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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários do DF, modalidade
Concorrência.

Projeto Básico SEI-GDF - SEJUS/GAB/LICITAÇÃO P. 49/18  

 PROJETO BÁSICO PARA OUTORGAS DE PERMISSÕES PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL.

 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

Comissão Especial de Licitação de Serviços Funerários

Portaria nº 49, de 17 de abril de 2018.

DODF nº 75, de 19 de abril de 2018.

 

1. TÍTULO DO PROJETO:

Projeto para outorga de permissões para a prestação dos serviços funerários no âmbito do Distrito Federal.

 

2. APRESENTAÇÃO:

O presente Projeto Básico visa outorgar 39 (trinta e nove) permissões a terceiros para execução dos serviços funerários.

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Tendo em vista o interesse público e a conveniência administra�va, o Governo do Distrito Federal regulamentou a prestação de serviço
público inerente a funerais mediante a expedição da Lei n.º 2.424, de 13 de julho de 1999, bem como por meio do Decreto 28.606, de 20 de dezembro
de 2007.

Consoante dispõe as referidas normas legais, dis�nguiram-se os serviços de cemitérios dos serviços funerários, especialmente nos
ar�gos 5º e 7º da Lei n.º 2.424/1999, bem como nos ar�gos 3º e seguintes do Decreto n.º 28.606/2007 que regulamentou os serviços funerários.

No art. 7º do Decreto 28.606/2007 é prevista a outorga da execução dos serviços funerários a terceiros sob regime de permissão, na
forma capitulada na Lei Federal n.º 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, que regulamenta o disposto no art. 175 da Cons�tuição Federal de 1988.

Entre as definições enumeradas na Lei Federal n.º 8.987/95, em seu art. 2º, inciso IV, extrai-se que “permissão de serviço público é a
delegação, mediante licitação da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa �sica ou jurídica que demonstre capacidade para
seu desempenho, por sua conta e risco”.

Portanto, o regime de permissão previsto no Decreto 28.606/2007 se sujeita à regra de competência da legislação específica, a Lei
Federal n.º 8.987/95, mormente em razão da previsão do seu art. 40 que regula: “a permissão de serviço público será formalizada mediante contrato
de adesão, que observará os termos desta Lei, das demais normas per�nentes e do Edital de Licitação, inclusive quanto à precariedade e à
revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente”.

O entendimento jurídico é que o Contrato de Adesão se conforma mediante es�pulação de termos e condições pelo Poder Concedente,
sem que a parte interessada possa propor modificações substanciais nas referências previamente fixadas.

Deve-se atentar para o caráter de supremacia da legislação específica sobre a norma legal de caráter geral. Assim é que os preceitos da
Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, no caso presente, deverá ser observada suple�vamente, consoante dispõe o seu art. 124: “Aplicam-se às
licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos os disposi�vos desta Lei que não conflitam com a legislação específica sobre
o assunto”.

No mesmo diapasão, preceitua os ar�gos 14 e 18 da Lei Federal n.º 8987/1995, veja-se:

“Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos
termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do
julgamento por critérios obje�vos e da vinculação ao instrumento convocatório.
Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais
da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente:

I - o objeto, metas e prazo da concessão;
II - a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço; (...)”.

Ademais, consigna-se que o Decreto 29.168, de 16 de junho de 2008, remanejou para a Secretaria de Estado de Jus�ça e Cidadania a
área de norma�zação, regulação e fiscalização dos serviços funerários e de necrópoles, sendo que a publicação da Portaria/SEJUS nº 4, de 28 de março
de 2011, criou no âmbito do Gabinete da Secretaria de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos, e Cidadania do Distrito Federal, a Comissão Execu�va de
Assuntos Funerários - CEAF.

Conforme disposição do Decreto nº 33.185, de 06 de setembro de 2011, a Comissão Execu�va de Assuntos Funerários teve sua
denominação modificada para Coordenação de Assuntos Funerários, mantendo as atribuições da an�ga CEAF.

Por conseguinte, o Decreto Distrital nº 38.175, de 04 de maio de 2017, transformou a CEAF em Unidade de Assuntos Funerários – UAF.

Importante destacar que no âmbito do Distrito Federal, os serviços funerários gratuitos são realizados pela Secretaria de Estado de
Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH, criada pelo Decreto nº 36.832-2015, conforme
disciplina o Capítulo IX do Decreto Distrital nº 28.606-2007, não sendo objeto do presente Projeto.

Assim sendo, este documento define o objeto e as condições para prestação do serviço adequado no que concerne à exploração de
serviços funerários no Distrito Federal

 

4. OBJETIVOS:
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4.1. OBJETIVO GERAL:

Regularizar os serviços funerários do Distrito Federal por meio da outorga de permissões para execução destes serviços, além de
adequar o sistema adotado nesta capital ao disposto no art. 175 da Cons�tuição Federal, no art. 186 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no art. 7º do
Decreto 28.606/2007.

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Conceder a outorga de 39 (trinta e nove) permissões para execução dos serviços funerários;
Zelar para que a concessão da execução dos serviços funerários resulte na prestação de um serviço adequado;
Atender ao disposto no art. 186 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

 

6. DO OBJETO:

O Governo do Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Jus�ça e Cidadania, se propõe a outorgar permissão à pessoa
jurídica de direito privado com o obje�vo de exploração de serviço funerário local.

A delegação tem por finalidade a execução e exploração das a�vidades inerentes aos serviços funerários, a saber: fornecimento de urna
mortuária; transporte funerário; embalsamamento e formolização de cadáver; re�rada de cer�dão de óbito e guia de sepultamento; recolhimento de
taxas rela�vas a sepultamento; Ornamentação de cadáver em urna mortuária; despachos aéreos ou terrestres, nacionais ou internacionais de
cadáveres; representação da família no encaminhamento de requerimento e outros papéis junto aos órgãos competentes, bem como para remoção
nacional ou internacional e translado do corpo; disponibilização de plano de assistência funerária, desde que autorizados pelo Ministério da Jus�ça,
nos termos da Lei nº 13.261, de 22 de março de 2016; demais serviços afins autorizados pelo órgão Permitente.

 

7. SERVIÇO ADEQUADO

Reportando à Lei n.º 8.987/1995, encontra-se a seguinte disposição:

“Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
conforme estabelecido nesta Lei, nas normas per�nentes e no respec�vo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que sa�sfaz as condições de regularidade, con�nuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como
a melhoria e expansão do serviço.
§ 3º Não se caracteriza como descon�nuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso,
quando:
I - mo�vada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da cole�vidade”.

Assim projeta-se a seguir, o serviço adequado ao interesse público, em atendimento às peculiaridades do serviço funerário no Distrito
Federal, consoante dispõe o art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.987/1995.

 

8. QUANTIDADE DE PERMISSÕES

A Lei n.º 8.987/1995 prescreve:

“Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou
econômica jus�ficada no ato a que se refere o art. 5º desta Lei.”

O serviço funerário tem caráter essencial e de u�lidade pública (Inciso IV do Ar�go 10º da Lei Federal n.º 7.783/1989), circunstância que
exige sua prestação em regime de a�vidade con�nua, na qual se conclui pela conveniência de se adotar um parâmetro que teoricamente viabilize pelo
menos 01 (um) atendimento diário para cada Permissionária, como condição de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da delegação, o qual
ocorrerá ao longo da Permissão.

Assim sendo, conforme dados de óbitos extraídos do Oficio IBGE/EU/DF nº 295/2017 constante do Processo SEI nº 0400-000497/2012,
volume 02, folha 439 e 440 (7800811) e da base de informações populacional do site do IBGE, desenvolveu-se uma análise técnica que definiu o
quan�ta�vo de óbitos que ocorreram na área do Distrito Federal, no período compreendido entre 2012 a 2015.

