caso considere necessário.  

Dessa forma, a Comissão Técnica de Avaliação das Propostas mantém a 

determinação de que os valores repassados pela CODEMIG deverão ser 

utilizados exclusivamente para os fins diretamente relacionados à gastronomia 

e ao evento, sendo proibida a aplicação em coordenação e produção executiva, 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

conforme determinação prevista na Ata de Reunião da Comissão Técnica de 

Avaliação das Propostas.   

 

Belo Horizonte, 10 de maio de 2018.  
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