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DECRETO N. 39.613, DE 03 DE JANEIRO DE 2019 
 
Estabelece regras sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e a 

Manifestação de Interesse Privado (MIP) 

 
   1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei 
nº 12.462/2011. 
 
   Não há.  
 
  2. Análise  
 
  O Decreto estabelece regras sobre o Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI) e a Manifestação de Interesse Privado (MIP), a 
serem observadas na apresentação de levantamentos, investigações ou estudos, 
por pessoa jurídica de direito privado, com a finalidade de subsidiar a 
administração pública do Distrito Federal na estruturação de desestatização de 
empresa e contratos de parceria.  
 
   A norma se restringiu às desestatizações e contratos de parceria, ao 
tempo em que a Lei n. 8.666/93 não conhecia figura semelhante em seu texto, 
adotando redação aproximada daquela inserida no Decreto Federal n. 
8.428/2015.  
 
  No entanto, a Lei n. 14.133/2021 disciplinou expressamente o 
procedimento e não o restringiu às hipóteses contempladas no Decreto n. 
39.613/2019:  
 

Do Procedimento de Manifestação de Interesse 
Art. 81. A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, 
mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser 
iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a 
propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos 
e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de 
relevância pública, na forma de regulamento. 
§ 1º Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos 
vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados 
pela Administração ou com a sua autorização, estarão à disposição 
dos interessados, e o vencedor da licitação deverá ressarcir os 
dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital. 
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§ 2º A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, 
levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de 
manifestação de interesse previsto no caput deste artigo: 
I - não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo 
licitatório; 
II - não obrigará o poder público a realizar licitação; 
III - não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores 
envolvidos em sua elaboração; 
IV - será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, 
em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público. 
§ 3º Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput 
deste artigo, a Administração deverá elaborar parecer 
fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço 
entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que 
as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades 
do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior 
economia e vantagem entre as demais possíveis. 
§ 4º O procedimento previsto no caput deste artigo poderá ser 
restrito a startups, assim considerados os microempreendedores 
individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de 
natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à 
pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos 
produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas 
inovadoras que possam causar alto impacto, exigida, na seleção 
definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas 
objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades 
da Administração. 

 
  Como a disciplina da Lei n. 14.133/2021 é mais abrangente e faz 
alusão à edição de regulamento, convém alterar-se a redação do Decreto n. 
39.613/2019 para excluir a restrição ao seu âmbito de aplicação e para promover 
as adaptações necessárias à nova lei, sem prejuízo de se verificar a edição de 
regulamento federal que possa ser aproveitado pelo DF.  
 

3. Conclusões 
 
  Pelo exposto, entende-se que o Decreto se mantém vigente e 
eficaz, mas pode ter sua redação alterada para servir de regulamento ao que 
prevê, de forma mais abrangente, a Lei n. 14.133/2021.  
 
 