8.1. CÁLCULO PARA DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE PERMISSÕES

a) Foi extraído do Anuário Esta�s�co do Distrito Federal, base 2016 - CODEPLAN[1] o quan�ta�vo populacional, rela�vo aos anos de 2011 a 2015,
com média de crescimento populacional de 2,27% ao ano e do O�cio IBGE/EU/DF nº 295/2017 constante do Processo SEI nº 0400-000497/2012,
volume 02, folha 439 e 440 (7800811), o quan�ta�vo de óbitos rela�vos aos anos de 2012 a 2015, com média de crescimento de 1,29% ao ano;

b) Comparando a média de crescimento populacional no período, observamos um acréscimo de 2,27 pontos percentuais a cada ano;

c) Comparando a média de crescimento de óbitos no período, observamos um acréscimo de 1,29 pontos percentuais a cada ano;

d) Ao projetar o crescimento anual da população, na base média de 2,27%, para o início do contrato (2019), até o tempo da outorga, que seria de
10 (dez) anos, ou seja, até o ano de 2028, apresentou-se um acréscimo total de 40,80% no número de habitantes no Distrito Federal, a�ngindo a
margem de aproximadamente 4.103.995 habitantes em 2028;

e) Ao projetar o crescimento anual de óbitos, na base média de 1,29%, para o início do contrato, até o tempo da outorga, que seria de 10 (dez)
anos, ou seja, até o ano de 2028, apresentou-se um acréscimo total de 19,42% no número de óbitos no Distrito Federal, a�ngindo a margem de
aproximadamente 14.310 óbitos em 2028;

f) Por meio da projeção de crescimento da quan�dade de óbitos para os próximos 10 (dez) anos, se obtém condição de es�mular a
compe��vidade entre as Permissionárias e prevenir eventuais interrupções de a�vidade, garan�ndo que cada permissionária tenha a possibilidade de
executar, pelo menos, 01 (um) serviço diário até o final do prazo de validade das permissões.

Ano População Percentual de
Crescimento

Óbitos por
ano

Percentual de
Crescimento

2011 2.664.444  11.255  
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2012 2.727.098 2,35 11.193 0,5509
2013 2.789.761 2,30 11.217 0,2132
2014 2.852.372 2,24 11.876 5,8552
2015 2.914.830 2,19 11.933 0,5064
2016 2.980.997 2,27 11.983 0,4442
2017 3.061.484 2,27 12.162 1,29
2018 3.144.144 2,27 12.343 1,29
2019 3.229.035 2,27 12.527 1,29
2020 3.316.219 2,27 12.713 1,29
2021 3.405.757 2,27 12.903 1,29
2022 3.497.713 2,27 13.095 1,29
2023 3.592.151 2,27 13.290 1,29
2024 3.689.139 2,27 13.488 1,29
2025 3.788.746 2,27 13.689 1,29
2026 3.891.042 2,27 13.893 1,29
2027 3.996.100 2,27 14.100 1,29
2028 4.103.995 2,27 14.310 1,29

 
xxx Dados extraídos do Anuário Esta�s�co do Distrito Federal, base 2016 – CODEPLAN
xxx Oficio IBGE/EU/DF nº 295/2017 constante do Processo SEI nº 0400-000497/2012

 

9. SEPARAÇÃO DE OUTORGAS POR GRUPOS DE REGIÕES

a) As Regiões Administra�vas do DF foram separadas por grupo de localidade, considerando que algumas cidades apresentam pequena
densidade populacional, e considerando ainda, o equilíbrio econômico por região;

b) Foi aplicada a es�ma�va de crescimento separada pelas Regiões Administra�vas do DF, tomando por base a densidade demográfica do ano de
2015, extraída do endereço eletrônico: h�p://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Atlas-do-Distrito-Federal-2017.pdf;

c) Em cima dos dados de 2015, úl�mo dado oficial disponível, foi aplicado o acréscimo de 40,80%, projetando a es�ma�va de população para
cada região em 2028, tempo previsto para o vencimento das outorgas;

d)  Em cima dos dados de 2016, úl�mo dado oficial disponível, foi aplicado o acréscimo de 19,42%, projetando a es�ma�va de óbitos em 2028
para cada região, tempo previsto para o vencimento das outorgas;

e) O número de outorgas foi definido considerando o número total es�mado de óbitos/dia referente ao ano de 2028, data de fim da outorga,
quando somadas as Regiões Administra�vas;

f) A permissionária deverá estabelecer sua sede em uma das regiões do lote por ela escolhido, o que não a impede de prestar os serviços em
todo o território do Distrito Federal.

 População 2015 População 2028 Óbitos/ano 2016 Óbitos/ano 2028 Óbitos/dia 2016 Óbitos/dia 2026 Outorgas
DISTRITO FEDERAL 2.914.830 4.103.995 11.983 14.310 32,83 39,21 39

 
GRUPO 01

 População
2015

População
2028 Óbitos/ano 2016 Óbitos/ano

2028
Óbitos/dia

2016
Óbitos/dia

2028 Outorgas

Brasília 210.067 295.774 982 1.173 2,69 3,21

5

Lago Sul 28.981 40.805 211 252 0,58 0,69
Lago Norte 36.394 51.243 151 180 0,41 0,49

Varjão 8.453 11.902 39 47 0,11 0,13
Cruzeiro 29.535 41.585 132 158 0,36 0,43

Sudoeste/Octogonal 52.990 74.610 119 142 0,33 0,39
TOTAL 366.420 515.919 1634 1.951 4,48 5,35

Obs. Obrigatório a concessão de outorga para no mínimo 3 empresas na Região Administra�va de Brasília, em virtude de possuir hospitais
públicos;
Outorga 1 - Brasília;
Outorga 2 - Brasília;
Outorga 3 - Brasília;
Outorga 4 e 5 - Livre escolha.
A escolha de localidade de cada outorga seguirá a ordem de classificação do certame no grupo.

 
GRUPO 02

 População
2015

População
2028 Óbitos/ano 2016 Óbitos/ano 2028 Óbitos/dia 2016 Óbitos/dia

2028 Outorgas

Gama 134.111 188.828 820 979 2,25 2,68
4Santa Maria 125.559 176.787 493 589 1,35 1,61

 TOTAL 259.670 365.615 1.313 1.568 3,60 4,30
Obs. Obrigatório a concessão de outorga para, no mínimo, 1 empresa na Região Administra�va de Santa Maria e 1 no Gama, em virtude de
possuírem hospitais públicos;
Outorga 6 - Gama;
Outorga 7 - Santa Maria;
Outorga 8 e 9 - Livre escolha.
A escolha de localidade de cada outorga seguirá a ordem de classificação do certame no grupo.

 
GRUPO 03

 População 2015 População
2028 Óbitos/ano 2016 Óbitos/ano 2028 Óbitos/dia 2016 Óbitos/dia

2028 Outorgas

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Atlas-do-Distrito-Federal-2017.pdf
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Tagua�nga 207.045 291.519 1.105 1.320 3,03 3,62 8
Samambaia 258.457 363.907 837 1.000 2,29 2,74
Águas Claras 138.562 195.095 334 399 0,92 1,09
Vicente Pires 72.733 102.408 229 273 0,63 0,75

 TOTAL 676.797 952.930 2.505 2.991 6,86 8,20
Obs. Obrigatório a concessão de outorga para, no mínimo, 2 empresas na Região Administra�va de Samambaia e 2 empresas na Região
Administra�va de Tagua�nga, em virtude de possuírem hospitais públicos;
Outorga 10 - Tagua�nga;
Outorga 11 - Samambaia;
Outorga 12 - Tagua�nga;
Outorga 13 - Samambaia;
Outorga 14 a 17 - Livre escolha.
A escolha de localidade de cada outorga seguirá a ordem de classificação do certame no grupo.

 
GRUPO 04

 População 2015 População
2028 Óbitos/ano 2016 Óbitos/ano 2028 Óbitos/dia 2016 Óbitos/dia

2028 Outorgas

Ceilândia 479.713 675.436 1.946 2.324 5,33 6,37
7Brazlândia 51.816 72.957 319 381 0,87 1,04

 TOTAL 531.529 748.393 2.265 2.705 6,21 7,41
Obs. Obrigatório a concessão de outorga para pelo menos 1 empresa na Região Administra�va de Brazlândia, em virtude da distância
geográfica da cidade e por possuir hospital público;
Outorga 18 - Brazlândia;
Outorga 19 a 24 - Livre escolha.
A escolha de localidade de cada outorga seguirá a ordem de classificação do certame no grupo.

