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Altera e acrescenta dispositivos a Lei n.º 8.264,
de 28 de dezembro de 2004 que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão de serviços e
obras públicas no âmbito do setor rodoviário.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica alterado o art. 21 da Lei n.º 8.264, de 28 de dezembro de 2004, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 21 Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos,
vinculados à concessão de utilidade para a licitação, realizados pelo Poder Concedente ou com a sua
autorização pela iniciativa privada, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor do
certame ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital.

§1º A apresentação dos estudos, levantamentos, pesquisas e projetos, referidos no caput, quanto feita
por pessoa física ou jurídica da iniciativa privada, ocorrerá através da Manifestação de interesse da
iniciativa privada – MIP.

§2º Para os fins desta Lei, considera-se Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada – MIP, a
apresentação de estudos, projetos levantamentos, pesquisas ou trabalhos técnicos, por pessoas
físicas ou jurídicas da iniciativa privada, com a finalidade de subsidiar a estruturação de
empreendimento objeto de concessão ou permissão de serviços públicos, ou outra modalidade
análoga de parceria entre o Poder Público e particulares, sendo assegurado, quando efetivamente
utilizados, o correspondente ressarcimento pelo vencedor da licitação.

§3º A apresentação da Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada – MIP pelo interessado não
impedirá a sua participação em futura licitação promovida pela Administração Pública, nem implicará
direito de preferência ou qualquer privilégio em caso de eventual licitação.

§4º A realização dos estudos técnicos e o aproveitamento desses estudos por intermédio da
Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada – MIP, da não geram para o Poder Público, a
obrigação de ressarcir os custos incorridos ou de contratar o objeto do projeto.”



Art. 2º O Poder Executivo deverá regulamentar a presente lei, no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua publicação, nos termos do art. 38-A da Constituição Estadual.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Atualmente, uma das maiores dificuldades para a viabilização de serviços e obras públicas no âmbito do
setor rodoviário reside na inexistência ou má qualidade dos projetos apresentados pelo Poder Público – seja
por eventual despreparo, falta de corpo técnico com expertise no desenvolvimento de projetos ou ausência
de interesse político para que fossem iniciados.

Numa tentativa de reverter tal situação apresentamos este projeto com o objetivo de adequar o art. 21 da Lei
n.º 8.264/2004, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços e obras públicas no
âmbito do setor rodoviário, para incluir a Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada – MIP.

A Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada – MIP é um mecanismo já adotado pela União através
do Decreto Federal n.º 8.428/2015 (regulamenta a Lei Federal n.º 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal) e
previsto em outras unidades da Federação, como Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e
outros.

A MIP permite ao particular apresentar estudos contendo opiniões fundamentadas e justificativas sobre
viabilidade, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres referentes a
projetos de concessão ou permissão de serviços públicos, de parceria público-privada, de arrendamento de
bens públicos ou de concessão de direito real de uso.

Em termos técnicos, o procedimento consiste na possibilidade de apresentação, por parte de interessados
da iniciativa privada, de estudos, levantamentos, pesquisas e projetos com a finalidade de subsidiar a
estruturação de empreendimento objeto de concessão ou permissão de serviços públicos, ou outra
modalidade análoga de parceria entre o Poder Público e particulares, sendo assegurado, quando
efetivamente utilizados, o correspondente ressarcimento pelo vencedor da licitação.

Trata-se de uma medida inovadora que caso aprovada, com certeza trará inúmeros benefícios no
desenvolvimento de projetos no âmbito do setor rodoviário, uma vez que a administração muitas vezes não
possui equipe técnica suficiente para desenvolvimento de tais estudos, ou ainda, demanda longo tempo e
despende enormes quantias na execução de licitações de projetos preliminares.

Por derradeiro, frise-se que neste Projeto de Lei não cria ou aumenta remunerações nem despesas, não
dispõe sobre os servidores públicos e tampouco modifica estruturas ou atribuições das secretarias e órgãos
da Administração Pública Estadual.

O que este projeto prevê é tão somente que a iniciativa privada possa apresentar uma proposta (estudo,
levantamento, projeto e etc..) ao Poder Público que poderá ou não, levar a termo.

Por todo o exposto é que trago o presente projeto de lei para que seja apreciado pelos meus pares
requerendo desde já o voto favorável.
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