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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/ 2019 

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 01/2019 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
45.944.428/0001-20, com sede administrativa no Paço Municipal “Prefeito João Chesine”, 
sito à Avenida Lamartine Navarro nº 514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18120-000, nos 
termos do Decreto Federal nº 8.428/2015, faz saber que se encontra instaurado o 
Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, com o objetivo de chamar pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado, interessadas em apresentar estudos para subsidiar 
eventuais procedimentos referente a concessão dos serviços relativos à Gestão, 
Estruturação de Projetos de Implantação, Expansão, Restauração e Operação do Serviço 
Funerário no Município de Mairinque.  
 
 

1 - DA FINALIDADE  

 
 
1.1 - O presente Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) tem por finalidade 
chamar pessoas físicas ou jurídicas interessadas na apresentação de projetos, 
levantamentos, investigações e estudos técnicos, por sua conta e risco, que subsidiem a 
modelagem a ser eventualmente utilizada pelo Município, para a estruturação de 
concessão relativamente ao serviço público funerário e cemiterial. 
 
1.2 - Somente será deferida a petição de manifestação de interesse nos casos em que:  
 
1.2.1 - Atender aos requisitos legais, técnicos e os dispositivos constantes do presente 
Edital;  
 
1.2.2 - For considerada oportuna e conveniente para o interesse público do ponto de vista 
administrativo;  
 
1.2.3 - Os estudos, cuja elaboração poderá ser autorizada, são os que se encontram 
descritos no Termo de Referência deste Edital.  
 

2 - DO PRAZO E LOCAL  
 
2.1 - As petições de manifestação de interesse poderão ser apresentadas em até 10 (dez) 
dias úteis a partir da data da publicação deste edital, na sede da PREFEITURA, sita no 
Paço Municipal “Prefeito João Chesine”, à Avenida Lamartine Navarro nº 514, Centro, 
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Mairinque-SP, CEP 18120-000, na Divisão de Licitação e Contratos.  
 
 
 

3 - DA PETIÇÃO  
 

3.1 - A petição de manifestação de interesse e de requerimento de autorização para a 
elaboração de estudos deverá ser subscrita pelo representante legal da pessoa interessada, 
ou pelo conjunto de pessoas jurídicas interessadas, ou pela pessoa física proponente, 
acompanhada dos seguintes documentos:  
 
3.1.1 - Qualificação completa do interessado, que permita a identificação da pessoa física 
ou jurídica e a sua localização, especialmente com: nome, identificação (cargo, profissão 
ou ramo de atividade), endereço físico e eletrônico, números de telefone, fax e 
CPF/CNPJ/MF, a fim de permitir o posterior envio de eventuais notificações, informações, 
erratas, respostas e pedidos de esclarecimento;  
 
3.1.2 - Declaração de que conhece e concorda com todos os termos do presente Edital;  
 
3.1.3 - Demonstração de experiência na realização de projetos, levantamentos, 
investigações e estudos similares aos solicitados;  
 
3.1.4 - Detalhamento das atividades que pretende realizar, considerando o escopo dos 
projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos definidos neste Edital, inclusive 
com a apresentação de cronograma que indique as datas de conclusão de cada etapa e a 
data final para a entrega dos trabalhos;  
 
3.1.5 - Sumário executivo dos estudos que irão ser realizados, demonstrando as suas 
pertinências com o descrito no Termo de Referência deste Edital; 
 
3.1.6 - Indicação do valor estimado do ressarcimento pretendido, devidamente detalhado 
nos itens que o compõe, os quais deverão ser devidamente comprovados após a realização 
dos estudos; 
 
3.1.7 - Declaração de transferência à PREFEITURA DE MAIRINQUE dos direitos associados aos 
projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados; 
 
3.2 – A petição e seus anexos deverão ser entregues em envelope devidamente lacrado e 
identificado em suas partes externas com os seguintes dizeres: 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/ 2019 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 01/2019 

DOCUMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO 
 
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 
Endereço: Av. Lamartine Navarro, nº 514, Centro, Mairinque/SP – CEP 18120-000. 
 

