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ILUSTRíSSIMO(A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO RESPONSÁVEL PELA CONCORRÊNCIA N° 01/2019
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ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL, inscrita
no CNPJ/MF nO 20.949.916/0001-08, com sede no CNC 03 LOTE 07
LOJA 01 TAGUATINGA 1 DF, CEP: 72.115-535 Brasília - DF, e-maíl:
asfundf@gmail.com, por sua presidente, TÂNIA BATISTA DA SILVA,
documentação em anexo, vem à presença de Vossa Senhoria, interpor
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL pelas razões que passa a expor.

I. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO E DA COMPETÊNCIA PARA
IMPUGNAR

Conforme previsão contida no item 16 do Edital, o prazo de impugnação foi

estabelecido em até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para recebimento

dos envelopes. Considerando que foi designado o dia 28/02/2020 para a abertura do

certame, o presente instrumento revela-se tempestivo, haja vista a sua apresentação

em 12/02/2020.

Entretanto, há duas considerações acerca das regras para impugnação do

edital que precisam ser melhor esclarecidas sob pena de prejuizos aos licitantes.

o item 16.1 remete ao Art. 41 da Lei nO 8.666/1993 para facultar a

impugnação, assim como o pedido de informações e/ou esclarecimentos a qualquer

cidadão.

Assim, entende-se que qualquer cidadão, independente de qualificação ou

interesse no certame poderá licitar, enquanto que, empresas, precisarão comprovar

qualificação não expressamente específica para apresentar impugnação.

De modo controverso, o item 16.5 estabelece que:

16.5. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o
respectivo prazo legal ou, no caso de empresas que estejam
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subscritas DOr representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pela proponente.

No caso em tela, trata-se de impugnação apresentada por Associação, que

tem por objeto a defesa dos interesses de empresários do ramo funerário e cuja

participação não será como licitante, mas tão somente em defesa dos interesses de

uma coletividade.

Como não há clareza sobre a extensão do termo Habilitação Legal utilizado,

caso a análise da qualificação seja pela incapacidade postulatória da Associação, o

que se requer é que a impugnação seja recebida por força da representatividade de

cada um de seus membros subscritores como cidadãos.

Ademais, quanto à transparência dos atos do certame, pontuamos, por último,

que em atenção aos principios da publicidade e transparência, todo e qualquer

questionamento, requerimento ou impugnação deve ser tornado público, assim como

a respectiva resposta. A resposta elaborada e publicada pela Administracão. a

propósito, a vincula para a prática de futuros atos.

Dessa forma, é necessário que a Administração esclareça qual meio será

utilizado para divulgar todos os pedidos de impugnação apresentados e suas

respectivas respostas.

Diante do exposto, cumpridos os requisitos objetivos, pugnamos pelo

recebimento das razões ofertadas no presente instrumento.

Por oportuno, requeremos ainda, que estes pontos do Edital sejam revistos,

para que:

01.A liberdade postulatória seja estendida para qualquer cidadão e para

qualquer empresa (incluidas todas as pessoas jurídicas), independente de

habilitação legal e que, se houver habilitação legal em última instância,

que esta tenha seus critérios taxativamente explicitos;

02. Haja publicidade de todas as impugnações e respostas ofertadas, de

modo que o Edital deverá mencionar o local e data em que essas

informações estarão disponíveis.

03. Considerando os recursos tecnológicos disponíveis, requer que os atos

sejam publicados em meio eletrônico.
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11. DO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES APRESENTADAS

Os Itens 16 a 16.6 do edital preveem que a administração decidirá sobre a

impugnação no prazo de até 3 dias úteis e que, acolhida a impugnação contra o ato

convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

Desse modo, ante o caráter da impugnação pretendida, que é a revisão do

certame para incluir, suprimir ou esclarecer diversos pontos do certame, pugnamos

desde já pelo seu acolhimento, bem como pela designação de nova data a para a

abertura da sessão pública.

111. DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO

A - QUANTO AO OBJETO DA LICITAÇÃO

O EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 01/2019 - SUAF/SEJUS tem como objeto,

conforme item 1 do Edital que transcrevemos:

Constitui objeto da presente ficitação a seleção de 51 (cinquenta e uma)
empresas, observada a ordem de classificação, para outorga de
permissões para a prestação de serviços funerários no âmbito do
Distrito Federal, que se constituem das atividades especificadas no art.
70 da Lei distrital nO 2.4241, de 13 de julho de 1999, no art. 20 do Decreto
Distrital nO 28.606, de 21 de junho de 20072, a saber:

I Art. r Os serviços funerários constituem-se de:
1- fornecimento de urna mortuária;
11- transporte funerário;
111- embalsamamento e formalização de cadáver;
IV - retirada de certidão de óbito e guia de sepultamento;
V- recolhimento de taxas relativas a sepultamento;
Vl- ornamentação de cadáver em urna mortuária;
VII- despachos aéreos ou terrestres, nacionais ou internacionais de cadáveres;
VIII - 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;
IX - disponibilização de planos de assistência funerária desde que autorizados pelo Ministério da Justiça, nos termos da Lei
n° 5.768, de 20 de dezembro de 1971;
X- demais serviços afins autorizados pelo órgão permitente.

