


Agenda

1. Abertura - Presidente da Funed, Sr. Marcelo Siqueira, e Vice-

presidente do BDMG, Sr. Luiz Guilherme Piva

2. Apresentação do Edital de PMI 

3. Perguntas & respostas – aberto a todos os participantes

Duração programada: 09:00h às 11:00h







FUNED
• A Funed foi criada em 03 de agosto de 1907. é uma fundação de direito

público do Estado de Minas Gerais vinculada à Secretaria de Estado da

Saúde.

• Missão da Funed: Participar do fortalecimento do Sistema Único de

Saúde - SUS, protegendo e promovendo a saúde.

• Finalidade: Realizar pesquisas para o desenvolvimento científico e

tecnológico no campo da saúde pública, pesquisar e produzir medicamentos,

bem como realizar análises laboratoriais no campo dos agravos à saúde

coletiva em consonância com as diretrizes estabelecidas pela política

estadual de saúde, competindo-lhe:

• incentivar, realizar e participar de pesquisas científicas e

tecnológicas visando à aplicação de conhecimentos para a solução

de problemas de saúde do Estado e do País;

• estabelecer intercâmbio com outras instituições visando aos

interesses da saúde;

• extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar,

embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar e comercializar

produtos biológicos, profiláticos, insumos, medicamentos e

congêneres necessários às atividades de órgãos e entidades

públicas e privadas;



FUNED
• importar e exportar insumos e produtos farmacêuticos e

equipamentos necessários às suas ações e atividades;

• incumbir-se dos atos necessários à obtenção de patente ou de

registro de seus produtos industriais ou intelectuais; e

• prestar serviços de análises laboratoriais no campo dos agravos à

saúde coletiva;

• A FUNED possui 4 diretorias:

• Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento

• Diretoria do Instituto Otávio Magalhães

• Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

• Diretoria Industrial

• Conselho Curador

O objetivo dessa apresentação é de exibir alguns pontos

publicados do PMI –FUNED nº 01/2017, que tem como escopo geral

receber estudos com identificação de modelo de parceria com o

setor privado somente para a produção de medicamentos

farmoquímicos.



Objeto

• Prestação de serviços de gestão, operação e
manutenção das unidades fabris I, II e III, visando a
produção de cesta de medicamentos a serem
comercializados pela Funed;

• Inclui a realização de investimentos, aquisição de
bens de consumo e obtenção de registros dos
medicamentos;

• O elenco de produtos deverá ser apresentado
considerando a cesta obrigatória, preferencial e
facultativa.



Legislação

• Este PMI respalda-se nos seguintes diplomas 
normativos: 
• a) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

• b) Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

• c) Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995; 

• d) Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 

• e) Lei Estadual nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003; 

• f) Decreto Estadual nº 44.565, de 03 de julho de 2007; e 

• g) Decreto Estadual nº 47.155, de 21 de fevereiro de 2017.



Escopo do Projeto

• Obter estudos para a estruturação de um modelo de
concessão administrativa para gestão, operação e
manutenção das unidades fabris I, II e III;



Cesta de Medicamentos

• Cesta obrigatória: Talidomida;

• Cesta preferencial:



Cesta de Medicamentos

• Cesta facultativa:



Registros vigentes da FUNED



Registros vigentes da FUNED



PMI Funed – Participação

• Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
individualmente ou em grupo.

• Cadastro e Compromisso de Confidencialidade
específicos.

• Caso seja solicitado expressamente pelo interessado à
FUNED, será assegurado o sigilo dos dados cadastrais.

• Os custos de elaboração dos estudos são de
responsabilidade das empresas ou consórcios
elaboradores.



PMI Funed – Visita técnica

• Os interessados poderão realizar visitas técnica às
unidades fabris escopo deste PMI por meio de
agendamento prévio.

• As solicitações de visitas serão tornadas públicas.

• Quaisquer dados e informações repassados pela
FUNED durante as visitas técnicas serão integralmente
compartilhadas com os todos interessados
cadastrados por meio do envio das atas da visita
técnica para os e-mails de contato cadastrados.



Parâmetros contratuais

• A modalidade de Parceria Público-Privada - PPP
proposta é a Concessão Administrativa (art. 2º, § 2º,
da Lei Federal 11.079, de 2004).

• Pode ser apresentada outra modalidade desde que
mais vantajosa para o interesse público, detalhada e
devidamente justificada nos estudos a serem
entregues.

• O edital traz a sugestão do prazo de 10 (dez) anos
como duração da concessão.

• Entretanto, esse prazo poderá ser diferente, desde
que justificado pela necessidade de amortização dos
investimentos.



PMI Funed – Caderno 2

• Detalhamento dos investimentos, com apresentação
de plantas, estudos e memoriais descritivos dos
investimentos necessários para a produção dos
medicamentos propostos na CESTA GLOBAL que será
definida no documento Diretrizes de Continuidade do
PMI, com base nas normas técnicas vigentes e
obedecendo às especificações do presente Termo de
Referência.

Modelo de Implantação dos Investimentos



PMI Funed – Caderno 3 e 4

• Estudos apresentando a viabilidade técnico-produtiva,
ressaltando as melhores práticas, fluxos produtivos,
aplicação de processos de fabriação e sugestões nos
procedimentos operacionais das unidades fabris e das
estruturas de apoio.

Modelo Operacional

Modelo Econômico-Financeiro e Plano de Negócios

• Estudos apresentando plano de negócios contendo
estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira,
comercial e ambiental



PMI Funed – Caderno 5 e 6

• Deve apresentar:
• Sugestão dos critérios de habilitação técnica, jurídica e

financeira dos licitantes,
• Sugestão dos critérios de julgamento das propostas;
• Sugestão de mecanismos que deverão estar

contratualmente presentes para disciplinar o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão;

• Viabilidade jurídica da obtenção de receitas acessórias
decorrentes da exploração de capacidade ociosa dos
investimentos instalados.

Modelo Jurídico-Institucional

Anexos e Documentação Complementar



Avaliação dos Estudos da PMI

• Governo de MG: Comissão Gestora da PMI nomeada pela COF:

Funed – Fundação Ezequiel Dias

Seplag – Secretaria de Planejamento e Gestão

SES – Secretaria de Saúde

SEF – Secretaria de Fazenda

BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

Foi instituída Comissões para a gestão da PMI:

• FUNED: Comissão Técnica de Avaliação das

Manifestações de Interesse – CTAMI

A serem instituídas: 

• Ato de autorização para elaboração de estudos e

assessoria do BDMG à Funed, com base no Decreto

Estadual nº 41.755/2017



PMI Funed – Cronograma

• O cronograma prevê 14 semanas para finalização dos 
estudos.

09/06/17

02/06/17

12/05/17

21/06/17

30/06/17

21/07/17



Anexos











Perguntas & respostas – aberto a todos os participantes

A FUNED agradece a presença e participação de todos e 
abre espaço para perguntas. 