Nome/Razão Social da Empresa 
CPF/CNPJ -Telefone(s) - E-mail 

 
 
3.3 - As petições e seus anexos poderão ser tornados públicos, pelo que a sua mera entrega 
constitui renúncia a qualquer espécie de sigilo em relação às informações que contenham, 
bem como, expressa declaração de que tais documentos não contêm informações sigilosas 
daqueles que não são seus subscritores;  
 
3.4 - Eventuais solicitações de sigilo de dados cadastrais deverão ser apresentadas junto ao 
Requerimento de Autorização e serão avaliadas pela PREFEITURA.  
 
 

4 - DA AUTORIZAÇÃO  
 
4.1 A autorização para a elaboração de Estudos Técnicos ficará condicionada ao 
atendimento dos requisitos previstos no item 03 deste Edital pelos interessados, cuja 
publicação da lista de AUTORIZADOS a realizarem os estudos será efetuada no sítio 
eletrônico do Município e na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (DOE), em até 10 
(dez) dias úteis da data designada para recebimento do envelope contendo a petição e 
requerimento de autorização.  
 
4.2 - Serão automaticamente desqualificados os interessados que apresentarem 
documentação incompleta, fora do prazo ou não atenderem às demais exigências do 
EDITAL.  
 
4.3 - A autorização para elaboração dos Estudos Técnicos:  
a) Será pessoal e intransferível;  
b) Será sempre pública e acessível a todos os interessados, sendo vedado o anonimato 
quanto aos autorizados, resguardado o sigilo quanto às informações cadastrais daqueles 
que assim solicitarem;  
c) Será concedida por prazo determinado, podendo este ser postergado por decisão 
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expressa da PREFEITURA, garantida a isonomia entre os interessados;  
d) Implica a cessão integral e incondicional dos direitos autorais sobre os Estudos 
Técnicos apresentados.  
 
4.4 - A autorização para a realização dos ESTUDOS TÉCNICOS não implica 
responsabilidade da PREFEITURA perante terceiros por atos praticados pelos 
AUTORIZADOS;  
 
4.5 - As autorizações poderão ser cassadas, nos casos em que não forem atendidos os 
requisitos mínimos para sua concessão, ainda que de forma superveniente:  
a) Revogadas pela PREFEITURA por critérios de conveniência e oportunidade, 
devidamente motivados;  
b) Desistência por parte do AUTORIZADO, a ser apresentada, a qualquer tempo, por meio 
de comunicação formal e escrita;  
c) Anuladas, em caso de vício no procedimento ou por outros motivos previstos na 
legislação;  
d) Tornadas sem efeito, no caso de superveniência de dispositivo legal que impeça o 
recebimento de estudos técnicos.  
 
4.6 - Os casos previstos no item 4.4 não geram direito de ressarcimento dos valores 
envolvidos na elaboração dos estudos;  
 
4.7 - Contado o prazo de 30 (trinta) dias da data da comunicação de cassação prevista no 
item 4.5, os documentos eventualmente encaminhados a PREFEITURA e que não tenham 
sido retirados pelo AUTORIZADO poderão ser destruídos;  
 
4.8 - Qualquer alteração na qualificação do AUTORIZADO deverá ser imediatamente 
comunicada a PREFEITURA, pessoalmente ou pelo e-mail 
marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br.  
 
 

5 - DA ELABORAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS  
 
 
5.1 - Os ESTUDOS TÉCNICOS deverão ser apresentados no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias úteis da data da publicação de AUTORIZAÇÃO, prazo que pode ser 
prorrogado a critério da PREFEITURA.  
 
