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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FHEMIG FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Presidência
Processo SEI nº 2270.01.0008357/2022-05
EDITAL DO PROCEDIMENTO PÚBLICO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE FHEMIG Nº. 01/2022

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Estadual nº 7.088, de 03 de outubro de 1977, e pelo Decreto Estadual nº 47.852,
de 31 de janeiro de 2020, e, considerando o disposto na Lei Estadual nº 23.081, de 10 de agosto de 2018,
e no Decreto Estadual nº 47.554, de 07 de dezembro de 2018, torna pública a abertura de Edital
de PROCEDIMENTO PÚBLICO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE para recebimento de contribuições
de quaisquer interessados no Edital Fhemig para Termo de Parceria nº. 01/2022, destinado à
seleção pública de entidade sem fins lucrativos, qualificada ou que pretenda qualificar-se como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip do Estado de Minas Gerais, para celebrar
Termo de Parceria, cujo extrato foi publicado em 18/03/2022 no Diário Oficial dos Poderes do Estado.
1.

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1. O presente Procedimento Público de Declaração de Interesse obedecerá às exigências constantes na
Lei Estadual nº 23.081, de 2018, e no Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, bem como as condições
fixadas neste Edital.
1.2. Este Edital e outras informações pertinentes ao Procedimento, bem como o Edital Fhemig para
Termo de Parceria nº. 01/2022, encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da Fhemig, no seguinte
endereço: http://www.fhemig.mg.gov.br/oscip.
1.2.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos adicionais, em observância ao disposto no Art.
9º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 47.554/2018, conforme regra prevista no item 4 deste Edital.
1.3. A realização deste Procedimento Público de Declaração de Interesse não obriga a Administração
Pública Estadual a realizar processo de seleção pública para celebração de termo de parceria.
1.4. Os interessados em participar do procedimento público de declaração de interesse serão
responsáveis pelos custos financeiros e demais ônus decorrentes de sua participação, sem direito a
ressarcimento, indenização, reembolso ou remuneração por parte da administração pública estadual.
2.

DO OBJETO

2.1. O objeto do presente Procedimento Público de Declaração de Interesse é obter contribuições de
quaisquer interessados sobre o Edital Fhemig para Termo de Parceria nº. 01/2022, para aprimoramento
do Edital, em uma eventual repetição do certame.
2.2. A Fhemig pretende:
2.2.1. discutir a modelagem do Projeto #AcreditaFhemig e do Edital Fhemig para Termo de Parceria nº.
01/2022, bem como esclarecer dúvidas, receber críticas e sugestões para o seu aprimoramento;
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2.2.2. receber estudos, levantamentos, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres, entre outros
documentos similares, que possam contribuir para o aprimoramento do Projeto #AcreditaFhemig e do
Edital Fhemig para Termo de Parceria nº. 01/2022;
2.2.3. garantir a publicidade, a transparência e a isonomia ao processo de seleção pública para celebração
de termo de parceria.
2.3. O Edital Fhemig para Termo de Parceria nº. 01/2022, publicado em 18/03/2022, não recebeu
propostas. Este certame teve como objeto selecionar a melhor proposta para celebração de termo de
parceria com a Fhemig com o objetivo de gerenciar, operacionalizar e executar as ações e serviços
necessários para a obtenção e a manutenção de acreditação de qualidade em unidades de saúde da rede
Fhemig no âmbito do Projeto #AcreditaFhemig, incluindo ações de treinamento e capacitação de
servidores, melhoria de processos, regularização imobiliária, regularização ambiental, obras e adequação
da estrutura às exigências sanitárias e de segurança, equipamentos e tecnologias, garantindo qualidade e
segurança da assistência universal e gratuita ofertada à população pela Fhemig por meio da implantação
de uma cultura organizacional de melhoria contínua, da modernização e do desenvolvimento
institucional.
3.

DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO E PRAZOS DO PROCEDIMENTO

3.1. O prazo de duração deste procedimento será de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, no dia 01/06/2022, até o dia 24/06/2022.
3.2. Poderão participar do Procedimento Público de Declaração de Interesse organizações da sociedade
civil, Oscips, coletivos, movimentos sociais, profissionais liberais e quem mais possa interessar.
3.3. As informações e documentos apresentados, a critério exclusivo da Administração Pública Estadual,
poderão ser utilizados, total ou parcialmente, na elaboração de editais para realização do processo de
seleção pública para celebração de termo de parceria.
3.4. Os interessados poderão participar deste Procedimento Público de Declaração de Interesse das
seguintes formas:
3.4.1. participação verbal por meio de reunião pública virtual, a se realizar no dia 22/06/2022 às 15h, em
link a ser divulgado até esta data no endereço: http://www.fhemig.mg.gov.br/oscip.
3.4.1. participação por meio de envio de documento, contendo as informações objeto deste Edital
acompanhadas de Declaração de Transferência de Direitos Autorais, conforme modelo disponibilizado no
ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITO AUTORAIS devidamente
preenchida e assinada, para o e-mail parceria@fhemig.mg.gov.br, até as 23h59mim do dia 24/06/2022,
sendo que o responsável pela informação deverá se identificar (CNPJ e razão social, se pessoa jurídica, ou
nome e CPF, se pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (e-mail e telefone).
3.5. As inscrições para fala serão realizadas ao longo da reunião pública virtual, por meio de mensagem
no chat da reunião.
3.6. Cada inscrito, obedecendo a ordem de inscrição, disporá de até 10min para se manifestar, podendo
reformular ou complementar sua manifestação no tempo adicional de 02min.
3.7. O responsável por conduzir a reunião pública virtual e demais integrantes da mesa poderão fazer
perguntas aos inscritos para obtenção de esclarecimentos adicionais, eventualmente necessários.
3.8. O interessado pode escolher em qual formato pretende participar, por meio da reunião pública
virtual ou por meio do envio de documentos, sendo que a participação em um dos formatos não impede
ou obriga a participação no outro.
4.

