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Re: EDITAL FHEMIG PARA TERMO DE PARCERIA Nº 02/2022.
Terça, Setembro 06, 2022 15:17 -03

FHEMIG PARCERIA parceria@fhemig.mg.gov.br
Para

centrodeoportunidadesdobrasil@gmail.com

Prezado,  

Em atenção ao pedido de esclarecimento encaminhado em nome do Centro de Oportunidades do Brasil, segue abaixo 

resposta para o questionamento realizado: 

QUESTIONAMENTO: Quando se tenta acessar a página a fim de requerer a qualificação como OSCIP, conforme previsto no 
edital supracitado, observa-se que o site está parcialmente desativado em virtude do período eleitoral, como deveremos 

proceder para requerer a qualificação diante deste imbróglio? 

RESPOSTA:  Primeiramente é importante destacar que, de acordo com o item 1.3. do Edital Fhemig para Termo de Parceria nº 

02/2022, “é dispensável a prévia qualificação da Proponente como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - 

Oscip no Estado de Minas Gerais para a participação no presente processo de seleção pública”. Conforme item 1.3.1 do 

referido Edital, “a Proponente mais bem classificada no processo de seleção pública deverá estar qualificada como Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público para a celebração do termo de parceria”, sendo o procedimento de pedido de 

qualificação como OSCIP etapa posterior à homologação do resultado da seleção, conforme previsto no ANEXO III – 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA, do Edital, no caso de a entidade vencedora do certame ainda não 

possuir o título. 

No tocante ao processo de qualificação, destacamos que é gratuito e vincula-se ao cumprimento dos requisitos estabelecidos 

na Lei Estadual 23.081/2018 e no Decreto Estadual 47.554/2018. Portanto, para avaliar se está apta a se qualificar como 
OSCIP no Estado de Minas Gerais,  a entidade sem fins lucrativos interessada deve consultar os requisitos previstos nesta 

legislação. 

A qualificação como Oscip será solicitada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) pela entidade 
interessada, por meio de requerimento escrito, nos termos de regulamento, conforme disposto no Art. 10 da Lei Estadual 

23.081/2018. 

Para maiores informações sobre o procedimento de qualificação como OSCIP, segue o e-mail do setor da Seplag responsável 

pela qualificação:  oscip@planejamento.mg.gov.br.

Atenciosamente, 

 Assessoria de Parcerias 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

Em Segunda, Setembro 05, 2022 15:58 -03, centrodeoportunidadesdobrasil@gmail.com
escreveu: 

mailto:oscip@planejamento.mg.gov.br
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Boa tarde, prezados! 
Razão Social: Centro de Oportunidades do Brasil. 
CNPJ: 06.192.171/0001-46. 

Dúvida quanto ao EDITAL FHEMIG PARA TERMO DE PARCERIA Nº 02/2022. 

Quando se tenta acessar a página a fim de requerer a qualificação como 
OSCIP, conforme previsto no edital supracitado, observa-se que o site 
está parcialmente desativado em virtude do período eleitoral, como 
deveremos proceder para requerer a qualificação diante deste 
imbróglio? 

Atenciosamente, 

Renato Bruno. 

Presidente - Centro de Oportunidades do Brasil 

Somar e Multiplicar 

Rua Santa Cruz, 402, Centro, Betim/MG 

Telefone: 31 99882-4899

--  
Atenciosamente, 
FHEMIG PARCERIA 
FHEMIG