5.2 - Os ESTUDOS TÉCNICOS deverão abranger todo o conteúdo previsto no Anexo I e 
deverão ser apresentados em:  
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a) Caderno 1 - Resumo Executivo do Projeto;  
b) Caderno 2 - Modelagem Técnica: Estudos de Engenharia, Ambiental e Social;  
c) Caderno 3 - Modelagem Econômico-Financeira: Viabilidade Econômico-Financeira;  
d) Caderno 4 - Modelagem Operacional: Indicadores de Desempenho e Alocação de 
Riscos;  
e) Caderno 5 - Modelagem Jurídico Institucional: Arranjo Institucional e Jurídico;  
 
5.3 - Com os ESTUDOS TÉCNICOS deverá ser apresentada a indicação do valor global 
dos ESTUDOS TÉCNICOS a ser considerado para eventual ressarcimento pelo vencedor 
da licitação do PROJETO, observados os limites global e percentual previstos neste 
EDITAL;  
 
5.4 - Os ESTUDOS TÉCNICOS deverão ser entregues em 2 (duas) vias físicas e 2 (duas) 
vias digitais na sede da PREFEITURA, sita no Paço Municipal “Prefeito João Chesine”, à 
Avenida Lamartine Navarro nº 514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18120-000; na Divisão de 
Licitação e Contratos. 
 
5.5 - Os ESTUDOS TÉCNICOS deverão estar assinados e rubricados pelos responsáveis 
pela sua elaboração ou procuradores especialmente constituídos;  
 
5.6 - As vias físicas deverão ser impressas, encadernadas e em formato A4, bem como as 
plantas, mapas e figuras deverão estar em escala compatível;  
 
5.7 - As vias digitais deverão ser apresentadas em formato editável, com fórmulas abertas 
e com permissão de acesso integral ao seu conteúdo;  
 
5.8 - Os interessados que tenham a sua petição de manifestação de interesse deferida serão 
autorizados a elaborar os ESTUDOS TÉCNICOS deste Edital, com acesso a todas as 
informações necessárias que estejam em poder da PREFEITURA, cuja autorização 
concedida no âmbito do presente Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI poderá 
ser revogada, a qualquer tempo, especialmente no caso de não ser observado o prazo de 
entrega dos estudos previstos deste edital;  
 
5.9 - A apresentação dos ESTUDOS TÉCNICOS não impedirá os AUTORIZADOS de 
participar de futuro certame licitatório decorrente dos estudos em questão;  
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6 - PROPRIEDADE INTELECTUAL  
 
 
6.1 - Os direitos autorais sobre a integralidade do ESTUDO TÉCNICO selecionado, serão 
cedidos a PREFEITURA, sem quaisquer ônus ou ressalvas pelos AUTORIZADOS, 
podendo ser utilizado incondicionalmente pela PREFEITURA.  
 
6.2 - Os AUTORIZADOS serão responsáveis pelos custos financeiros e demais ônus 
decorrentes de sua manifestação de interesse, da elaboração e da apresentação dos 
ESTUDOS TÉCNICOS, não fazendo jus perante a PREFEITURA a qualquer espécie de 
remuneração, ressarcimento, indenização ou de reembolso em decorrência de despesa 
incorrida ou de direitos emergentes da propriedade intelectual, ainda que sejam utilizados, 
no todo ou em parte, os dados ou os modelos fornecidos.  

 
 

7 - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU DE COMPROMISSO  
 
7.1 - A apresentação de petições de manifestação de interesse não gera nenhum vínculo 
obrigacional entre o(s) seu(s) subscritor(es) e a PREFEITURA, além do quanto disposto 
neste Edital.  
 