 
GRUPO 05

 População 2015 População 2028 Óbitos/ano 2016 Óbitos/ano
2028 Óbitos/dia 2016 Óbitos/dia

2028 Outorgas

Sobradinho 62.763 88.370 420 502 1,15 1,37

8

Planal�na 190.495 268.217 790 943 2,16 2,58
Paranoá 44.975 63.325 247 295 0,68 0,81

São Sebas�ão 99.525 140.131 322 385 0,88 1,05
Fercal 8.288 11.670 35 42 0,10 0,11

Sobradinho II 100.683 141.762 325 388 0,89 1,06
Jardim Botânico 26.882 37.850 70 84 0,19 0,23

Itapoã 67.238 94.671 141 168 0,39 0,46
 TOTAL 600.849 845.995 2350 2.806 6,44 7,69

Obs. Obrigatório a concessão de outorga para pelo menos 1 empresa na Região Administra�va do Paranoá, 1 em São Sebas�ão, 1 em
Sobradinho e 1 em Planal�na, em virtude de possuírem hospitais públicos;
Outorga 25 - Paranoá;
Outorga 26 - São Sebas�ão;
Outorga 27 - Sobradinho;
Outorga 28 - Planal�na;
Outorga 29 a 32- Livre escolha.
A escolha de localidade de cada outorga seguirá a ordem de classificação do certame no grupo.

 
 

GRUPO 06
 População 2015 População 2028 Óbitos/ano 2016 Óbitos/ano 2028 Óbitos/dia 2016 Óbitos/dia 2028 Outorgas

Núcleo Bandeirante 23.562 33.175 129 154 0,35 0,42

4

Candangolândia 15.641 22.023 87 104 0,24 0,28
Riacho Fundo 40.098 56.458 140 167 0,38 0,46

Park Way 19.803 27.883 110 131 0,30 0,36
Guará 133.171 187.505 570 681 1,56 1,86
SCIA 38.429 54.108 102 122 0,28 0,33
SIA 1.990 2.802 5 6 0,01 0,02

 TOTAL 272.694 383.953 1143 1.365 3,13 3,74
Obs. Obrigatório a concessão de outorga para pelo menos 1 empresa na Região Administra�va do Guará, em virtude de possuir hospital público;
Outorga 33 - Guará;
Outorga 34 a 36 - Livre escolha.
A escolha de localidade de cada outorga seguirá a ordem de classificação do certame no grupo.

 
GRUPO 07

 População 2015 População 2028 Óbitos/ano 2016 Óbitos/ano 2028 Óbitos/dia 2016 Óbitos/dia 2028 Outorgas
Recanto das Emas 146.906 206.844 487 582 1,33 1,59

3
Riacho Fundo II 51.709 72.806 111 133 0,30 0,36

Ignorada*  0 180 215 0,49 0,59
 TOTAL 198.615 279.650 778 929 2,13 2,55

Obs. Outorga 37 a 39 - Livre escolha.
A escolha de localidade de cada outorga seguirá a ordem de classificação do certame no grupo.
*Óbitos ocorridos sem definição de localidade, conforme Anuário Esta�s�co do Distrito Federal - 2016, re�rado do sí�o da CODEPLAN.

 

TOTAL DE OUTORGAS A SEREM LICITADAS: 39
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9.1. Na hipótese de não comparecimento ao chamamento do Edital, ou de inabilitação de interessados, ou de desclassificação de proposta
em desconformidade com os requisitos estabelecidos, ou em situação de exclusão de licitantes em razão de descumprimento das obrigações e
compromissos assumidos com a proposta apresentada, em quan�ta�vo suficiente para a outorga de 39 (trinta e nove) permissões, o procedimento
terá validade e plena eficácia para os licitantes adjudicados;

9.2. Não sendo adjudicadas a totalidade de outorgas, deverá ser realizado novo procedimento licitatório, no prazo de 90 (noventa) dias, para
o preenchimento das outorgas remanescentes.

10. PERÍODO DA PERMISSÃO

A Permissão terá vigência de 10 (dez) anos, a par�r da data da assinatura contratual, operando a eficácia com a publicação do seu extrato no Diário
Oficial do Distrito Federal – DODF.

11. DO VALOR

Em pesquisa realizada no sí�o eletrônico do SEBRAE, iden�ficamos o valor médio de instalação e custeio de uma empresa funerária. Considerando que
os valores referem-se ao ano de 2012, es�mamos o valor de correção monetária até 2018, tomando como base o índice inflacionário, que no período
foi de 44,57% (quarenta e quatro vírgula cinquenta e sete por cento).

11.1. INVESTIMENTO - Simulação Financeira: (Dados SEBRAE)

O inves�mento básico para montar uma funerária de pequeno porte irá girar em torno do que segue abaixo:

 2012 Inflação de 44,57% no período 2018
02 Veículos R$ 90.000,00 R$ 40.113,00 R$ 130.113,00
04 carrinhos para transporte de urnas R$ 10.000,00 R$ 4.457,00 R$ 14.457,00
08 conjunto suporte para urnas R$ 3.500,00 R$ 1.559,95 R$ 5.059,95
03 mesas R$ 600,00 R$ 267,42 R$ 867,42
10 cadeiras R$ 1.200,00 R$ 534,84 R$ 1.734,84
03 computadores R$ 4.500,00 R$ 2.005,65 R$ 6.505,65
02 impressoras a laser R$ 1.800,00 R$ 802,26 R$ 2.602,26
01 aparelho de fax R$ 450,00 R$ 200,57 R$ 650,57
02 Arquivos R$ 900,00 R$ 401,13 R$ 1.301,13
04 telefones R$ 200,00 R$ 89,14 R$ 289,14
10 conjuntos de candelabros R$ 4.200,00 R$ 1.871,94 R$ 6.071,94
10 conjuntos de cas�çais R$ 6.400,00 R$ 2.852,48 R$ 9.252,48
10 conjunto de suporte para coroas R$ 1.500,00 R$ 668,55 R$ 2.168,55

TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 125.250,00 R$ 55.823,93 R$ 181.073,93

Observações: 
a. Não estão considerados os gastos relativos à aquisição ou reforma do imóvel escolhido para a instalação da empresa. 
b. Nos valores acima não está previsto a aquisição de estoque inicial para a funerária, pois esse gasto irá depender da expectativa de venda da empresa
funerária. 
c. Os preços acima são meramente referenciais, para fins de estimativa do investimento necessário.

11.2. CUSTOS - Simulação Financeira: (Dados SEBRAE)

Os custos para abrir e manter uma empresa funerária de pequeno porte pode ser es�mado considerando os itens e valores referenciais indicados
abaixo:

 2012 Inflação de 44,57% no período 2018
Salários, comissões e encargos R$ 6.000,00 R$ 2.674,20 R$ 8.674,20
Tributos, impostos, contribuições e taxas R$ 800,00 R$ 356,56 R$ 1.156,56
Aluguel, taxa de condomínio, segurança R$ 1.500,00 R$ 668,55 R$ 2.168,55
Água, luz, telefone e acesso a internet R$ 250,00 R$ 111,43 R$ 361,43
Produtos para higiene e limpeza da empresa e
funcionários R$ 300,00 133,71 433,71

Recursos para manutenções corre�vas e
preven�vas de maquinários, equipamentos e
instalações

R$ 150,00 R$ 66,86 R$ 216,86

Propaganda e publicidade da empresa R$ 1.500,00 R$ 668,55 R$ 2.168,55
TOTAL DO CUSTO R$ 10.500,00 R$ 4.679,85 R$ 15.179,85

11.3. RESULTADOS

 Valor extraído do sí�o eletrônico do SEBRAE para
2012

Atualização Monetária por índice inflacionário de
44,47%, no período de 2012 a 2018

