FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PMI Nº 01/2017
ALTERAÇÃO

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED torna público que foi empreendida alteração no edital
do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PMI Nº 01/2017, passando os itens
alterados a vigorar como disposto abaixo.

Redação vigente a partir desta data:
EDITAL DE PMI
“3. DIRETRIZES PARA PARTICIPAÇÃO DO PMI DO PROJETO
(...)
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 12 de maio de 2017.”
“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 21 de julho de 2017.”

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA
“8. ETAPAS DO PMI
O Procedimento de Manifestação de Interesse terá as etapas e os respectivos prazos finais
descritos no cronograma abaixo, o qual terá duração estimada, entre o lançamento do PMI e a
entrega dos estudos finais, de aproximadamente 14 (quatorze) semanas.
Etapas
Cadastramento

Data dos
marcos
12/05/17

1ª Reunião participativa com os interessados

12/05/17

Elaboração e entrega do Caderno I – Proposta de Cesta Global

09/05/17

Manifestação da FUNED definindo as diretrizes para continuidade do PMI

21/06/17

2ª Reunião participativa com interessados

30/06/17

Elaboração e entrega final dos estudos do PMI

21/07/17l

A FUNED realizará duas reuniões participativas com os interessados cadastrados, em 12 de maio
e 30 de junho, nas quais serão debatidos os temas afetos ao PMI, bem como sanadas eventuais
dúvidas com relação ao objeto a ser estudado. A confirmação das datas e o horário e local de
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realização das reuniões será publicado com antecedência mínima de 10 dias úteis no site da
Fundação e no Diário Oficial de Minas Gerais.
A manifestação da FUNED definindo a CESTA GLOBAL será publicada no documento “Diretrizes
de Continuidade do PMI”, o qual será divulgado às participantes cadastradas após a avaliação do
CADERNO I pela FUNED. Este documento também poderá conter orientações adicionais, bem
como informações complementares para o aprofundamento dos estudos.
A FUNED poderá utilizar todo ou parte dos estudos entregues na futura modelagem do projeto,
sendo-lhe facultada, ainda, promover as alterações e adequações que entender pertinentes, sem
que caiba ao participante quaisquer indenizações, reivindicações ou direitos autorais, podendo
inclusive optar por utilizar soluções que não tenham sido apresentadas pelos proponentes,
originárias de estudos internos, para a definição das Diretrizes de Continuidade do PMI.
A entrega final dos estudos do PMI ocorrerá até a data de 21/07/2017. Após esta etapa serão
analisados os projetos apresentados e estruturado o Edital de Licitação para a concessão das
unidades fabris.”

As demais cláusulas e condições do edital permanecem inalteradas.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2017.

Cármen Lúcia Soares Gomes
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