7.2 - O PMI não resulta em qualquer garantia de contratação futura, nem poderá ser 
interpretado como um início de processo de contratação pela PREFEITURA, referente a 
projetos que tenham sido apresentados no âmbito dos ESTUDOS TÉCNICOS;  
 
7.3 - A PREFEITURA não poderá ser considerada responsável pela não realização de 
procedimento licitatório ou contratação a que se procura subsidiar com os presentes 
ESTUDOS TÉCNICOS autorizados;  
 
7.4 - A aceitação de ideias de algum interessado, total ou parcial, bem como o seu uso em 
eventual procedimento licitatório, não gerará obrigação de contratação desse interessado 
pela PREFEITURA, inexistindo qualquer responsabilidade do mesmo, em caso de 
inabilitação ou desclassificação em procedimento porventura instaurado.  
 

8 - CUSTOS E REEMBOLSO  
 
8.1 - Os interessados serão responsáveis pelos custos decorrentes da preparação de sua 
petição de manifestação de interesse, não tendo direito a qualquer ressarcimento no que 
toca a tais custos.  
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8.2 - No que se refere aos custos dos estudos, estes serão ressarcidos desde que tais 
estudos sejam efetivamente adotados pela PREFEITURA e o objeto dos mesmos venha a 
ser utilizado em futura parceria;  
 
8.3 - A condição do reembolso dos custos dos estudos pelo licitante vencedor ou pela 
sociedade que vier a ser contratada pela PREFEITURA deve estar expressamente prevista 
no processo de seleção futuro.  
 
 

9 - DIREITOS DA PREFEITURA  
 
 
9.1 - São direitos da PREFEITURA:  
 
9.1.1 - Interromper, suspender ou revogar a qualquer momento o presente Procedimento;  
 
9.1.2 - Solicitar informação adicional para retificar ou complementar o seu entendimento;  
 
9.1.3 - Modificar a estrutura, cronograma, abordagem, conteúdo e requisitos desse 
procedimento;  
 
9.1.4 - Iniciar eventual procedimento de contratação da prestação de quaisquer serviços 
públicos de serviços funerários e cemiteriais, mesmo na pendência deste Procedimento;  
 
9.1.5 - Considerar, excluir, aceitar parcialmente, com ou sem modificações, as ideias, 
informações e sugestões obtidas mediante o presente Procedimento de Manifestação de 
Interesse;  
 
9.1.6 - Não promover a licitação ou contratação objeto dos estudos relativos ao presente 
Procedimento de Manifestação de Interesse;  
 
9.1.7 - Publicar os nomes dos interessados;  
 
9.1.8 - Convocar reuniões técnicas para expor dúvidas, informações e colher alternativas e 
esclarecimentos quanto aos estudos e informações apresentados, inclusive com a 
participação de representantes da sociedade civil e de eventuais colaboradores ou 
contratados da PREFEITURA.  
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10 - AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS  
 
10.1 - A PREFEITURA designará uma Comissão de Avaliação com objetivo de selecionar 
o ESTUDO TÉCNICO que alcançar a maior nota global, considerando os critérios de 
avaliação e de pontuações constantes do presente quadro:  
 
Caderno 2 - Modelagem Técnica: Estudos de Engenharia, Ambiental e Social  

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

 INSATISFATÓRIO  MINIMAMENTE 
SATISFATÓRIO  

RAZOAVELMENTE 
SATISFATÓRIO  

TOTALMENTE 
SATISFATÓRIO  

I. Aderência às especificações do 
Termo de Referência (Anexo I)  

0 7,5 11,25 15 

II. Nível de detalhamento dos 
Estudos Técnicos  

0 5 7,5 10 

III. Adoção das melhores técnicas 
de elaboração, segundo normas e 
procedimentos científicos 
pertinentes, utilizando 
equipamentos e processos 
recomendados pela melhor 
tecnologia aplicada ao setor  

0 5 7,5 10 

IV. A consistência do estudo de 
demanda e demais fatores que 
sustentam a projeção de receita 
dos Municípios  

0 5 7,5 10 

NOTA DO CADERNO 2 45 

 
Caderno 3 - Viabilidade Econômico-Financeira  

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

 INSATISFATÓRIO  MINIMAMENTE 
SATISFATÓRIO  

RAZOAVELMENTE 
SATISFATÓRIO  

TOTALMENTE 
SATISFATÓRIO  

I. Aderência às especificações do 
Termo de Referência (Anexo I)  

0 5 7,5 10 

II. A demonstração comparativa 
de custo e benefício do 
empreendimento em relação a 
opções funcionalmente 
equivalentes.  