Inves�mentos R$ 125.000,00 R$ 180.712,25
Receita Mensal (projetado pela tabela com base no
menor valor pra�cado por serviço de sepultamento
adulto

R$ 14.210,82 (projetado pela tabela com base no
menor valor pra�cado por serviço de
sepultamento adulto R$ 546,57)

R$ 26.989,50 (projetado pela tabela com base no
menor valor pra�cado por serviço de sepultamento de
adulto, com formolização (R$ 899,65)

Custos Mensais R$ 10.500,00 R$ 15.179,83
Lucro Líquido Mensal Presumido R$ 3.006,82 (21,15%) R$ 11.809,67 (43,76%)
Lucro Líquido Presumido ao longo da Permissão R$ 252.572,00 R$ 1.417.160,40

 

11.4. O valor total es�mado do edital corresponde à soma do faturamento mínimo es�mado das 39 (trinta e nove) concessões ao longo do
período da permissão, cujo montante é de R$ 120.560.583,75 (cento e vinte milhões quinhentos e sessenta mil quinhentos e oitenta e três reais e
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setenta e cinco centavos), conforme es�ma�va con�da na tabela abaixo:

11.5. VALOR DA LICITAÇÃO CONSIDERANDO MENOR CUSTO TOTAL PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM REALIZAÇÃO DE FORMOLIZAÇÃO

ANO ÓBITOS Valor Mínimo do Serviço VALOR
2011 11.255 899,65 R$ 10.125.560,75
2012 11.193 899,65 R$ 10.069.782,45
2013 11.217 899,65 R$ 10.091.374,05
2014 11.876 899,65 R$ 10.684.243,40
2015 11.933 899,65 R$ 10.735.523,45
2016 11.983 899,65 R$ 10.780.505,95
2017 12.162 899,65 R$ 10.941.135,49
2018 12.343 899,65 R$ 11.104.158,41
2019 12.527 899,65 R$ 11.269.610,37
2020 12.713 899,65 R$ 11.437.527,56
2021 12.903 899,65 R$ 11.607.946,72
2022 13.095 899,65 R$ 11.780.905,13
2023 13.290 899,65 R$ 11.956.440,62
2024 13.488 899,65 R$ 12.134.591,58
2025 13.689 899,65 R$ 12.315.397,00
2026 13.893 899,65 R$ 12.498.896,41
2027 14.100 899,65 R$ 12.685.129,97
2028 14.310 899,65 R$ 12.874.138,40

 
xxx Período de 10 (dez) anos para concessão da permissão.

 
VALOR TOTAL PARA A LICITAÇÃO R$ 120.560.583,75

FATURAMENTO MÍNIMO PRESUMIDO POR FUNERÁRIA EM 10 ANOS R$ 3.091.297,02
PREÇO MÍNIMO PARA OUTORGA R$ 154.564,85

 

11.6. O valor es�mado de cada Contrato, para efeito da licitação, corresponde a soma do faturamento mínimo projetado ao longo do período
da permissão (10 anos), que é de R$ 3.091.297,02 (três milhões noventa e um mil duzentos e noventa e sete reais e dois centavos), para cada funerária,
considerando:

I - o menor custo cobrado por sepultamento com formolização, de acordo com a tabela definida pela Portaria nº 063/2015, de 16 de setembro
de 2015;

II - pelo menos 1 (um) sepultamento por dia, a ser realizado pela empresa;

III - Valores aferidos pela Comissão Especial de Licitação de Outorga de Serviços Funerários, ins�tuída pela Portaria nº 049/2018, de 17 de abril de
2018;

11.7. O valor da Outorga da permissão a ser proposto por cada Licitante NÃO poderá ser inferior a R$ 154.564,85 (cento e cinquenta e quatro
mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor total da licitação por funerária;

11.8.  Pagamento mensal de percentual equivalente à 2,5% (dois e meio por cento) sobre o faturamento bruto mensal, pela licitante
vencedora, ao longo do período da permissão.

11.8.1. Os percentuais foram definidos considerando os valores de custeio mensal, lucro presumido, inves�mento inicial para instalação de
empresas do ramo, conforme dados extraídos do sí�o eletrônico do SEBRAE[2]no ano de 2012, corrigidos monetariamente com base no índice
inflacionário até o ano de 2018. Ademais, por se tratar de um serviço exclusivo do Estado, essencial à população e sem fins lucra�vos pelo ente
estatal, e considerando ainda o caráter precário da permissão, entende-se que o valor da outorga definido promove a ampla concorrência,
obje�vando a viabilidade do processo licitatório.  

12.  ÁREA DE ATUAÇÃO

A área de atuação das funerárias limita-se ao território do Distrito Federal, ficando a critério da família, a escolha da funerária e o local de sepultamento,
independente do local do óbito.

Nas situações de recepção de corpos em evento de óbito verificado fora dos limites geográficos do Distrito Federal e que por vontade de familiares sejam
trasladados para sepultamento nos cemitérios de Brasília, a atuação da prestadora de serviços da origem não poderá executar atividades complementares,
caso em que uma Permissionária do DF deverá formalmente assumir a finalização do atendimento funerário.

Em sentido inverso, nas situações de remoção de cadáveres para sepultamento em cemitérios localizados fora do Distrito Federal, a Permissionária poderá
efetuar o traslado em urna especial para transporte, facultando-se a coleta do corpo por prestador de serviço estabelecido no destino.

 

13. PREÇOS DOS SERVIÇOS

Os preços a serem cobrados dos usuários dos serviços funerários obedecerão ao disposto na Lei n.º 8.987 de 13/02/1995, e os valores máximos fixados pela
Portaria n.º 063/SEJUS, de 16/09/2015, a saber:

13.1. Urnas Mortuárias:

 

Urnas Mortuárias: VALOR (R$)
 

PADRÃO – I
Urna es�lo sextavada em madeira branca, com alça fixa, sem visor, medindo:

0,60 m R$ 127,11
0,80 m R$ 129,93
1,00 m R$ 155,36
1,20 m R$ 220,32
1,40 m R$ 228,80
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1,60 m R$ 257,04
1,90 m R$ 273,99
2,10 m R$ 273,99

ACIMA DE 100 kg R$ 494,32

 
PADRÃO - II

Urna es�lo sextavada esmaltada, acabamento especial, com alças fixas, com visor, medindo:

0,60 m R$ 149,71
0,80 m R$ 180,78
1,00 m R$ 217,50
1,20 m R$ 307,89
1,40 m R$ 319,19
1,60 m R$ 358,73

ACIMA DE 1,60 m R$ 423,70
DE 1,95 m A 2,10 m R$ 706,17
DE 100 Kg A 145 Kg R$ 706,17
DE 145 Kg A 180 Kg R$ 776,78

URNA ZINCADA
PADRÃO I - SEM VISOR R$ 1.412,33

PADRÃO II - COM VISOR R$ 1.694,80
OBSERVAÇÃO: No intervalo entre uma medida e outra, prevalecerá o preço da medida anterior.

 

ARTEFATOS

Véu, velas, material de proteção individual,
ornamentação com crisântemos e/ou rosas e

produtos de assepsia do corpo.

URNAS MEDINDO: Com Crisântemos Com Rosas
0,60 m R$ 55,08 R$ 98,86
0,80 m R$ 55,08 R$ 112,99
1,00 m R$ 55,08 R$ 112,99
1,20 m R$ 100,28 R$ 112,99
1,40m R$ 100,28 R$ 112,99
1,60m R$ 100,28 R$ 112,99

ACIMA DE 1,60 m R$ 176,54 R$ 211,85
DE 1,95 a 2,10 m R$ 176,54 R$ 254,22

DE 100 Kg até 145 Kg R$ 176,54 R$ 254,22

DE 145 Kg A 180 Kg R$ 176,54 R$ 296,56

 

ATENDIMENTO:
Equipe de remoção e contratação. Suporte operacional, veículo funerário para translado urbano, despacho

terrestre ou aéreo internacional, expediente administra�vos, expedição de documentos e re�rada de
cer�dão de óbito e guia de sepultamento. Obs.: Nos serviços funerários prestados para sepultamento em

urnas medindo 0,60 cm, 0,80 cm e 1,00 m, sem ou com visor, fica excluído o valor cobrado por este serviço.

