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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  32 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 21/02/2018 as 17:16 
  
Fazemos parte do Instituto Euvaldo Lodi – Minas Gerais (IEL - MG), uma associação sem fins 
econômicos, com sede na cidade de Belo Horizonte.  O IEL não possui CNAE específico para 
produção de eventos, contudo possui vasta experiência comprovada neste quesito, dado que 
para alcançar sua finalidade social, utiliza-se da realização e produção de eventos como 
ressaltado em um dos itens de nosso Estatuto. 
 
Art. 3º - O Instituto tem por finalidade social: 
o) promover a realização de seminários e debates sobre temas relacionados ao 
desenvolvimento sócio econômico decorrentes de sua finalidade e que venham a 
contribuir para o melhor posicionamento do empresariado mineiro.  
 
Além do IEL, temos também no mesmo caso o Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas 
do Estado de Minas Gerias, o SINDBEBIDAS MG, que apesar de não ter CNAE explícito para 
eventos, tem no seu estatuto uma cláusula específica para tal: 
 
Art. 3º - São prerrogativas do Sindicato:  
k-realizar feiras, congressos e seminários de interesse dos setores representados. 
 
Assim sendo, gostaríamos de saber se somos ou não elegíveis para este edital/licitação. 
 
RESPOSTA: 
 
A análise específica de documentação somente será feita na etapa de habilitação das 
propostas.  
 
 
 

ESCLARECIMENTO  33 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 21/02/2018 as 18:30 
  
No rodapé do formulário de inscrição está escrito concurso 04/2016 conforme texto 
adicionado. 
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Alguma orientação com relação a esta referência? 
 
RESPOSTA: 
 
Trata-se de erro de digitação. O texto “Concurso 04/2016” pode ser apagado, alterado ou 
mantido, não afetando em nada a análise da proposta contida no formulário.  
 
 
 

ESCLARECIMENTO  34 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 22/02/2018 as 15:55 
  
Solicitamos orientações sobre o item 7 do Termos de Referência da Seleção de Projetos de 
Fortalecimento e Fomentos dos Festivais Gastronômicos:  
 
Item 7 - Estimativa de público: descrição da estimativa de público detalhada por dia de evento 
e da quantidade de unidades habitacionais (UH’s) ofertadas na região, considerando a distância 
máxima de 30 km (trinta quilômetros) do evento. (É importante que a quantidade de UH’s atenda 
o mínimo de 60% do público estimado, baseado no último evento realizado.) 
 
Solicitamos orientações sobre o que são UH- unidades habitacionais, e onde podemos 
conseguir essa informação para a região metropolitana de Belo Horizonte. 
 
RESPOSTA: 
 
O termo Unidades Habitacionais (UH´s) refere-se à disponibilidade da rede hoteleira de 
determinada região, incluindo suítes, apartamentos, quartos e chalés. Os dados referentes à 
cidade de Belo Horizonte podem ser pesquisados junto à Prefeitura, notadamente na Secretaria 
de Turismo. 
 
 
  

ESCLARECIMENTO  35 
 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 23/02/2018 as 09:55 

Solicito a logomarca do programa +Gastronomia em alta resolução, 

RESPOSTA: 
 
As logomarcas em alta definição a serem utilizadas nas peças gráficas dos eventos 
selecionados serão enviadas, pela CODEMIG, em momento oportuno, às propostas 
vencedoras do presente Edital.   
 
 

http://www.codemig.com.br/
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ESCLARECIMENTO  36 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 23/02/2018 as 15:51 
 
Com relação à Licitação Presencial 08/2017 alguns itens do anexo V – Formulário de Inscrição 
possuem indicador do número de linhas. 
Caso este limite seja excedido haveria alguma interferência na análise da pontuação do 
projeto? 
Há alguma margem de consideração caso a digitação ultrapasse o número indicado ? 
 
RESPOSTA: 
 
Não há, no Edital, a previsão de desclassificação ou de diminuição da pontuação em caso de 
descrição que ultrapasse o limite de linhas. Trata-se de uma forte orientação, no sentido de que 
as propostas se mantenham sucintas. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO  37 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 25/02/2018 as 18:07  
  
Com relação à Licitação Presencial Nº 08/2017 – Seleção de Projetos de Fortalecimento e 
Fomento dos Festivais Gastronômicos – Processo interno 402/17 ECM : 40527 gentileza nos 
orientar com relação ao formulário de inscrição  V – Orçamento do Projeto : 
 
1) Demonstrativo de Recursos Solicitados à CODEMIG- item 1  : Apurando-se o subtotal de 

pré-produção + subtotal de produção + subtotal de comunicação + subtotal de pós-
produção  identificamos o total de recursos solicitados à CODEMIG. 