 
0 

 
1 

 
1,5 

 
2 

III. Demonstração da viabilidade 
econômica e financeira da solução 
oferecida.  

0 1 1,5 2 

IV. Demonstração da coerência do 
orçamento com as ações e sua 
conformidade com os preços de 
mercado e também entre o 
cronograma de desembolso e o 
de sua execução.  

 
0 

 
1 

 
1,5 

 
2 
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V. O atendimento da modelagem 
financeira às melhores práticas e a 
facilidade de entendimento e 
manipulação do modelo 
financeiro disponibilizado ao 
Poder Público. 

 
0 

 
1 

 
1,5 

 
2 

VI. A compatibilidade do modelo 
de negócio com o alcance das 
metas estabelecidas nas diretrizes 
do Termo de Referência, 
considerando o volume de obras e 
intervenções necessárias e os 
impactos na população.   

 
0 

 
1 

 
1,5 

 
2 

NOTA DO CADERNO 3 20 

 
Caderno 4 - Operacional: Indicadores de Desempenho e Alocação de Riscos  

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

 INSATISFATÓRIO  MINIMAMENTE 
SATISFATÓRIO  

RAZOAVELMENTE 
SATISFATÓRIO  

TOTALMENTE 
SATISFATÓRIO  

I. Aderência às especificações do 
Termo de Referência (Anexo I)  

0 5 7,5 10 

II. O desenvolvimento da Estrutura 
de Riscos deve estar compatível 
com o montante da remuneração 
e os resultados esperados pela 
execução do serviço funerário.  

 
0 

 
3 

 
4,6 

 
6 

III. Os indicadores de desempenho 
deverão ser objetivos e de fácil 
mensuração.  

 
0 

 
2 

 
3 

 
4 

NOTA DO CADERNO 4 20 

 
 Caderno 5 - Arranjo Institucional e Jurídico  

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

 INSATISFATÓRIO  MINIMAMENTE 
SATISFATÓRIO  

RAZOAVELMENTE 
SATISFATÓRIO  

TOTALMENTE 
SATISFATÓRIO  

I. Aderência às especificações do 
Termo de Referência (Anexo I)  

0 2,5 3,75 5 

II. A demonstração de que o 
arranjo institucional proposto 
atenda ao interesse público e a 
coerência dos instrumentos 
jurídicos propostos.  

 
0 

 
2 

 
3 

 
4 

III. A compatibilidade da solução 
sugerida para a implantação e 
operação do PROJETO com as 
regras pertinentes da legislação, 
a segurança jurídica e 
atendimento das melhores 
práticas na estruturação de 

 
0 

 
1,5 

 
2,25 

 
3 
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projetos de concessão no Brasil.  

IV. A clareza nos instrumentos 
contratuais de definição de: - 
Níveis de qualidade e quantidade 
dos serviços; - Formas de 
remuneração do concessionário; 
- Sistema de multas. 

 
0 

 
1,5 

 
2,25 

 
3 

NOTA DO CADERNO 5 15 

NOTA GLOBAL 100 

 
10.2 - Será automaticamente desclassificado o ESTUDO TÉCNICO que não alcançar a 
nota mínima global de 60 pontos ou for apresentado em desconformidade com qualquer 
disposição do Edital, em especial:  
I. For entregue fora do prazo especificado neste Edital;  
II. Não contemplar todos os estudos definidos no Edital.  
 
