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Thais Vidal Saraiva

De: Antonio Carlos Dourado Barros da Rocha
Enviado em: quarta-feira, 3 de março de 2021 18:01
Para: chrdiasp@gmail.com
Cc: Elenice Silvana Costa; Denya Maria Guimaraes Ribeiro de Paiva; Thais Vidal 

Saraiva; Eduardo Amaral Silveira; Secretaria de Estado de Projetos Especiais
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PMI 02/2021 

Prezada, boa tarde.  
 
Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao primeiro questionamento, o Decreto 39.613/2019, que estabelece 
regras sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI no âmbito do Distrito Federal, aduz, em seu artigo 
9º que:  

“Art. 9° O edital de chamamento público conterá, no mínimo:                             

I - a delimitação do escopo dos projetos, levantamentos, investigações e estudos a serem selecionados; 

II - o prazo e a forma para apresentação do requerimento de autorização para participar do PMI; 

III - o prazo para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos, contado da data de publicação da autorização 
e compatível com a abrangência das atividades a serem desenvolvidas e com o seu nível de complexidade. 

§ 1º A delimitação do escopo de que trata o inciso I do caput poderá restringir-se à indicação do problema a ser resolvido por meio 
do projeto objeto de concessão comum ou permissão de serviços públicos, PPP, arrendamento de bens públicos ou concessão de 
uso real, deixando à pessoa jurídica de direito privado a possibilidade de sugerir diferentes soluções.”. 

Dessa forma, considerando que o Edital de PMI nº 02/2021 cumpre com os requisitos do aludido Decreto, e dado 
que o presente momento visa, somente, receber os requerimentos de habilitação das interessadas, com os 
documentos solicitados no item 5.4 e seguintes do Edital, sem ser pedido, até então, o plano de trabalho e planilha 
de custos financeiros, entende-se que não há que se falar em vício insanável.  
Ademais, informa-se que foi divulgada retificação no sítio da Secretaria de Estado de Projetos Especiais, para alterar 
o Anexo V – Da metodologia de Análise dos Requerimentos, conforme abaixo: 

ANEXO V 

METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS 

Os documentos relativos ao item 5.4 e seguintes do Edital de PMI, serão classificados como: “Atendeu” ou “Não atendeu”, 
conforme QUADRO DE ANÁLISE (abaixo). 

 Serão consideradas aptas somente aquelas empresas que receberem a qualificação de “Atendeu” para todos os itens. 

 Caso a requerente receba a classificação de “Não atendeu” em quaisquer dos itens, não será considerada apta a elaborar os 
estudos. 

 Para o item 5.4a, todos os documentos deverão ser entregues e estar dentro do prazo de validade. Caso faltem documentos ou 
estejam vencidos, o REQUERIMENTO “Não atenderá” o Edital. 

  

Quadro de Análise 

 Item Edital Critério Atendeu Não atendeu 
5.4 a Documentos de Habilitação     
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5.4 b Demonstração de experiência     
5.4 c Cadastro Técnico     
5.4 d Termo de Cessão de Propriedade e Direitos Autorais     
RESULTADO FINAL  APTO NÃO APTO 
 
 
 
No que atine ao questionamento dois, o PMI nº 02/2021 – SEPE informa, objetivamente, os requisitos para 
habilitação das empresas, consoante se vê no item 5.4 e seguintes, bem como no Anexo de Metodologia de Análise 
dos Requerimentos.  
O item 6.2, por sua vez, está em consonância com o artigo 11 do Decreto nº 39.613/2019.  
Todas as informações relacionadas à fase atual do PMI (Autorização de empresas) estão divulgadas no Edital.  
 
Por fim, quanto ao questionamento três, o item 4.2 do Edital não apresenta preferência e/ou indicação de qualquer 
tecnologia. O que se tem, em verdade, são os meios disponíveis para o tratamento de resíduos. 
Todas as informações e justificativas relacionadas ao projeto estarão no Termo de Referência, que será divulgado 
por essa Secretaria.   
 
Por oportuno, todos os documentos referentes ao PMI nº 02/2021 - SEPE estão disponíveis para consulta no sítio da 
Secretaria de Estado de Projetos Especiais: http://www.sepe.df.gov.br/.   
 
