
 
 
 
 

 

 
 

 

 

CONCURSO Nº 08/2017 - PROCESSO INTERNO Nº 402/17 
 
 
SELEÇÃO DE PROJETOS DE FORTALECIMENTO E FOMENTO DOS 
FESTIVAIS GASTRONÔMICOS. 
 
 

RESPOSTA A RECURSO 
 
 
Em virtude de recurso apresentado pela Agência de Desenvolvimento Circuito 

Turístico Mata Atlântica de Minas, a CODEMIG esclarece que, diante da grande 

quantidade e da alta qualidade dos projetos recebidos, e a fim de melhor cumprir 

a finalidade do edital – qual seja o 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 partir da redistribuição efetuada, os projetos passaram a ser beneficiados com 

valores que chegam a R$90.000,00. Tal distribuição de recursos não fere o 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).  

Por fim, ressalta-se que 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, porém essa destinação contemplava a perspectiva de que os projetos 

fossem contemplados com os valores que poderiam chegar a R$150.000,00.  

Diante do resultado publicado, todos os projetos selecionados deverão 

apresentar novas planilhas orçamentárias, compatíveis com o recurso a ser 

repassado. Considerando 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. 

 

 

Belo Horizonte, 10 de maio de 2018.  

 

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 