10.3 - Em caso de empate, será selecionado o ESTUDO TÉCNICO desenvolvido pelo 
AUTORIZADO que apresentar a menor proposta de ressarcimento, observado o limite 
estabelecido no Edital;  
 
10.4 - Caso o empate, compreenda também o valor de ressarcimento, será realizado sorteio 
para a definição do ESTUDO TÉCNICO selecionado;  
 
10.5 - Concluída a seleção, a Comissão de Avaliação emitirá relatório contendo a 
avaliação de todos os ESTUDOS TÉCNICOS em até 60 (sessenta) dias úteis e publicará 
na Imprensa Oficial do Estado o vencedor da seleção;  
 
10.6 - Os ESTUDOS TÉCNICOS não selecionados poderão ser retirados pelos 
AUTORIZADOS em até 30 (trinta) dias úteis, contados da divulgação. Após esse prazo, 
os estudos não retirados serão destruídos;  
 
10.7 - O ESTUDO TÉCNICO selecionado poderá ser ou não aproveitado na modelagem 
final, a exclusivo critério da PREFEITURA, sendo-lhe facultado, ainda, aproveitá-lo 
apenas parcialmente e promover as alterações e as adequações que entenderem 
pertinentes, não cabendo quaisquer indenizações, reivindicações, direitos de propriedade 
industrial ou direitos autorais.  
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11 - RESSARCIMENTO DO TITULAR DO ESTUDO TÉCNICO SELECIONADO  
 
 
11.1 - O ESTUDO TÉCNICO eventualmente selecionado e efetivamente utilizado para 
subsidiar a estruturação da modelagem final e da respectiva licitação do PROJETO será 
ressarcido pelo vencedor do certame, dentro dos limites do Edital e conforme disposto no 
art. 21 da Lei Federal nº 8.987/95.  
 
11.2 - Em nenhuma hipótese será realizado ressarcimento diretamente pela 
PREFEITURA;  
 
11.3 - O ESTUDO TÉCNICO selecionado será ressarcido apenas na proporção da parte 
aproveitada pela PREFEITURA, observado o valor global bruto máximo de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais), para o ESTUDO TÉCNICO;  
 
11.4 - Os pesos máximos referentes a cada produto para fins de ressarcimento, neste PMI, 
observarão a proporção apresentada no quadro abaixo:  
 

CADERNO  PESO MÁXIMO  

2 - Modelagem Técnica  45% do valor global  

3 - Modelagem Econômico-Financeira  25% do valor global  

4 - Modelagem Operacional  15% do valor global  

5 - Modelagem Jurídico Institucional  15% do valor global  

 
11.5 - O Edital de licitação do PROJETO decorrente do ESTUDO TÉCNICO selecionado 
deverá prever a obrigação da futura contratada de ressarcimento.  
 
 

12 - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS  
 
12.1 - Os interessados poderão solicitar informações e esclarecimentos relacionados ao 
PMI pelo e-mail marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br. 
 
12.2 - A apresentação de pedidos de esclarecimentos relacionados ao Requerimento de 
Autorização somente será aceito até o dia 12 de dezembro de 2019;  
 
12.3 - Pedidos de esclarecimentos referentes à apresentação dos ESTUDOS TÉCNICOS 
deverão ser encaminhados até 10 (dez) dias antes do prazo final para apresentação dos 
referidos estudos;  



12 
 

 
12.4 - As respostas aos questionamentos serão disponibilizadas por e-mail a todos os 
interessados participantes.  
 

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
13.1 - A participação neste PMI pressupõe conhecimento e concordância integral com 
todos os termos deste EDITAL e anexo(s).  
 