R$ 112,99

CERIMONIAL:
Quando o velório ocorrer fora dos cemitérios do Distrito Federal.

Assistência à família, cortejo fúnebre em perímetro urbano, paramento em metal cromado.
R$ 81,92

 

 
MENOR CUSTO TOTAL PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS SEM A REALIZAÇÃO DA FORMOLIZAÇÃO

CRIANÇA VALOR
Urna padrão I – 0,60 m R$ 127,11

Artefatos R$ 55,08
Remoção R$ 112,99

TOTAL R$ 295,18
ADULTO VALOR

Urna padrão I – 1,60 m R$257,04
Artefatos R$ 176,54
Remoção R$ 112,99

TOTAL R$ 546,57

 

MENOR CUSTO TOTAL PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM A REALIZAÇÃO DA FORMOLIZAÇÃO
CRIANÇA VALOR

Urna padrão I – 0,60 m R$ 127,11
Artefatos R$ 55,08
Remoção R$ 112,99

TOTAL R$ 295,18
ADULTO VALOR

Urna padrão I – 1,60 m R$257,04
Artefatos R$ 176,54
Remoção R$ 112,99

TOTAL R$ 546,57
 

13.2. Os valores dos preços constantes dos itens 11.1 só poderão ser alterados mediante publicação oficial dos órgãos competente.
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14. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

14.1. A outorga da PERMISSÃO se opera mediante prévio procedimento licitatório, na modalidade de concorrência, em observância aos
preceitos legais vigentes, especialmente, a Lei Federal n.º 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e, observará as disposições da Lei de Licitações de 21 de
junho de 1993, no que couber.

14.2. O regime da delegação é de permissão integral da exploração do serviço público por conta e risco da Permissionária, impondo-se o prazo
de publicidade do ato convocatório da Licitação, aquele es�pulado no art. 21, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993.

14.3. Haja vista que os preços dos serviços são pré-fixados e os encargos pela outorga são definidos previamente, a Licitação observará a
disposição estabelecida no art. 15, inciso IV, da Lei Federal 8.987/1995, adotando o critério de julgamento de MAIOR OFERTA, COM PREÇO MÍNIMO
FIXADO NO EDITAL;

14.4. Em decorrência do que prescreve o art. 8º, da Lei n.º 2.424/1999, adota-se o sistema de Qualificação dos interessados na exploração do
serviço, subdividida em fases ordenadas na seguinte sequência : 

a) FASE I - PRÉ- QUALIFICAÇÃO, de caráter eliminatório, quando os interessados demonstrarão o atendimento das exigências
discriminadas nos art. 27 a 31 da Lei n.º 8.666/1993;

b) FASE II - PROPOSTA COMERCIAL, na qual os licitantes escolherão o grupo de par�cipação, apresentando valores para melhor
oferta da outorga;

c) FASE III - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, quando a Comissão Especial de Licitação atribui classificação às propostas que
atenderem as exigências do Edital, classificando as 38 (trinta e oito) empresas com maior lance, em ordem decrescente por grupo
escolhido;

d) FASE IV - ADJUDICAÇÃO DA PERMISSÃO, oportunidade em que a Comissão Especial de Licitação emite relatório conclusivo
para cada licitante, adjudicando o objeto da Licitação.

 

15. DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS

15.1. As Permissionárias deverão instalar-se em edificações adequadas e de conformidade com o disposto no art. 18º do Decreto n.º
28.606/2007, na redação alterada pelo Decreto n.º 28.775/2008, contendo, no mínimo:

a) Sala de exposição para ataúdes e materiais correlatos;

b) Dependências para administração;

c) Banheiros sociais;

d) Sala para preparação dos corpos, quando exercer as a�vidades dispostas nos incisos III e VI, do ar�go 7°, da lei n°
2.424/1999;

15.2. A mudança de endereço da Permissionária, por qualquer razão, deverá ser jus�ficada e previamente autorizada pela Secretaria de
Estado de Jus�ça e Cidadania, que atenderá as exigências do Decreto n.º 28.606/2007, licenciada pelas respec�vas Administrações Regionais.

15.3. Nenhuma agência funerária poderá instalar-se ou transferir seu domicílio antes de procedida à vistoria local pelos órgãos competentes,
os quais atestarão a sua regularidade, conforme as exigências previstas na legislação em vigor.

15.4. A aprovação dos locais e edificações para a execução das a�vidades previstas no presente edital, ficará a cargo da Vigilância Sanitária
local, com base no disposto incisos III e VI, do ar�go 7°, da Lei 2.424/99, no Decreto 28.606 de 20 de dezembro de 2007 e na Legislação Sanitária em
vigor.

15.5. É proibida a exposição de mostruários fora do estabelecimento ou voltados diretamente para rua.

15.6. A execução dos serviços funerários no Distrito Federal não poderá ser desenvolvida em área de uso exclusivamente residencial.

15.7. As permissionárias deverão adequar suas instalações �sicas de forma a observarem as condições de acessibilidade da pessoa portadora
de deficiência ou mobilidade reduzida em cumprimento do disposto no ar�go 11 da Federal nº. 10.098 de 19 de dezembro de 2000 e ar�go 8º do
Decreto Regulamentar nº 5.296 de 2004, no que couber. 

15.8. As permissionárias de outras unidades da federação e que não possuírem filial no Distrito Federal, deverão apresentar declaração de que
disporá de sede filial no Distrito Federal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato, sob pena de rescisão
contratual.

15.8.1. Considerando as informações  extraídas no si�o eletrônico do SEBRAE[3], que consigna o prazo médio de 15/30 dias para a abertura
de uma empresa no Distrito Federal e visando atender a especificidade dos serviços prestados no ramo funerário, entendemos que o prazo
mencionado no item 15.8 viabiliza a par�cipação de empresas que porventura não estejam inscritas no DF.

16. DA PREPARAÇÃO DE CORPOS

16.1. O embalsamamento e a formolização de cadáveres deverão ser processados em consonância com o disposto pelo Decreto n.º
28.606/2007, bem como pelo Código Sanitário do Distrito Federal a ser u�lizado quando:

a) o sepultamento ocorrer após 24 (vinte e quatro) horas do momento do óbito;

b) o cadáver for transportado por via terrestre para localidade cuja distância for superior a 250 km, (duzentos e cinquenta
quilômetros);

c) o cadáver for transportado por via aérea para outra localidade;

d) o óbito se der por doença transmissível e o corpo for transportado para outra localidade;

e) o médico que expediu o Atestado de Óbito julgar conveniente.

f) o embalsamamento e a formolização deverão ser feitos por pessoal habilitado em necropsia ou técnico em tanatopraxia, por
ins�tuição, reconhecida pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde, sob responsabilidade de médico legista ou anátomo-
patologista, além de observar as normas fixadas pela vigilância sanitária para o mister.

16.2. A instalação �sica para desempenho da a�vidade atenderá as exigências dos órgãos públicos de controle e fiscalização da a�vidade.
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17. VEÍCULOS ESPECIAIS

17.1. Para execução dos serviços funerários, exige-se, veículo especial para transporte funerário que deverá atender aos seguintes requisitos,
comprovados mediante vistoria do DETRAN/DF e do Departamento de Concessões e Permissões – DCP/ST/GDF:

a) licenciamento no DETRAN/DF, COMO VEÍCULO FUNERÁRIO;

b) ano de fabricação de, no máximo, 07 (sete) anos contados retroa�vamente da data prevista para a apresentação da proposta
e em perfeitas condições de funcionamento;

c) dotado(s) de portas e cinto de segurança e da salubridade, definidos, respec�vamente, pelo DCP/ST/GDF e pela Secretaria de
Saúde/GDF, além da Portaria nº 247, SEDEST, de 27 de dezembro de 2007, e do Código Nacional de Trânsito;

d) seguro contra riscos de responsabilidade civil, com cobertura para passageiros e terceiros;

17.2. o(s) veículo(s) des�nado(s) ao serviço de transporte funerário deve(m) possuir as seguintes caracterís�cas:

a) logomarca da empresa ou firma em ambas as portas dianteiras;

b) trava para urna durante o transporte;

c) o reves�mento interno do compar�mento des�nado ao transporte de urna funerária deverá ser de material liso, resistente,
impermeável, lavável e não absorvente.

