PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01-117.966/19-10
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2019
OBJETO: Concessão de auxílio financeiro às Escolas de Samba que irão desfilar no Carnaval de Belo
Horizonte 2020.
I – DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO
Cuida-se de resposta ao pedido de Impugnação ao Edital em referência, interposto apresentados
pelo Sr. Enderson Fernandes Romeiro, denominado na sua petição como Representante Legal do
Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz de Venda Nova, CNPJ 07.677.133/0001-75.
II - DA ADMISSIBILIDADE:
Nos termos do disposto no edital, item 7, é cabível a impugnação, por qualquer cidadão até o 5º
(quinto) dia útil após a publicação do aviso de abertura.
Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, no dia 11/11/2019 às 12:20
horas e, considerando que o aviso de abertura foi publicado em 07/11/2019, a presente
Impugnação apresenta-se tempestiva.
III - DO PONTO IMPUGNADO: CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
O ponto impugnado pelo Escola de Samba refere-se às condições de participação definidas no item
2 do edital e, precisamente, no subitem 2.2.1:
“2.1 Poderão receber subvenção às Escolas de Samba que:
2.1.1 - Tenham participado do Desfile Oficial do Carnaval de Belo Horizonte 2019.”
Justifica-se a impugnante que essa condição editalícia exclui a participação de várias escolas que
possam ter sido criadas em 2019, e ainda alega que também fere o direito de outras escolas
existentes. Afirma ainda que o item 2.2.1 do edital “Tem que ser cancelado em nome da igualdade
e da livre concorrência entre as escolas de Samba, dando oportunidade para todas as escolas.” .
Por fim, pede que se seja julgada procedente a impugnação com efeito de anular o subitem 2.1.1
do aludido edital e ainda requer a repuplicação do edital com a alteração ora pleiteada.
IV -DOS ESCLARECIMENTOS:
Conforme bem sustentado pela área técnica responsável esclarecemos o que se segue:
“O Edital nº 009/2019 foi elaborado de acordo com o poder discricionário da Administração Pública,
observando parâmetros/critérios adotados nos regulamentos dos desfiles das escolas de samba
publicados em anos anteriores, bem como objetivando desenvolver ações que valorizem e
promovam o carnaval como produto turístico.
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Lado outro, é importante ressaltar que o objetivo do presente edital é qualificar e melhor a
apresentação do concurso de escolas de samba da cidade de Belo Horizonte.
Para tanto, conforme construção histórica dos regulamentos publicados pela Belotur, faz-se
necessário experiências anteriores para recebimento da subvenção, inclusive, com objetivo de
fomentar e fidelização as escolas nas participações dos desfiles promovidos pela Belotur realizada
ano a ano. Tal política se dá na crença de que, dessa forma, teremos um maior número de escolas
participando do evento e seu conseqüente crescimento, bem como uma melhor qualidade ante as
reiteradas participações e amadurecimento qualitativo no processo de preparação e apresentação.
Registra-se que critérios de seleção são necessários para dar à Administração Pública a segurança
jurídica de utilizar recursos públicos de forma responsável, afastando aqueles que não possuem,
ainda, capacidade técnica para gerir e atender a finalidade do instrumento em referência.
Com efeito, tem-se que não haverá vedação ou cerceamento do direito de participação no desfile
do carnaval de 2020, que se dará por meio de regulamento específico a ser publicado
oportunamente.
E, por fim, registramos que não há, nos autos do processo administrativo, documentação
comprobatória da Agremiação, ora impugnante, bem como da representatividade legal do Sr.
Enderson Fernandes Romeiro.”
CONCLUSÃO:
Do exposto, conheço da impugnação apresentada pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba
Imperatriz de Venda Nova, para no mérito, julgá-la IMPROCEDENTE.

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2019.

Comissão Permanente de Licitação
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