13.2 - A realização do presente PMI não implica abertura do processo licitatório para a 
execução do PROJETO;  
 
13.3 - Eventual realização do processo licitatório para execução do PROJETO não ficará 
condicionada à utilização do ESTUDO TÉCNICO selecionado e demais informações 
obtidas por meio do presente PMI;  
 
13.4 - Não será concedido qualquer tipo de vantagem ou privilégio ao participante deste 
PMI em futuro processo de licitação, referente ao objeto identificado neste Instrumento;  
 
13.5 - A PREFEITURA poderá a seu critério e a qualquer tempo:  
a) Solicitar dos AUTORIZADOS mais informações, retificações ou complementações dos 
ESTUDOS TÉCNICOS;  
b) Modificar o escopo de algum estudo, seu conteúdo, requisitos, ou o cronograma, vedada 
a redução de prazo;  
c) Excluir, aceitar ou modificar, total ou parcialmente, as informações e as sugestões 
advindas do processo de PMI;  
d) Iniciar, em qualquer fase da realização do PMI, procedimento licitatório relativo ao seu 
objeto;  
e) Contratar estudos técnicos alternativos ou complementares;  
f) Divulgar os nomes dos participantes, ressalvada solicitação expressa de sigilo em 
relação aos dados cadastrais;  
g) Alterar, suspender ou revogar o PMI.  
 
13.6 - Os casos previstos no item 13.4 não geram direito de ressarcimento ou indenização 
aos AUTORIZADOS ou a terceiros;  
 
13.7 - Todas as informações contidas neste EDITAL, bem como as demais 
disponibilizadas pela PREFEITURA, são de propriedade da PREFEITURA, servindo aos 
interessados unicamente para orientar sua participação no presente PMI;  
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13.8 - Os prazos previstos no presente EDITAL serão contados em dias corridos, salvo se 
acompanhado da previsão expressa do termo “dias úteis”;  
 
13.9 - O presente EDITAL será disponibilizado no sítio eletrônico do Município, após 
publicação do seu extrato na Imprensa Oficial (DOE).  
 
 

Mairinque, 03 de novembro de 2019. 
 
 
 

__________________________ 
Ovidio Alexandre Azzini 

Prefeito 
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ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

I - APRESENTAÇÃO - A PREEITURA DE MAIRINQUE pelo presente termo de 
referência e pelo Chamamento Público - Procedimento de Manifestação de Interesse 
(PMI) nº 004/2019, apresenta diretrizes para a participação dos interessados conforme 
disposto neste termo e na solicitação de PMI, visando implementar melhorias no serviço 
funerário e cemiterial do Município de Mairinque.  

 
II - OBJETO - O objeto dos estudos, engloba, total ou parcialmente, a gestão, operação, 
manutenção, adequação, reforma e ampliação do serviço funerário e cemiterial, sendo esse 
compreendido como:  
I- Fornecimento de caixões e urnas mortuárias; 
II- Remoção e transporte de cadáveres, ossadas e membros; 
III- Ornamentação e instalação mortuária de qualquer espécie; 
IV- Transporte de esquife, urnas ou caixões, exclusivamente em carros funerários; 
V- Transporte de coroas e flores nos cortejos fúnebres; 
VI- Intermediação de serviços das repartições públicas municipais, Cartórios de Registro 
Civil, órgãos previdenciários, em Hospitais, demais clínicas, Instituto Médico Legal – 
IML, Serviço de Verificação de óbitos – SVO, em obter registro de óbitos e liberação de 
corpos e demais serviços inerentes ao funeral; 
VII- Transporte fúnebre dentro do município ou deste para outros municípios, respeitada a 
legislação de cada Município; 
VIII- Reforma, manutenção e conservação das salas de velório, do Cemitério das Luzes, 
Cemitério de Dona Catarina e demais dependências da municipalidade quando utilizadas 
pela concessionária para prestação dos serviços, sendo todos os custos diretos e indiretos; 
IX- Tanatopraxia; 
X- Fornecimento de serviços assistenciais, sepultamento gratuito a indigentes assim 
considerados, a pessoa cujo corpo não seja reclamado por familiares ou amigos e cujo 
domicílio seja desconhecido e pessoas carentes sem recursos financeiros devidamente 
comprovadas pela Municipalidade através da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
XI- Outros serviços inerentes, auxiliares e complementares a cargo da concessionária, 
assumindo todos os encargos e obrigações, sem direito a qualquer restituição por parte da 
Municipalidade, após o término do prazo do contrato; 
XII- Destinar instalações e veículos adequados a realização dos serviços; 
XIII- Fornecimento de aparelho de ozona para purificação e desinfecção do ar no velório; 
XIV- Fornecimento de notícia dos óbitos ocorridos, para a imprensa quando solicitado 
pela família do falecido; 
XV- Administração do Cemitério das Luzes e Cemitério de Dona Catarina pela 
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concessionária, a qual deverá arcar com os encargos de energia elétrica, telefone, consumo 
de água e serviços de esgoto, e demais custos diretos e indiretos. 
 
III - APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS - Relação dos estudos e análises 
necessárias para o projeto contendo a realização de estudos com os seguintes escopos:  
 
Diagnósticos técnico-operacional, ambiental, financeiro e jurídico institucional da 
prestação atual do serviço funerário e cemiterial no Município (inclusive com 
levantamento de número de jazigos perpétuos e disponíveis);  
 
Prognósticos técnico-operacional e comercial para a gestão, operação, manutenção, 
adequação e ampliação do serviço funerário e cemiterial no Município;  
 
Estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto, apresentando plano de negócios, 
considerando receitas, investimentos projetados, despesas operacionais, previsão de 
lotação dos cemitérios, bem como todos os tributos;  
 
Programa de investimentos e custos para a adequação e ampliação do serviço funerário, 
gestão, operação e manutenção dos serviços cemiteriais, com caracterização precisa das 
atividades necessárias ao atendimento das metas estabelecidas;  
 
Análise dos aspectos jurídicos envolvidos em projetos de concessão relativo ao serviço 
funerário e cemiterial, considerando as características do Município para uma adequada 
estruturação jurídica, com a apresentação de sugestões de minutas dos instrumentos 
necessários à viabilização do projeto objeto dos estudos de viabilidade.  
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ANEXO II 
 

DESCRIÇÃO DO CEMITÉRIO DAS LUZES 
ÁREA 42.782,00 m² 

VELÓRIOS 01 

TOTAL DE INUMADOS 14.582 

TOTAL DE SEPULTURAS EM GERAL 3.300 (APROX.) 

JAZIGOS PERPÉRTUOS 1061 (APROX.) 

JAZIGOS DISPONÍVEIS NÃO HÁ LEVANTAMENTO 

MÉDIA DE SEPULTAMENTO MENSAL 30 

FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS 3 

FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS 3 

DESPESA COM PESSOAL (R$/ano) R$ 296.998,99 

DEMAIS DESPESAS (R$/ano) Doações/Eventos 

SEPULTAMENTOS GRATUITOS 2019 26 
Dados de novembro/2019 
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DESCRIÇÃO CEMITÉRIO DE DONA CATARINA 
ÁREA 2.640,00 m² 

VELÓRIOS 01 

TOTAL DE INUMADOS 559 

TOTAL DE SEPULTURAS EM GERAL 603 

JAZIGOS PERPÉRTUOS NÃO HÁ LEVANTAMENTO 

JAZIGOS DISPONÍVEIS NÃO HÁ LEVANTAMENTO 

MÉDIA DE SEPULTAMENTO MENSAL 21 

FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS 0 

FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS 1 

DESPESA COM PESSOAL (R$/ano) R$ 56.139,19 

DEMAIS DESPESAS (R$/ano) - 

SEPULTAMENTOS GRATUITOS 2019 06 
Dados de novembro/2019 
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ANEXO III 

PROJETOS ARQUITETÔNICOS  
 
CEMITÉRIO DAS LUZES 
SITUAÇÃO ATUAL 

 
 
SITUAÇÃO PRETENDIDA 
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CEMITÉRIO DE DONA CATARINA 
 
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PRETENDIDA 
 

 