17.3. a�ngido o limite da vida ú�l do(s) veiculo(s) fixado em 07(sete) anos, a contar do ano de sua fabricação, especificado no Cer�ficado de
Registro e Licenciamento de Veículo, exige-se sua subs�tuição por outro de idade inferior, preenchidos os requisitos da permissão;

17.4. a fixação de publicidade no(s) veículo(s) obedecerá às condições estabelecidas pelo DCP/ST/GDF;

17.5. os veículos cadastrados para o serviço funerário do Distrito Federal serão, obrigatoriamente, vistoriados a cada 12 (doze) meses pelo
DCP/ST/GDF, que emi�rá selo comprobatório a ser afixado na parte interna do veículo, em local visível pelos usuários e pela fiscalização:

17.6. o transporte de cadáver só será permi�do em veículo especial des�nado exclusivamente para esse fim;

17.7. os veículos especiais que transportarem cadáveres cuja causa morte tenha sido molés�a transmissível deverão ser rigorosamente
desinfetados;

17.8. os veículos especiais deverão atender toda a legislação vigente, no âmbito distrital e federal.

 

18. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

18.1. Na prestação do serviço a Permissionária empregará mão de obra qualificada e treinada para relacionamento com os usuários, exigindo-
se conduta respeitosa e tratamento com urbanidade.

a) Todos os Agentes Funerários deverão ser regularmente registrados como funcionários na forma da CLT, e usarão crachá de
iden�ficação.

b) É expressamente vedada a contratação de menores para o serviço funerário, conforme prescreve o inciso XXXIII do art. 7º da
Cons�tuição Federal.

c) A Permissionária se obriga a fornecer ao Agente Funerário todos os equipamentos de proteção e segurança do trabalho (luvas etc.),
bem como exigir e acompanhar a observância de programas de saúde. Especialmente, as campanhas públicas de prevenção de epidemias e
endemias.

d) Exige-se o uso do uniforme compa�vel e higiene pessoal adequada aos atendimentos dos usuários do serviço público.

18.2. A exploração dos serviços funerários será feita em caráter con�nuo e permanente, correndo por conta da Permissionária toda e
qualquer despesa dela decorrente.

18.3. A Permitente poderá propor novas normas ou alterações às já existentes, que visem aprimorar os serviços oferecidos à comunidade,
bem como atender às necessidades dos usuários e/ou às condições de exploração dos serviços.

18.4. É vedada a transferência do direito de exploração dos serviços funerários a terceiros, sob pena de cancelamento da respec�va
permissão, conforme apregoa o art. 7º do Decreto   n.º 28.606/2007.

18.5. As Permissionárias deverão possuir em seus estabelecimentos urnas mortuárias com as caracterís�cas mínimas, conforme especificação
a seguir:

a) Padrão I – Es�lo sextavado em madeira branca, com alça fixa sem visor;

b) Padrão II – Es�lo sextavado, esmaltada, acabamento especial, com alça fixa e visor.

18.6. Deverão ser disponibilizadas urnas mortuárias para todos os tamanhos, em ambos os padrões.

18.7. A Permissionária poderá disponibilizar outros padrões e modelos de urnas mortuárias para atender a conveniência dos usuários sendo
livre a negociação de preços.

18.8. A conservação de restos mortais humanos, ato médico consistente no emprego de técnica de tratamento químico visando a conservação
total e permanente (embalsamamento), ou por tempo previsto (a formolização), será executada por técnico em necropsia ou em tanatopraxia
habilitado por ins�tuição reconhecida pelos Ministérios da Educação e da Saúde, e sob a responsabilidade de médico legista ou anátomo-patologista,
em local apropriado aprovado pela autoridade sanitária, localizado em hospital, no IML ou em clínica específica, observará os termos da Resolução RDC
Número 68, de 10.10.2007, da ANVISA.

18.8.1. O embalsamamento e a formolização deverão ser feitos por pessoal técnico em necropsia, técnico em tanatopraxia, devidamente
cer�ficados por ins�tuição, reconhecida pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde, sob responsabilidade de médico legista ou anátomo-
patologista, em salas apropriadas, devidamente aprovadas pela autoridade sanitária e localizadas nos Hospitais, Casas de Saúde, Maternidades,
Ins�tuto de Medicina Legal e Agências Funerárias.

19. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

19.1. Cons�tuir direito do usuário receber da Permissionária os serviços adequados, em estrita observância às disposições da Lei n.º
8.078/1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

19.2. São direitos e obrigações dos usuários:
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a) Receber o Serviço Adequado, definido no ar�go 5º do Decreto nº 28.606/2007, mediante pagamento dos preços fixados na
Portaria nº 063 – SEJUS, de 17 de setembro de 2015 e em tabelas baixadas ou homologadas pelo órgão competente, qualquer que seja o
padrão escolhido;

b)  Acompanhar o andamento de processo rela�vo à reclamação ou denúncia que apresentar, e ser informado do seu resultado após a
decisão;

c) Receber do Distrito Federal e das permissionárias todas as informações necessárias à livre escolha dos serviços e bens que lhe
convierem, e ser informado de todas as opções e possibilidades de que possa dispor;

d)  Receber serviço e fornecimento do padrão básico �po I, gratuitamente, sem qualquer dis�nção, se fizer jus à gratuidade;

e)  Obter do órgão competente e das permissionárias, informações necessárias à defesa de seus interesses individuais ou cole�vos;

f)  Escolher livremente a fornecedora dos serviços e bens do padrão básico ou do padrão diferenciado;

g)  Informar ao órgão competente sobre irregularidade ou ilicitude relacionada aos serviços funerários, ou que envolvam
permissionárias, seus proprietários, integrantes, empregados, ou prepostos, caso em que a informação será reduzida a termo;

h)  Par�cipar da fiscalização dos serviços, na forma da Lei.

 

20. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA

20.1. São direitos e obrigações das permissionárias:

20.2. Observar rigorosamente os preços máximos dos serviços e fornecimentos, respec�vamente fixados e homologados Portaria nº 063 –
SEJUS, de 17 de setembro de 2015 ou alterações posteriores realizadas pelo órgão competente;

20.3. A Permissionária recolherá, mensalmente, aos cofres do Distrito Federal, por meio de Guia de Recolhimento - GR:

20.3.1. A �tulo de remuneração pela concessão de uso da exploração dos serviços de funerários, o valor de 2,5% (dois e meio por cento) do
faturamento bruto, calculado sobre o faturamento mensal imediatamente anterior;

