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PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PMI FUNED 01/2017 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1 A Fundação Ezequiel Dias - FUNED doravante denominada FUNED, vem apresentar, por 

meio deste instrumento, os parâmetros para a participação de interessados no Procedimento de 

Manifestação de Interesse PMI FUNED nº 01/2017, nos termos dos art. 2º e 3º do Decreto 

Estadual nº 44.565, de 03 de julho de 2007; do Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 

2015; do art. 21 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; do art. 31 da Lei nº 9.074, de 07 

de julho de 1995; da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;  da Lei Estadual nº 

14.868, de 16 de dezembro de 2003, e do Decreto Estadual nº 47.155 de 21 de fevereiro de 

2017, bem como nos termos do disposto no presente documento e em seus anexos. 

2. OBJETO 

 

2.1 O presente Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) visa orientar a participação de 

interessados no processo de obtenção de estudos, levantamentos, investigações, dados, 

informações técnicas, projetos ou pareceres de interessados que tragam soluções ou insumos 

para estruturação de modelo de concessão administrativa para prestação de serviços de gestão, 

operação e manutenção das unidades fabris I, II e III da FUNED, incluindo a realização de 

investimentos, a aquisição de bens de consumo e a assessoria para a obtenção de registros dos 

medicamentos. 

2.2 O Edital de PMI FUNED 01/2017 é composto pelos seguintes Anexos:  

Anexo I - Termo de Referência.  

Anexo II – Modelo de Cadastro e compromisso de confidencialidade.  

Anexo III - Licença e Alvará. 

Anexo IV – Memorial Descritivo. 
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Apêndice 1 – Memorial Descritivo Unidade I. 

Apêndice 2 – Memorial Descritivo Unidade II. 

Apêndice 1 – Memorial Descritivo Unidade III. 

Anexo V – Certificação de Boas Práticas de Fabricação. 

Anexo VI  – Projetos Arquitetônicos e de Engenharia. 

Anexo VII – Editais de Chamamento Público – PDP FUNED. 

 

2.3 Por meio deste PMI, a FUNED espera receber estudos, levantamentos e propostas que 

apresentem a melhor solução para o projeto e que contribuam para a maior qualidade da 

prestação do serviço público, bem como a forma mais eficiente de sua realização e operação, 

considerando as diretrizes expostas no Anexo I - Termo de Referência. 

2.4 O Anexo I - Termo de Referência indica que os participantes do PMI FUNED 01/2017 

deverão observar e apresentar os seguintes estudos, de acordo com as premissas exigidas no 

mesmo Anexo: 

CADERNO I – Proposta de CESTA GLOBAL de Medicamentos 

CADERNO II – Modelo de Implantação dos Investimentos 

CADERNO III – Modelo Operacional 

CADERNO III – Modelo Econômico-Financeiro e Plano de Negócios 

CADERNO IV – Modelo Jurídico-Institucional 

CADERNO V – Anexos e Documentação Complementar 

 

2.5 A realização do presente PMI não implica na realização de qualquer procedimento, seja 

licitatório ou legislativo, para a viabilização do Projeto, conforme definido no § 1º do art. 3º do 

Decreto Estadual nº. 44.565, de 2007 e no art. 6º, inciso III do Decreto Federal nº 8.428, de 

2015. 
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2.6 A eventual realização de processo licitatório não está condicionada à utilização dos estudos 

técnicos obtidos por meio do presente PMI, nos termos do caput e § 2º do art. 3º do Decreto 

Estadual nº. 44.565, de 2007 e do art. 11 do Decreto Federal nº 8.428, de 2015. 

2.7 A apresentação de manifestação, no âmbito deste PMI, não impede a participação dos 

interessados no futuro procedimento de licitação, caso esta seja a opção a ser adotada, conforme 

parágrafo único do art. 9º do Decreto Estadual nº. 44.565, de 2007 e art. 18 do Decreto Federal 

nº 8.428, de 2015. 

2.8 A apresentação de manifestação, no âmbito deste PMI, também não caracterizará nem 

implicará qualquer tipo de vantagem ou privilégio ao interessado que apresentar estudos e 

outros dados e informações em processos futuros que venham a ser adotados para a viabilização 

do Projeto ainda que os insumos apresentados sejam utilizados para a modelagem, conforme § 

5º do art. 3º do Decreto Estadual nº. 44.565, de 2007 e art. 6º, inciso II do Decreto Federal nº 

8.428, de 2015. 

2.9 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. 