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.1. Até o dia 20/06/2022 fica assegurada a qualquer interessado a solicitação de informações a respeito
do Procedimento Público de Declaração de Interesse.
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4.2. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser realizados por qualquer pessoa interessada, física ou
jurídica, e deverão ser encaminhados para o e-mail parceria@fhemig.mg.gov.br.
4.3. Os interessados deverão se identificar (CNPJ e razão social, se pessoa jurídica, ou nome e CPF, se
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (e-mail) nos respectivos pedidos de
esclarecimentos.
4.4. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos no prazo de até 03 (três) dias úteis, a partir do
primeiro dia útil subsequente à data em que o pedido for encaminhado, e disponibilizados junto às
respectivas respostas no sítio eletrônico http://www.fhemig.mg.gov.br/oscip.
5.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. A realização deste Procedimento Público de Declaração de Interesse:
5.1.1. não obriga a realização de processo de seleção pública para celebração de termo de parceria; e,
5.1.2. não condiciona a utilização de dados ou informações obtidos no procedimento em eventual
processo de seleção pública que venha a ser realizado.
5.2. A utilização dos elementos obtidos com o Procedimento Público de Declaração de Interesse não
caracterizará nem resultará na concessão de qualquer vantagem ou privilégio à entidade sem fins
lucrativos ou ao interessado participante em eventual processo de seleção pública posterior.
5.3. A Fhemig poderá a seu critério e a qualquer tempo:
5.3.1. modificar a estrutura, o cronograma, a abordagem e o conteúdo ou os requisitos deste
Procedimento Público de Declaração de Interesse;
5.3.2. considerar, excluir ou aceitar, parcialmente ou totalmente, as informações e sugestões advindas do
Procedimento Público de Declaração de Interesse;
5.3.3. solicitar aos participantes do Procedimento Público de Declaração de Interesse informações
adicionais para retificar ou complementar o conteúdo apresentado.
5.4. Os direitos autorais sobre o conteúdo dos documentos enviados no Procedimento Público de
Declaração de Interesse serão cedidos pelo interessado participante à Administração Pública Estadual,
que poderá utilizar sem restrições o referido conteúdo nos termos do § 2º do art. 19 da Lei Estadual nº
23.081, de 2018, permanecendo de propriedade de quem os houver cedido.
5.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo dirigente máximo da Fhemig.
5.6. Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas e questões
decorrentes do presente Edital, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

RENATA FERREIRA LELES DIAS
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS- FHEMIG

ANEXO AO EDITAL
ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITO AUTORAIS
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DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITO AUTORAIS
(Local e data)
Prezados Senhores,
(Qualificação do(s) participante(s) interessado(s)) (CNPJ e razão social, se pessoa jurídica, ou nome e CPF,
se pessoa física), (endereço físico), (endereço eletrônico) ,(números de telefone), doravante denominado
CEDENTE, vem por meio desta, ceder e transferir para o Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig, denominada CESSIONÁRIA, a propriedade dos
direitos autorais relativos às informações e documentos apresentados afim de contribuir para o
aprimoramento do Edital para Termo de Parceria nº. 01/2022, destinado à seleção pública de entidade
sem fins lucrativos, qualificada ou que pretenda qualificar-se como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - Oscip do Estado de Minas Gerais, para celebrar Termo de Parceria, cujo extrato foi
publicado em 18/03/2022 no Diário Oficial dos Poderes do Estado, conforme especificado no item 2.1
deste EDITAL DO PROCEDIMENTO PÚBLICO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE FHEMIG Nº. 01/2022.
Desta forma, declaro:
a) Ter ciência que as informações e os documentos apresentados para os CESSIONÁRIOS poderão ser
aproveitados, no todo ou em parte, a exclusivo critério destes, sendo-lhe facultado, ainda, promover as
alterações e adequações que entender pertinentes, sem que caiba quaisquer indenizações,
reivindicações ou direitos autorais;
b) O CEDENTE declara que é autor e titular da propriedade dos direitos autorais das informações e os
documentos apresentados;
c) O CEDENTE declara que as informações e os documentos apresentados não infringem direitos autorais
e/ou outros direitos de propriedade de terceiros, assumindo integral responsabilidade pelo seu
conteúdo;
d) O CEDENTE cede e transfere todos os direitos autorais relativos às informações e aos documentos
apresentados ao CESSIONÁRIO, especialmente os direitos de edição, de publicação, de tradução para
outro idioma e de reprodução por qualquer processo ou técnica;
e) Os CESSIONÁRIOS passam a ser proprietários exclusivos dos direitos referentes às informações e aos
documentos apresentados, sendo vedada qualquer reprodução, total ou parcial, em qualquer outro meio
de divulgação, impresso ou eletrônico, sem que haja prévia autorização escrita por parte dos
CESSIONÁRIOS;
f) A cessão é gratuita e, portanto, não haverá qualquer tipo de remuneração pela utilização das
informações e documentos pelos CESSIONÁRIOS.
Assinatura
(representante(s) legal(is) da participante interessada)
Documento assinado eletronicamente por Renata Ferreira Leles Dias, Presidente(a), em 30/05/2022,
às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 47349667
e o código CRC FDD13329.
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