20.3.2. O recolhimento que trata o item 18.1.2 deverá ser efetuado até o 5º (quinto) dia ú�l de cada mês.

a) A Permissionária deverá remeter à Concedente até o 10º (décimo) dia ú�l de cada mês, uma via do documento de recolhimento
que trata esta Cláusula.;

b) Indicar, em cada serviço que executar, o nome do profissional responsável pela preparação do corpo e ornamentação da urna;

c)  Emi�r notas fiscais, discriminando os serviços, a urna e a ornamentação fornecidos, designando o nome da pessoa falecida e o
nome do responsável pelo sepultamento e seu respec�vo endereço completo e telefones;

d) Facilitar as ações fiscalizadoras e a ação coopera�va dos usuários;

e) Usar veículos de transporte funerário exclusivamente para essa finalidade e mantê-los em perfeitas condições de funcionamento,
segurança, higiene e limpeza, desinfetando-os conforme previsto nas normas sanitárias e sempre que transportarem cadáver de pessoa
falecida em razão de doença infectocontagiosa;

f)  Exigir dos seus empregados e prepostos em serviço, o uso de uniforme e crachá de iden�ficação;

g)  Não permi�r que empregados, prepostos e quaisquer pessoas a ela vinculadas direta ou indiretamente agenciem qualquer serviço
ou fornecimento;

h)  Fazer contato com a autoridade policial e de trânsito e solicitar escolta e controle de trânsito, quando necessário e sempre que o
funeral envolver cortejo;

i)  Fornecer aos usuários todas as informações rela�vas aos serviços funerários;

j) Reproduzir o formulário “DECLARAÇÃO DE DADOS DE SEPULTAMENTO”, em blocos �pograficamente numerados, com 03 (três) vias,
sendo que a primeira via será entregue ao usuário, mediante recibo no ato do preenchimento, a segunda, à Administração do Cemitério no
ato da entrega do corpo e permanecendo a terceira via e os blocos impressos sempre à disposição da fiscalização, conforme modelo
constante da Portaria n.º 102, de 19 de outubro de 2017, alterada pela Portaria nº 28, de 08 de março de 2018;

k) Exercer rigoroso controle sobre o comportamento moral e funcional dos seus empregados e prepostos, deles exigindo respeito ao
público e aos mortos;

l)  Mensalmente comunicar ao órgão competente, em formulário próprio, a relação de empregados e prepostos a seu serviço e a
regularidade da empresa, assegurando a permanência das condições existentes ao tempo da outorga da permissão, ou condição superior, e
apresentar relatório das a�vidades (serviços executados). As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela Permissionária, serão
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros
contratados pela Permissionária e o Poder Permitente.

m) Deverá o contratado manter, durante toda execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;

n) Serão de responsabilidade das Permissionárias os danos causados ao poder público e a terceiros, devendo estas responderem na
forma do § 6º do art. 37 da Cons�tuição Federal;

o) Cons�tuem obrigações das Permissionárias, além das constantes dos Capítulos I e VI do Decreto n.º 28.606/2007, o pagamento de
toda e qualquer despesa decorrente da Permissão, inclusive as rela�vas à pessoal, operação, manutenção, tributos e encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários;

p) É facultado a Permissionária manifestar desinteresse pela Permissão, mediante comunicação à Permitente, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a cessação da exploração, sem que tal possa cons�tuir, em seu favor ou em
favor de terceiro, direito de qualquer natureza, seja a que �tulo for;

q) É obrigatória a apresentação da tabela de preços, por ocasião da solicitação dos serviços;

r) Mensalmente a Permissionária deverá apresentar ao Poder Permitente um Relatório de A�vidades Operacionais reportando ao
mês antecedente. Este relatório deverá ser apresentado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente.
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21. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE

21.1. Cons�tuem direitos e obrigações da Permitente as responsabilidades previstas na Legislação vigente, no Edital de Concorrência, e ainda:

a)  regulamentar o serviço permi�do;

b) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da permissão;

c) exercer em caráter permanente o controle e a fiscalização dos serviços funerários no âmbito do Distrito Federal, intervindo na
ocasião de forma necessária para assegurar a con�nuidade e os padrões fixados aos serviços;

d)  aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

e)  manter cadastro atualizado das Permissionárias;

f)  intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei, e zelar pela boa qualidade do serviço, apurar e solucionar
queixas e reclamações dos usuários, que deverão ser cien�ficadas, em até 30 (trinta) dias, sobre as providências tomadas;

g)  es�mular a melhoria da qualidade da conservação, preservação do meio ambiente e da produ�vidade;

h)  homologar reajustes e proceder à revisão dos preços na forma da lei, das normas per�nentes e do contrato;

i)  ex�nguir a permissão a qualquer tempo, mo�vadamente, em decorrência de transgressão às normas legais e em decorrência de
descumprimento do contrato;

j)  autorizar, a pedido da Permissionária, atendida a conveniência pública, a interrupção dos serviços permi�dos, por prazo não
superior a 30 (trinta) dias por ano, sob pena de caracterizar-se a desistência da permissão e sua consequente cassação;

k)  Dirigir, coordenar, controlar e orientar a execução dos serviços, diretamente ou mediante permissão;

l)  Supervisionar o planejamento e desenvolvimento de ações voltadas à qualidade dos serviços;

m)  Atender, solucionar e responder as reclamações, dúvidas e sugestões dos usuários, referentes à execução dos serviços;

n)  Orientar, fiscalizar e controlar o cumprimento das normas existentes, propor e rever normas e procedimentos;

o)  Definir e publicar no Diário Oficial do Distrito Federal e afixar oportunamente nas unidades administra�vas do GDF, nos setores de
anatomia patológica de todos os estabelecimentos hospitalares públicos, nas sedes das Administrações Regionais, no Ins�tuto Médico Legal
e nos cemitérios e, faculta�vamente, em órgãos governamentais, associações de moradores e ins�tuições privadas e estabelecimentos que
o desejar, em local bem visível ao público, tabelas de preços em vigor e relação das permissionárias, com seus nomes completos, endereços
e telefones;

p)  Assegurar a fiel observância da Lei n° 3.376, de 18 de junho de 2004, que proíbe o agenciamento de serviços funerários;

q)  Avaliar con�nuamente o desempenho das permissionárias, mediante instrumento próprio.

 

22.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Em caso de inexecução total ou parcial do objeto da presente permissão ou qualquer outra inadimplência, a Permissionária, alterna�va
ou cumula�vamente, conforme o caso, estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas respec�vas alterações,
bem como as disposições dos arts. 32 a 39 da Lei Federal n.º 8.987/1995 e as preceituações dos ar�gos 29 a 32 do Capítulo X do Decreto n.º 28.606 de
21/12/2007, e suas respec�vas alterações, e ainda o disposto na Lei n.º 3.376, de 18 de junho de 2004.

22.2. A Permissionária responderá obje�vamente pelas infrações come�das por seus empregados ou prepostos.

22.3. A Permissionária que descumprir qualquer norma constante do Decreto                  n.º 28.606/2007, cujo fato for constatado pela
fiscalização ou denunciado por escrito pelo usuário e devidamente apurado pelo órgão Permitente, será adver�da expressamente, por meio de
publicação expedida pelo órgão competente, que especificará o disposi�vo desobedecido e fixará prazo para a regularização, se for o caso.

22.4. A reincidência ou o não atendimento do preceito imposto, no prazo e forma estabelecidos implicará na aplicação de multa, nos termos
do art. 31 do Decreto nº 28.606/2007.

22.5. Será aplicada a pena de suspensão da permissão, de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias e/ou multa, a critério do órgão competente, em caso
de infração de natureza grave, prevista no art.29, III, do Decreto nº 28.606/2007, à Permissionária que:

a) deixar de afixar a tabela de preços dos serviços em local visível;

b) expor mostruários fora do estabelecimento ou voltados diretamente para a rua;

c) deixar de apresentar à fiscalização, quando solicitada, os livros e documentos referentes à prestação dos serviços permi�dos.

d) paralisar os serviços por mo�vo diverso do alegado no aviso prévio dado ao órgão competente;

e) descumprir preceitos da Administração no prazo.