Atenciosamente, 
 
 

  

ANTONIO DOURADO ROCHA 

Assessor Especial 

Subsecretaria de Estruturação e Gestão de Projetos 

Secretaria de Estado de Projetos Especiais 

Governo do Distrito Federal 

Anexo do Palácio do Buriti, 6°andar – sala 607 

(61)3312-9954 

(11)99690-4263 

antonio.rocha@buriti.df.gov.br 

De: Secretaria de Estado de Projetos Especiais  
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 14:50 
Para: Antonio Carlos Dourado Barros da Rocha <antonio.rocha@buriti.df.gov.br>; Thais Vidal Saraiva 
<thais.saraiva@buriti.df.gov.br>; Subsecretaria de Estruturação e Gestão de Projetos <sepe.segp@buriti.df.gov.br> 
Cc: Elenice Silvana Costa <elenice.costa@buriti.df.gov.br>; Denya Maria Guimaraes Ribeiro de Paiva 
<denya.guimaraes@buriti.df.gov.br> 
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PMI 02/2021  
 
Prezado Dourado, boa tarde!  
 
De ordem da Chefe de Gabinete, Elenice Costa, encaminho e-mail recebido para atendimento e esclarecimentos. 
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Por gentileza, copiar o gabinete quando da resposta a Engenheira Civil e Advogada, Christiane Dias Pereira. 
 
 
 
Atenciosamente, 
Janaína Oliveira Silva 
Assessora  
Secretaria de Estado de Projetos Especiais  
Governo do Distrito Federal 
Palácio do Buriti, 1º andar, Sala P50 
(61) 3961- 1538 
Janaina.silva@buriti.df.gov.br  

 
 
 
 

De: chrdiasp@gmail.com [mailto:chrdiasp@gmail.com]  
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 13:25 
Para: Secretaria de Estado de Projetos Especiais <sepe.gab@buriti.df.gov.br> 
Cc: chrdiasp@gmail.com 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PMI 02/2021  
 
Prezados Senhores, 
 
Venho por meio deste email apresentar manifestação  e solicitar esclarecimentos quanto aos 
potenciais vícios identificados na PMI n° 02/2021, como seguem: 
 

1. Omissão do Termo de Referência 
 

Conforme preconizado no Decreto n° 8.848 / 2015, Art. 4º “O edital de chamamento público 
deverá, no mínimo: I - delimitar o escopo mediante termo de referência, dos projetos, 
levantamentos, investigações ou estudos;” a decisão da SEPE em disponibilizar o Termo de 
Referência apenas quando da habilitação da empresa, segundo item  4.2 da PMI “O escopo do 
projeto, que será devidamente publicado quando da divulgação das empresas habilitadas para a 
apresentação dos estudos, consoante os termos do item 7.5” pode ser apontado como vício 
insanável no momento em que não disponibiliza informação para balizar a elaboração  do PLANO 
DE TRABALHO e da PLANILHA DE CUSTOS FINANCEIROS.  
  

2. Ofensa ao Princípio da Isonomia 
 
A PMI nº 02/2021, deixou de prever critérios objetivos para promover a habilitação das empresas 
para realização dos estudos, dessa forma não há clareza quanto ao critério técnico e econômico 
para a devida habilitação. Ou seja, haverá concorrência quantitativa entre os atestados, no 
sentido de quanto mais melhor ? Haverá concorrência entre o preço dos estudos, no sentido de 
quanto menos melhor ? 
A única menção à qualificação é encontrada no item 6.2 onde há esclarecimento vago no sentido 
de que a habitação para os estudos será conferida a um número limitado de interessados. 
 
“6.2 A autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos, além 
de ser pessoal e intransferível, poderá, a critério da administração pública, ser conferida com 
exclusividade ou a número limitado de interessados.” 
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3. Ofensa ao Princípio da Motivação  
 
A SEPE, Secretaria de Estado de Projetos Especiais, não motivou adequadamente o PMI nº 

02/2021, seja pelo fato de não ter apresentado qualquer justificativa para as escolhas tecnológicas 

listadas no item 4.2 do edital, seja por não ter feito qualquer referência à situação dos resíduos 

sólidos no Distrito Federal, devendo, conforme preconiza a lei de processo administrativo, ser 

demonstrado o interesse público na proposta de instauração de todo PMI. 

 

A seleção preliminar e a compulsoriedade de apresentar, ainda na fase de seleção dos 
pretendentes para elaboração dos estudos, a planilha de custos financeiros, além do caráter 
inexequível pois não há como avaliar e mensurar a complexidade dos estudos sem que haja o 
mínimo de informação por parte do PMI, resulta em infração dos princípios da administração 
pública de legalidade, publicidade e eficiência.  
 

Por todo o exposto, requer-se esclarecimento seguido de retificação do PMI nº 02/2021, em 

razão das desconformidades, em total afrontamento aos basilares princípios da proteção à 

confiança legítima e da eficiência, verdadeiros pressupostos à eficácia de todo PMI. 

 
Favor confirmar recebimento. 
 
Atenciosamente, 
 
Christiane Dias Pereira 
Engenheira Civil e Advogada 
 
 
 


