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Ref.: Edital da Seleção Pública Simplificada nº 001/2022 (Processo nº 01-052.653/22-43 – 

60670/DREVBL/2022) 

 

 

 

 

 

 AMBEV S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 07.526.557/0001-00, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 3º e 4º andar, 

Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04530-00, por seus representantes infra-assinados, 

com base nos itens 4.1 e 4.2 do Edital de Seleção Pública Simplificada em epígrafe1, vem 

respeitosamente apresentar a V.Sas. o presente pedido de esclarecimentos sobre determinados 

itens do ato convocatório.  

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

1. A Seleção Pública Simplificada nº 001/2022 tem por objeto a seleção para 

captação de recursos financeiros, na forma de patrocínio por cota única, para fins de 

organização, execução, viabilização de infraestrutura e de pessoal especializado, fornecimento 

de apoio logístico e ações promocionais para o Carnaval de Belo Horizonte 2023 e 2024. Em 

que pese o instrumento editalício tenha regrado as etapas procedimentais do certame, há pontos 

omissos que ensejam esclarecimentos por parte da municipalidade, até mesmo em apreço ao 

 
1 Item 4.1. “Qualquer pessoa interessada poderá solicitar esclarecimentos e/ou questionamentos referentes a esta 
Seleção Pública Simplificada até o 5º (quinto) dia útil anterior à data final estabelecida para envio das inscrições.” 
Item 4.2. “Os pedidos de esclarecimentos deverão ser realizados exclusivamente por e-mail, formalizados por 
escrito e enviados para endereço eletrônico licitacoes.belotur@pbh.gov.br”. 



interesse público envolvido. Em síntese, se pretende obter clarificação quanto aos seguintes 

pontos do edital: 

 

I. Recebimento dos envelopes 

 

2. O Edital prevê que os envelopes serão recebidos até às 17 horas do dia 

31/10/2022, bem como que a sessão para credenciamento e abertura dos envelopes ocorrerá no 

dia 01/10/2022, às 10h.  Todavia, o edital nada dispõe acerca do horário inicial para entrega 

dos envelopes, no dia 31/10/2022. Solicita-se, portanto, que seja esclarecida a data e o horário 

a partir dos quais poderão ser entregues os envelopes.  

 

II. Do incremento de itens (Anexo II – Planilha de Itens Estruturas e Serviços) 

 

3. Além disso, se pretende obter clarificação quanto aos itens constantes da 

“Planilha de Itens Estruturas e Serviços”. O referido Anexo II do instrumento convocatório traz 

extensa lista e envolve diversas contratações que representa um aumento substancial de itens 

em relação à edição anterior do evento (2019/2020) e acaba por tornar a participação no 

certame excessivamente complexa. 

 

4. Com efeito, houve o acréscimo de 99 itens em relação à edição anterior, sendo, 

68 destes itens completamente novos em relação à planilha apresentada no certame referente 

ao Carnaval de 2019/20202. Isso representa um incremento relevante dos custos gerais totais a 

cargo do patrocinador, sem que fique clara a sua pertinência ou importância para a realização 

do evento. 

 

5. Dessa forma, solicita-se esclarecimentos acerca da real necessidade dessas 

inserções para a adequada realização do evento, notadamente tendo-se em consideração que a 

transferência de ainda maiores responsabilidades ao patrocinador, por meio do incremento 

substancial na quantidade de itens, dificulta a formulação de propostas por eventuais 

interessados, o que ao final acarreta riscos à isonomia e à competitividade e, consequentemente, 

à própria celebração do contrato público. 

 
2 A título de exemplo, houve acréscimo de diversos itens relacionados aos agrupamentos de (i) equipe 
(coordenador de projetos de sustentabilidade, produtor executivo, produtor de campo, dentre outros); (ii) 
infraestrutura (capas de grade, ventilador climatizado, caminhão sugador, e outros); (iii) alimentação e bebidas; 
(iv) artístico (VJ e apresentações artísticas); (v) comunicação (clipagem de notícias, cobertura audiovisual e outros; 
e (vi) serviços (kit influenciador, pesquisa tipo 1, pesquisa tipo 2, e outros). 



 

*____________*____________* 

 

6. Ante o exposto, a Requerente espera que o presente pedido de esclarecimentos 

seja acolhido por essa D. Comissão, a fim de sanar as dúvidas suscitadas. Requer, ademais, que as 

respostas aos pontos acima sejam disponibilizadas à Requerente e aos demais proponentes e 

interessados no certame em questão. Além disso, caso alguma das respostas implique alterações 

relevantes no edital, requer-se sejam promovidos os devidos ajustes, adotando-se todas as medidas 

necessárias para viabilizar a sua ampla publicidade a todos os potenciais interessados, com a 

reabertura do prazo para apresentação das propostas. 

 

 De São Paulo/SP para Belo Horizonte/MG, 24 de outubro de 2022.  
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