22.6. A Permissionária terá cassada a sua permissão, nos termos do art. 29, IV, do Decreto n.º 28.606/2007, quando:

22.6.1. Cobrar preço superior ao da tabela fixada ou homologada pelo órgão competente;

22.6.2. Paralisar os serviços por mais de 30 (trinta) dias consecu�vos, sem prévio aviso;

22.6.3. Transferir a permissão;

22.6.4. Negar a prestação de serviço ou de fornecimento de urna de menor categoria e preço, solicitado pelo usuário.

22.6.5. Cometer fraude ou irregularidade relacionada à captação, ou à execução ou à prestação de serviço, como tal entendida a prá�ca de
qualquer ato que cons�tua ilícito penal, ou que:

a) Afete qualquer caracterís�ca do Serviço Adequado;

b) Vise à captação ou agenciamento de serviço ou fornecimento, nos termos da Lei n° 3.376, de 18 de junho de 2004;

c) Importe no exercício de a�vidade que não seja objeto da permissão;

22.7. A Permissão poderá ser ex�nta:

a) pelo advento do Contrato;

b) pela encampação, ou seja, pela retomada do serviço pelo Poder Permitente, durante a vigência da Permissão, por mo�vo de
interesse público, mediante lei autoriza�va específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do art. 37 da Lei n.º
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8.987/95;

c) pela caducidade declarada pelo Poder Permitente, quando presente um dos mo�vos elencados no §1º do art. 38 da Lei n.º
8.987/95;

d)  pela rescisão por inicia�va da Permissionária;

e) pela anulação ou revogação levada a efeito pelo Secretário de Estado de Jus�ça e Cidadania do Distrito Federal, quando da
superveniência de decisão judicial, lei ou evento que comprometa a legalidade, a oportunidade ou a conveniência da con�nuidade da
prestação do serviço;

f) pela falência ou ex�nção da empresa Permissionária e falecimento ou incapacidade do �tular, no caso de empresa individual;

g) a qualquer tempo, mo�vadamente, em decorrência da transgressão das normas regulamentares.

22.8. A caducidade da permissão poderá ser declarada pelo Poder Permitente quando:

a) o serviço es�ver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e
parâmetros definidores da qualidade do serviço;

b) a Permissionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à permissão;

c) a Permissionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

d) a Permissionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço
permi�do;

e) a Permissionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;

f) a Permissionária não atender a in�mação do Poder Permitente no sen�do de regularizar a prestação dos serviços; e

g)  a Permissionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições
sociais.

22.9. declaração da caducidade da permissão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da Permissionária em processo
administra�vo, assegurado o direito de ampla defesa.

22.10.  Não será instaurado processo administra�vo de inadimplência antes de comunicado(s) à Permissionária, detalhadamente, o(s)
descumprimento(s) contratual (ais) referido(s) no § 1º do art. 38 da Lei n.º 8.987/1995, dando-lhe prazo para corrigir as falhas e transgressões
apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais.

22.11.  Declarada a caducidade, não resultará para o Poder Permitente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus,
obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da Permissionária.

22.12.  A Permissionária que sofrer a penalidade prevista no item 20.6 ficará impedida de obter nova permissão pelo prazo em que chegar a
termo a outorga da prestação de serviços funerários das demais permissionárias.

22.13.  Aplicada a penalidade, terá a Permissionária o prazo de 10 (dez) dias, contados a par�r do recebimento da in�mação, para interpor
recurso dirigido ao órgão fiscalizador.

22.14.  O instrumento recursal deverá ser instruído com os documentos necessários a comprovação dos fatos ar�culados e será recebido com
efeito suspensivo.

22.15.  Negado o provimento ao recurso na úl�ma instância administra�va, ou ultrapassado o prazo estabelecido no ar�go anterior sem a
inicia�va da Permissionária, terá esta o prazo de 05 (cinco) dias para cumprir a penalidade imposta, salvo no caso de cassação, e no caso de multa, terá
ele o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento, sob pena de ter seu débito inscrito na dívida a�va do Distrito Federal.

 

23. DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

23.1. Os débitos das Permissionárias para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados
mediante execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a revogação unilateral da permissão.

 

24.  DA GARANTIA CONTRATUAL

24.1. Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garan�as, nos termos do
Art. 56 § 1º da Lei de Licitações:

a) Caução em dinheiro ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garan�a;

c) Fiança bancária.

24.2. Após análise pormenorizada e considerando a manifestação exarada pelo Parecer Jurídico nº 677/2018 - PRCON/PGDF, de 31/08/2018,
definiu-se o valor da Garan�a Contratual, devendo à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garan�a mencionadas, no percentual de
5% (cinco porcento) do valor total do contrato, de acordo com a Lei nº 8.666/1993, em seu art. 56, § 2º.

24.3.  A fiança bancária formalizar-se-á por meio de carta de fiança fornecida por ins�tuição financeira que, por si ou pelos acionistas
detentores de seu controle, não par�cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável a expressão renúncia, pelo fiador, as
bene�cios do art. 1.491 do Código Civil.

24.4.  Toda e qualquer garan�a prestada pela licitante vencedora:

a) Somente poderá ser levantada após a ex�nção do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

b) Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u�lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplente
de obrigações contratuais sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, após o recebimento da no�ficação regularmente expedida, a garan�a deverá ser recons�tuída.

c) Ficará re�da no caso de rescisão contratual, até defini�va solução das pendências administra�vas ou judiciais.
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25. DO EXECUTOR

25.1. A execução contratual do objeto do presente Edital deverá ser realizada pela Diretoria de Fiscalização dos Serviços Funerários, da
Subsecretaria de Assuntos Funerários, da Secretaria de Estado de Jus�ça e Cidadania do Distrito Federal, que desempenhará as atribuições previstas
nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade, conforme dispõe o §5º do art. 41 do Decreto n.º 32.598/2010, bem
como pelo art. 5º da Portaria nº 29, de 25 de fevereiro de 2004, sendo de sua competência e responsabilidade:

a) Verificar se o cronograma �sico-financeiro das obras e serviços ou a aquisição de materiais se desenvolvem de acordo com a
respec�va Ordem de Serviço e Nota de Empenho;

b) Prestar, ao ordenador de despesa, informações necessárias ao cálculo do reajustamento de preços, quando previsto em normas
próprias;

c) Dar ciência ao órgão ou en�dade contratante, sobre:

I - Ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado;

II - Alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo previsto;

III - Atestar a conclusão das etapas ajustadas;

IV - Prestar à unidade setorial de orçamento e finanças, ou equivalente, informações quanto ao andamento das etapas, para
atualização do SIAC/SIGGo;

V - Verificar a ar�culação entre as etapas, de modo que os serviços não sejam prejudicados;

VI - Remeter, até o 5° (quinto) dia ú�l do bimestre subsequente, relatório de acompanhamento das obras ou serviços contratados
ao órgão ou en�dade contratante, ao órgão responsável pela supervisão técnica e à unidade setorial ou seccional de planejamento;

VII - Receber obras e serviços, ouvido o órgão responsável pela supervisão técnica;

VIII - Prestar contas, nos termos do ar�go 46 do Decreto n.º 32.598/2010;

IX - Supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, apresentando relatórios circunstanciados ao término de cada
mês, ou quando solicitado pelo contratante;

X - Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempes�vamente, todas as providências necessárias ao
bom andamento dos serviços;

XI - Verificar se o custo e o andamento das obras, serviços ou aquisições de materiais estão obedecendo às especificações do
Edital de Licitação e se estão de acordo com as tabelas de preço;

XII - Remeter, até o 10° (décimo) dia ú�l do mês subsequente ao da efe�va prestação do objeto contratual, o relatório de
acompanhamento da execução do contrato à chefia imediata, que adotará as medidas cabíveis;

XIII - Fiscalizar o cumprimento das obrigações, encargos sociais e trabalhistas pela contratada, compa�vel com os registros
previstos no inciso anterior, no que se refere à execução do contrato;

XIV - Emi�r parecer em todos os atos da Administração rela�vo à execução do contrato, em especial, no que tange à aplicação de
sanções, alterações e repactuações do contrato.

 

26. DA CONCLUSÃO

26.1. Diante do exposto, submeto o presente Projeto Básico ao Secretário de Estado de Jus�ça e Cidadania do DF, para conhecimento, análise
e gestões, visando à aprovação do mesmo.

Brasília - DF, 17 de Outubro de 2018.

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OUTORGA DE FUNERÁRIAS

 

Considerando os termos do Ar�go 7º, §2º, Inciso I, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, APROVO o presente Projeto Básico
e AUTORIZO a abertura do procedimento licitatório.

 

IVANILDA LOPES DO NASCIMENTO QUEIROZ

Secretária de Estado de Jus�ça e Cidadania do Distrito Federal
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