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Procedimento de ManifestaçãoProcedimento de Manifestação

de Interesse (PMI)de Interesse (PMI)

Base legal:Base legal:

•• Governo Federal: Governo Federal: •• Governo Federal: Governo Federal: 
•• art. 21 da Lei 8.987/95art. 21 da Lei 8.987/95

•• Art. 31 da Lei 9.074/95Art. 31 da Lei 9.074/95

•• Art. 3º e 11 da Lei 11.079/2004Art. 3º e 11 da Lei 11.079/2004

•• Dec. 5.977/2006Dec. 5.977/2006

•• Estados: lei federal + respectivas Estados: lei federal + respectivas 
legislaçõeslegislações



PMIs EstaduaisPMIs Estaduais

•• O instrumento das PMIs tem se O instrumento das PMIs tem se 
popularizado, mas os resultados popularizado, mas os resultados 
ainda começam a aparecer.ainda começam a aparecer.

•• Entre 2007 e junho de 2013 foram Entre 2007 e junho de 2013 foram 
publicadas 101 PMIs pelos estados; publicadas 101 PMIs pelos estados; 
dessas, 79% a partir de 2011  dessas, 79% a partir de 2011  



PMIs EstaduaisPMIs Estaduais

•• Estados de todas as regiões e Estados de todas as regiões e 
governados por diversos partidos, governados por diversos partidos, 
têm se valido do instrumento da PMItêm se valido do instrumento da PMI

•• As PMIs têm sido usadas nos mais As PMIs têm sido usadas nos mais 
diversos setores da economia: diversos setores da economia: 
educação, saúde, segurança pública, educação, saúde, segurança pública, 
logóstica, transporte, estádios, logóstica, transporte, estádios, 
saneamento...  saneamento...  



PMIs EstaduaisPMIs Estaduais

•• No ano de 2011 foram lançadas pelos No ano de 2011 foram lançadas pelos 
estados 26 PMIs.estados 26 PMIs.

•• Dessas, 14 chegaram à fase de consulta Dessas, 14 chegaram à fase de consulta •• Dessas, 14 chegaram à fase de consulta Dessas, 14 chegaram à fase de consulta 
pública e 8 chegaram à fase de licitação.pública e 8 chegaram à fase de licitação.

•• Dessas 8, seis tiveram contrato assinado, Dessas 8, seis tiveram contrato assinado, 
mas em apenas um caso houve disputa no mas em apenas um caso houve disputa no 
leilão.    leilão.    



PMIs EstaduaisPMIs Estaduais

•• Em 2012 foram lançadas pelos estados 39 Em 2012 foram lançadas pelos estados 39 
PMIs.PMIs.

•• Dessas, apenas 6 chegaram à fase de Dessas, apenas 6 chegaram à fase de •• Dessas, apenas 6 chegaram à fase de Dessas, apenas 6 chegaram à fase de 
consulta pública e só uma chegou à fase consulta pública e só uma chegou à fase 
de licitação (estádio do Maracanã).de licitação (estádio do Maracanã).

•• No entanto, os governos continuam No entanto, os governos continuam 
apostando nas PMIs. Falta de opção? apostando nas PMIs. Falta de opção? 



Dificuldades do modelo de PMIsDificuldades do modelo de PMIs

•• Conflito de interessesConflito de interesses

•• Risco em estudos de alta complexidade/custoRisco em estudos de alta complexidade/custo

•• Reduzida competiçãoReduzida competição

•• Assimetria de informaçõesAssimetria de informaçõesAssimetria de informaçõesAssimetria de informações

•• Planejamento estatal deficientePlanejamento estatal deficiente

•• Ausência de equipes técnicas qualificadas Ausência de equipes técnicas qualificadas 
(em ambos os lados) (em ambos os lados) 

•• Problemas de gestão no governoProblemas de gestão no governo

•• Ausência de experiências anterioresAusência de experiências anteriores



Como resolver os gargalos Como resolver os gargalos 

das PMIs e tornar o das PMIs e tornar o das PMIs e tornar o das PMIs e tornar o 

instrumento mais efetivo?instrumento mais efetivo?