 
2) Demonstrativos dos recursos de outras fontes ( se houver ) – item 2  : No campo pré- 

produção estima- se arrecadar o valor  X  ( financeiro ) com taxa de inscrição e nos campos 
produção e comunicação  estima-se conseguir um patrocínio Y ( financeiro)  e um apoio Z ( 
não financeiro ) . Tendo em vista que ainda não temos a confirmação de nenhum dos valores 
eles devem ser mensurados no item  4 – Outras Fontes de Recursos ? 

 
3) Na linha Total de recursos solicitados à CODEMIG logo após o item 4.5  do item 2 – 

Demonstrativo de recursos de outras fontes subtrai-se os valores de X+Y+Z  ? 
 
4) Com relação a apoio ( não financeiro ) ?  Deve ser mencionado ? 
 
5) Estes patrocínios (financeiros) ainda não confirmados e o apoio ( não financeiro ) também 

não confirmado fazem parte do custo total do projeto – item 4 ?  
 

Ainda no mesmo formulário de inscrição V  - Orçamento do projeto : No cabeçalho consta : 
Item  / Descrição / Quant / Valor . Com relação á coluna item qual a orientação para o 
preenchimento do campo na frente da numeração 1.1 , 1.2  e assim sucessivamente .  
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RESPOSTAS: 
 
1. Sim. O total de recursos solicitados à CODEMIG equivale à somatória dos subtotais 
detalhados na planilha.   
 
2. O item 2 do Anexo V visa a possibilitar que o proponente demonstre que terá condições de 
realizar integralmente o projeto apresentado, sejam as verbas adicionais vindas de patrocínios, 
de outras políticas de fomento ou da própria organizadora. Vale ressaltar que, conforme previsto 
no item 8.6 do Termo de Referência, compete à proponente “Não justificar o descumprimento 
de qualquer obrigação por inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos”.  
 
3. Trata-se de erro de digitação. Após a rubrica 4.5 do item 2 do Anexo 5, deve-se colocar o 
“Total de recursos de Outras Fontes”. 
 
4. Apoio não financeiro pode ser mencionado, pois equivale a estrutura ou serviço que fará 
parte do evento e que não precisará ser custeado com a verba que for arrecadada. A inclusão, 
portanto, contribui para a correta avaliação da dimensão do evento proposto. 
 
5.  O edital não faz restrição quanto à inclusão de patrocínios e apoios ainda não confirmados 
no projeto. Porém, conforme indicado na resposta do item 2 deste esclarecimento, o valor total 
do projeto impactará a dimensão da proposta apresentada. Tal proposta não apenas será objeto 
de avaliação quando da seleção dos projetos inscritos, como também será objeto de verificação 
quando da prestação de contas. Nesse sentido, dois pontos devem ser ressaltados:  
 
(i) de acordo com o previsto no parágrafo primeiro da minuta do contrato (Anexo II do edital), “a 
CONTRATADA, sob sua inteira e exclusiva coordenação, supervisão, gerenciamento e 
responsabilidade técnica, compromete-se a realizar o EVENTO, na forma proposta, conforme 
especificado no Formulário de Inscrição...”. 
(ii) o item 8.6 do Termo de Referência indica que a proponente não poderá “justificar o 
descumprimento de qualquer obrigação por inadequação de seu planejamento ou por falta de 
recursos”.  
 

 
 

  

Item 
 
 

  

1.1 ?  

1.2 ?  

1.3 ?  
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ESCLARECIMENTO  38 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 25/02/2018 as 21:50  
 
Com relação à Licitação Presencial Nº 08/2017 – Seleção de Projetos de Fortalecimento e 
Fomento dos Festivais Gastronômicos – Processo interno 402/17 ECM : 40527 gentileza nos 
informar se os cursos de capacitação para a cadeia produtiva da gastronomia  - item 10.2 Anexo 
I – Termo de Referência -devem estar descritos  no formulário de inscrição do projeto . 
 
Sendo o projeto realizado em cidades de mais de um território os cursos seriam 2 por território 
ou por projeto ? 
 
RESPOSTA: 
 
Sendo parte das atividades relacionadas ao evento, se houver custos relativos aos cursos de 
capacitação, os mesmos deverão ser indicados no projeto, seja na parte das ações custeadas 
com recursos repassados pela CODEMIG, seja na parte relativa a recursos de outras fontes.  
 
Quanto aos cursos, conforme previsto no item 10.2 do Termo de Referência, cada projeto 
deverá realizar pelo menos dois cursos, independentemente do número de municípios 
abrangidos pela proposta. 
 
 
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
DENISE LOBATO DE ALMEIDA 
Comissão Permanente de Licitação 


