
 
 

 
 

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2022 

Processo Administrativo nº. 01-036.561/22-16 – 60091/GLICO-BL/2022 

 

Impugnante: Fabiano Paula Camilo 

Impugnado: Silas Acácio Prado 

 

ASSUNTO: Julgamento da Impugnação de Representatividade do Bloco “Babadan Banda de 

Rua” 

 

DA IMPUGNAÇÃO 

 

Cuida-se de resposta ao pedido de Impugnação à representatividade frente ao bloco de rua 

“Babadan – Banda de Rua” pelo Sr. Silas Acácio Prado, Impugnado. Recurso interposto pelo Sr. 

Fabiano Paula Camilo, ora Impugnante.  

 

DA ADMISSIBILIDADE:  

 

Nos termos do disposto no edital, item 7.5 “Após o encerramento das inscrições, a relação 

dos representantes de Blocos de Rua inscritos no presente Edital, será publicada no DOM e 

no Portal da PBH. Qualquer cidadão será parte legítima para impugnar a representatividade 

dos Blocos inscritos, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da publicação”, 

 

Em 21/06/2022 veiculou no Diário Oficial do Município – DOM a publicação da RELAÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DE BLOCOS DE RUA conforme determina o edital.  

 

Observa-se que o impugnante encaminhou sua petição, no dia 22/06/2022 e, considerando 

que a data final para recebimento das impugnações, dia 22/06/2022, a presente impugnação 

apresenta-se TEMPESTIVA. 

 

As razões com exposição de motivos estão fundamentadas nas alegações constantes na 

petição de impugnação que traz também cópias de diversos documentos, que entendemos 

tratar-se de pretensas provas promovidas pelo Impugnante.  

 

Conforme publicação do DOM do dia 25/06/2022, no sentido de assegurar o contraditório e a 

ampla defesa, foi concedido ao Sr. Silas Acácio Prado e a quem pudesse interessar, o prazo 03 

(três) dias úteis, para manifestação a cerca do pedido de impugnação.  

 

Desse modo, o prazo para contrarrazões encerrou-se em 30/06/2022. Entretanto, em 

29/06/2022 foi recebido manifestação do Impugnado, a cerca do pedido de Impugnação. 

Juntamente à sua petição, acostou documentos que podem ser entendidos como pretendidas 

provas frente às suas alegações.  

 

Assim sendo, uma vez preenchidos os requisitos da admissibilidade do pedido de impugnação 

e das contrarrazões, conhece-se as alegações e passa-se ao exame do caso.  

 



 
 

 
 

DO RELATÓRIO  

 

Análise do pedido de impugnação e das contrarrazões:  

 

Requer o impugnante a impugnação da “representatividade enviada pelo bloco de rua 

BABADAN BANDA DE RUA que tem como representante legal nessa inscrição o Sr. SILAS 

ACACIO PRADO” por não o reconhecer com “legitimidade para essa e demais representações”.  

 

Lado outro, requer o impugnado em suas contrarrazões que seja declarada a “total 

improcedência da impugnação interposta”.  

 

Em síntese alega o Impugnante ser um membro fundador desde o primeiro desfile e criação do 

Bloco Babadan Banda de Rua, diz ainda que contribuiu e continua contribuindo 

consideravelmente com o bloco, em várias vertentes. Aduz, que não teve conhecimento da 

inscrição do bloco no chamamento público em referencia, e diz ainda que não concorda com o 

comportamento dos demais membros “..principalmente por eu ter o pleno direito de 

reivindicar e usufruir das minhas propriedades intelectuais e a minha existência fundadora do 

bloco...” .  

 

Passamos então às contrarrazões. Também de forma resumida temos que: o Impugnado 

confirma que o Impugnante “faz parte do Coletivo BABADAN BANDA DE RUA, tendo 

participado de apresentações desde sua criação e desenvolvendo varias atividades...”; Diz 

ainda o “IMPUGNANTE, por divergências e conflitos com os demais integrantes do Coletivo 

BABADAN BANDA DE RUA, fora desligado do Coletivo pelos demais membros.”. E assim vai 

defendendo petição a fora que o Impugnante não faz mais parte do bloco. 

 

A Comissão de Licitação da Belotur analisou e ponderou sobre todo alegado por ambas as 

partes, assim como todos os documentos apresentados pelos dois lados.  

 

Estamos diante de uma situação de conflituosa, isso é fato. 

 

Passamos primeiramente a definição do que é um bloco de rua, tendo em vista o objetivo do 

edital de Chamamento Público em comento. 

 

“No Brasil, bloco carnavalesco é um termo genérico usado para definir 

diversos tipos de manifestações carnavalescas populares. Designa um 

conjunto de pessoas que desfilam no Carnaval, de forma semi-organizada, 

muitas vezes trajando uma mesma fantasia.”; assim define o Wikipédia – 

enciclopédia livre 

 

Ante a situação de inscrições para grupos não formalizados, o edital admitiu, de forma excepcional, a 

inscrição de pessoas físicas desde que fosse comprovada a outorga de representatividade por um 

mínimo de 15 (quinze) integrantes dos blocos que assim desejassem proceder. E assim, o Impugnado 

cumpriu tal requisito conforme pode ser verificado nos autos.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval


 
 

 
 

Por outro lado, considerando que o bloco pode ser composto mais de 15 (quinze) membros, o edital 

buscou resguardar o direito de todos e trouxe em seu subitem 7.5 a possibilidade de questionar a 

representatividade outorgada. Dessa forma, o Impugnante utilizou-se desse disposto para protestar, 

trazendo à tona seus motivos.  

 

A presente análise consegue concluir apenas que existe divergência de entendimentos “dentro” do 

bloco e que, desse modo, não é possível afirmar quem de fato detém a representatividade do 

coletivo. Isto porque, primeiramente não se trata de um coletivo formalizado, e depois, porque 

frente aos documentos acostados por ambas as partes, qualquer um deles poderia estar à frente do 

coletivo como representante constituído.   

 

Dessa feita, face a divergência comprovada, demonstrado está a ausência de comprovação da 

representatividade do bloco de rua “BABADAM BANDA DE RUA” nos Chamamento Público 003/2022. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Por todo exposto, nega-se provimento ao pedido de Impugnação de representatividade 

apresentada pelo Sr. Fabiano Paula Camilo. Da mesma forma nega-se provimento às 

contrarrazões apresentadas pelo Sr. Silas Acácio Prado. E assim sendo opina-se a CPL Belotur 

pela INABILITAÇÃO do bloco Babadan banda de rua, pela ausência de comprovação de 

representatividade.  

Em cumprimento ao disposto no Art. 70, § 1º, do RILC da Belotur, encaminho a presente 

análise e decisão de recurso ao Diretor-Presidente para decisão final, como Recurso 

Hierárquico. 

 

Belo Horizonte, 01 de julho de 2022 

 

 

 

*Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

De acordo 

 

 

*Gilberto César Carvalho de Castro 

Diretor Presidente da Belotur 

 

 

 

*Originais encontram-se assinados nos autos 