3. DIRETRIZES PARA PARTICIPAÇÃO DO PMI DO PROJETO  

 

3.1 Poderão participar do presente PMI pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

individualmente ou em grupo, neste último sem necessidades de vínculo formal entre os 

participantes, sendo necessário o preenchimento dos documentos de cadastro que compõe o 

Anexo II – Modelo de Cadastro e Compromisso de Confidencialidade do presente instrumento, 

de acordo com o art. 9º e os incisos I e II do art. 10º do Decreto Estadual nº 44.565, de 2007. 
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3.1.1 No caso de participação de entidades em grupo no presente PMI não há necessidade de 

se estabelecer vínculo formal entre os participantes, nos termos do art. 9º do Decreto 

Estadual nº 44.565, de 2007.  

3.1.2 No caso de participação de grupos, o preenchimento do cadastro deve ser realizado por 

todos os participantes do grupo, devendo ser indicado um contato para comunicação com 

o grupo.  

3.2 Estão impedidos de participar deste PMI os agentes públicos estaduais, servidores e ocupantes 

de cargos comissionados da administração pública estadual.  

3.3 Os documentos para o cadastro de que trata este item 3.1, obedecidos obrigatoriamente os 

modelos do Anexo II – Modelo de Cadastro e Compromisso de Confidencialidade, deverão ser 

protocolizados na FUNED, pessoalmente ou por via postal  e devidamente assinados, situada 

no endereço Rua Conde Pereira Carneiro, nº 80, Bairro Gameleira, Belo Horizonte, Minas 

Gerais, CEP 30.510-010, até a data de 27 de abril de 2017. 

3.3.1. Caberá ao interessado realizar as providências para a entrega da documentação até o fim 

do prazo máximo, não sendo aceita documentação extemporânea, ainda que postada 

dentro do prazo. 

3.4 Caso seja solicitado expressamente pelo interessado à FUNED, será assegurado o sigilo dos 

dados cadastrais de que trata o item 3.1, nos termos do § 4º do art. 3º do Decreto Estadual nº 

44.565, de 2007.  

4. DOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO DO PRESENTE PMI 

 

4.1 Os interessados em participar do presente procedimento serão responsáveis por todos os custos 

financeiros e demais ônus decorrentes de suas manifestações de interesse, não lhes sendo 

conferida exclusividade ou garantia de aproveitamento dos estudos técnicos e não fazendo jus 

a qualquer espécie de ressarcimento, indenizações ou reembolsos por despesa incorrida, nem a 

qualquer remuneração pela FUNED, conforme disposto no art. 11 º do Decreto Estadual nº 

44.565, de 2007. 
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4.2 A manifestação de interesse poderá ser aproveitada, no todo ou em parte, a exclusivo critério 

da FUNED, sendo-lhe facultado, ainda, promover as alterações e adequações que entender 

pertinentes, sem que caibam ao participante quaisquer indenizações, reivindicações ou direitos 

autorais. 

5. DO RECEBIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE 

 

5.1 O prazo para recebimento dos Cadernos do PMI, conforme descrito no Anexo I – Termo de 

Referência, é até a data de 14 de julho de 2017. 

5.2 As manifestações de interesse contendo os estudos em via digital e demais informações de que 

trata o presente instrumento de manifestação de interesse, deverão ser apresentadas mediante 

versão eletrônica através do endereço parcerias@funed.mg.gov.br, e impressa em duas vias 

com protocolo para: Fundação Ezequiel Dias - FUNED, no endereço Rua Conde Pereira 

Carneiro, nº 80, Bairro Gameleira, Belo Horizonte, Minas Gerais. 

5.3 Da parte externa e frontal do(s) envelope(s) no(s) qual(is) as manifestações de interesse forem 

encaminhadas deverão constar os seguintes dizeres:  

       

  

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED 

 
PMI FUNED Nº 01/2017   

  Interessado:     

 CPF/CNPJ   

  Endereço do Interessado:     

        

  Área de atuação:     

 Telefone de contato:   

 E-mail de contato:   

 Preposto: 

Empresas Participantes (no 

caso de grupo econômico e/ou 

possível consórcio) 
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5.4 As contribuições apresentadas deverão estar consolidadas por escrito e encadernadas e por via 

digital (CD-ROM ou pen-drive). 

5.5 Todos os quadros, tabelas e demais informações numéricas apresentadas pelos participantes 

deverão estar contidos em planilhas do software Microsoft Excel 2010 ou superior, com todas 

as memórias de cálculo utilizadas, com as respectivas fórmulas, de forma auditável, completa, 

manipulável e permitindo análises de sensibilidade.  

5.6 Não serão aceitas versões digitais em arquivos PDF ou em outros formatos que não permitam 

total acesso ao seu conteúdo. 

5.7 Os Cadernos das Manifestações de Interesse deverão ser entregues em duas vias impressas em 

formato A3 (plantas) e A4, xerografados e encadernados, e em 01 (uma) via digital no formato 

original (doc, xls, dwg, cdr, outros).  

6. DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

 

6.1 Os questionamentos ou esclarecimentos adicionais sobre este PMI deverão ser encaminhados 

em até 10 (dez) dias corridos antes do término do prazo de recebimento das manifestações dos 

interessados, para a FUNED, por meio do endereço eletrônico parcerias@funed.mg.gov.br. 

6.1.1 Os questionamentos, agendamentos de visitas técnicas ou esclarecimentos adicionais 

serão encaminhados para a Diretoria Industrial ou área técnica pertinente para elaboração 

de respostas e marcação da visita técnica. 

6.1.2  As respostas serão disponibilizadas no sítio eletrônico da FUNED 

(www.funed.mg.gov.br), resguardado o direito de sigilo da identidade do solicitante. 

6.2  A critério da FUNED poderão ser organizadas sessões públicas destinadas a apresentação de 

informações e características do projeto e de esclarecimento no decurso do prazo aberto para o 

recebimento dos cadernos das Manifestações de Interesse, mediante divulgação no sítio 

eletrônico da FUNED (www.funed.mg.gov.br), nos termos do art. 7º do Decreto Estadual nº 

44.565, de 2007 e art. 8º do Decreto Federal nº 8.428, de 2015. 

6.2.1 Após a entrega das contribuições, a FUNED poderá solicitar apresentações, correções e 

alterações dos projetos, levantamentos, investigações e estudos sempre que tais correções 

http://www.funed.mg.gov.br/
http://www.funed.mg.gov.br/
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e alterações forem necessárias para atender a demandas de órgãos de controle ou para 

aprimorar os empreendimentos.  

7. DAS VISITAS TÉCNICAS  

 

7.1 Os interessados poderão realizar visitas técnica às unidades fabris escopo deste PMI por meio 

de agendamento prévio a ser efetuado até o dia 15 de junho de 2017, das 08:00 hs às 12:00hs 

e das 13:00hs às 17hs, na sede da FUNED, pelo telefone (31) 3314 4704 ou, ainda, pelo e-mail 

parcerias@funed.mg.gov.br. 

7.2 As solicitações de visitas serão tornadas públicas, por meio de mensagem eletrônica  enviada 

aos demais cadastrados com no mínimo 5 dias úteis de antecedência da data agendada para a 

visita, objetivando que outros proponentes cadastrados, caso tenham interesse, acompanhem a 

visita.  

7.3 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. 

8. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

8.1 Toda informação contida neste documento, inclusive em seus anexos, e possíveis estudos a 

serem disponibilizados é de propriedade da FUNED, servindo aos interessados para orientar a 

elaboração de suas manifestações de interesse. 

8.2 Serão cedidos pelo interessado privado os direitos autorais sobre as informações, 

levantamentos, projetos e demais dados e documentos apresentados nas manifestações de 

interesse elaboradas em qualquer momento, podendo todo o material recebido ser utilizado, 

total ou parcialmente pelo Estado, de acordo com a oportunidade e conveniência, para a 

formulação de editais, contratos e demais documentos afins ao objeto deste PMI, nos termos 

do § 3º do art. 3º do Decreto Estadual nº 44.565, de 2007 e art. 5º inciso V do Decreto Federal 

nº 8.428, de 2015. 

8.2.1 Aos autores e responsáveis pelas manifestações de interesse encaminhadas não será 

atribuída qualquer espécie de remuneração em decorrência dos direitos emergentes da 

mailto:parcerias@funed.mg.gov.br
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propriedade intelectual, ainda que sejam utilizados, no todo ou em parte, os dados ou o 

modelo de serviço fornecido, nos termos do art. 12 do Decreto Estadual nº 44.565, de 

2007 e do §6º do art. 15 do Decreto Federal nº 8.428, de 2015.  

9. DAS PRERROGATIVAS DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS 

 

9.1 A FUNED, a qualquer tempo e independente de prévio aviso, poderá: 

a) Alterar, suspender ou revogar este PMI; 

b) Contratar estudos técnicos alternativos ou complementares; 

c) Iniciar, em qualquer fase do PMI, o processo licitatório relativo ao Projeto;  

d) Divulgar os nomes dos participantes interessados, ressalvada solicitação expressa de 

sigilo na manifestação de interesse encaminhada; 

e) Alterar os prazos e datas para cada uma das etapas deste procedimento.  

f) Solicitar informações adicionais aos interessados quanto às manifestações encaminhadas 

a qualquer tempo, nos termos do art. 12 do Decreto Estadual nº 44.565, de 2007. 

10. DA CONSOLIDAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1 A FUNED consolidará as informações obtidas nas manifestações de interesse recebidas, 

podendo combiná-las com as demais informações técnicas eventualmente disponíveis para 

instruir a preparação dos documentos da concepção do Projeto. 

Belo Horizonte, 11 de abril de 2017. 

 

 

Cármen Lúcia Soares Gomes 

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED 

 

 