2 Art. 2º Entre os serviços e fornecimentos obrigatórios, há aqueles prestados pelo Poder Público,
diretamente ou por meio de empresas permissionárias, e os que poderão ser obtidos pelos próprios
usuários, a seu critério, a saber:
1- Serviços obrigatórios, privativos do Poder Público ou das permissionárias:
a) fornecimento de urna mortuária;
b) transporte funerário;
c) higienização e preparação de cadáver e ornamentação de urna;
d) conservação de restos mortais humanos.
11- Os serviços obrigatórios, que o usuário pode obter diretamente são:
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1.1. serviços obrigatórios, privativos do Poder Público ou das
Permissionárias: (art. 2° I, a, b, c, d Decreto n° 28.606/2007)
1.1.1. fornecimento de uma mortuária; (art. 7°, I Lei n° 2424/99)
1.1.2. transporte funerário; (art. 7°, 11 Lei nO 2424/99)
1.1.3. higienização e preparação de cadáver e ornamentação de
urna; (art. 7°, VI Lei nO 2424/99)
1.1.4. conservação de restos mortais humanos. (art. 7°, 11I Lei nO
2424/99)
1.2. Serviços obrigatórios, que o usuário pode obter diretamente: (art.
2°, li, a, b, c Decreto nO 28.606/2007 )
1.2.1. retirada de Certidão de Óbito e Guia de Sepultamento; (art. 7°,
IV Lei nO 2424/99)
1.2.2. recolhimento de taxas de cemitério relativas ao sepultamento;
(art. 7°, V Lei nO 2424/99)
1.2.3. obtenção, encaminhamento e retirada de documentos que
dispensem conhecimento técnico especifico ou habílítação especial. (art.
7°, VIII Lei nO 2424/99)
1.3. Serviços funerários e fornecimentos optativos: (art. 4°, I, li, 11I, IV,
Decreto nO 28.606/2007)3
1.3. 1. translado ou despacho aéreo ou terrestre, nacional ou
internacional de cadáver, observada a Resolução RDC 33, de 8 de julho de
2011, da ANV/SA4

; (art. 7°, VIII Lei n° 2424/99)
1.3.2. representação da família no encaminhamento de requerimento
e de papéis necessários à liberação de cadáver, inclusive visando remoção
nacional ou internacional; (art. 7°, VIII Lei nO 2424/99)
1.3.3. urna, ornamentação e serviço de padrão diferenciado; art. 7°, X
Lei nO 2424/99)
1.3.4. venda de planos de assistência funerária devidamente
autorizada pelo órgão competente, nos termos e desde que preenchidas
as disposições da Lei federal nO 13.261, de 22 de março de 2016. art.
7°, IX Lei nO 2424/99)
1.3.5. Não se incluem no objeto desta Licitação a prestação de
serviços funerários gratuitos de que tratam o art. 49 do Decreto distrital nO
20.502, de 16 de agosto de 1999, e os arts. 21 a 27 do Decreto distrital
nO 28.606, de 21 de dezembro de 2007.
1.3.6. As Permissionárias poderão operar com serviços optativos
adicionais, criando receitas alternativas, complementares, acessórias ou

a) retirada de Certidão de Óbito e Guia de Sepultamento;
b) recolhimento de taxas de cemitério, relativas ao sepultamento;
c) obtenção, encaminhamento e retirada de documentos que dispensem conhecimento técnico específico ou

habilitação especial.
3Art. 42 Os serviços funerários e fornecimentos optativos são:
I - translado ou despacho aéreo ou terrestre, nacional ou internacional de cadáver, observada a Resolução RDC 68, de
10.10.2007, da ANVISA; (Resolução revogada pela RDC nº 33/2011.)

11- representação da família no encaminhamento de requerimento e de papéis necessários à liberação de cadáver, inclusive
visando remoção nacional ou internacional;
11I- plano de assistência funerária, autorizado pelo Ministério da Fazenda nos termos da lei 5.768, de 20.12.1971;
IV - urna, ornamentação e serviço de padrão diferenciado. (lei revogada pela lei nº 13.261/2016)
Parágrafo único - Éproibido às permissionárias oferecer ou prestar, sem prévia e expressa autorização do Distrito Federal,
Qualquer outro serviço ou fornecimento além dos relacionados nos artigos 12, 22, 32 e 42 deste Decreto.

4 A RDC nQ 33/2011 estabelece os critérios para o translado de restos mortais humanos em áreas de portos, aeroportos e
fronteiras. Revoga a RDC n!! 68/2007.
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de projetos associados, podendo para tal criar variações dos serviços
prestados e produtos oferecidos, diferenciados pelo grau de conforto,
qualidade, comodidade e requinte oferecidos ao usuário, negociando
diretamente com os interessados preços igualmente diferenciados dos
serviços básicos.

Conforme se verifica das disposições legais mencionadas, bem como dos

destaques realizados ao texto, o objeto do edital é composto da mescla de duas

normas vigentes, o Art. 70 da Lei na 2424/99, dos arts. 20 e 40 do Decreto na

28.606/2007, que são normas antigas e carecem de atualização, para se tornarem

compatíveis com o ordenamento vigente.

Atualmente, a Lei Federal na 13.261/2016 regulamenta o oferecimento de

Planos Funerários, objeto do presente certame, (vide item 1.3.4), exigindo para a

sua comercialização apenas o cumprimento de requisitos legais, sem a necessidade

de que sejam licitados.

Dessa forma, de plano já se verifica a incompatibilidade da legislação do

Distrito Federal com o regramento federal vigente, sendo irrelevante a licitação de

serviços permitidos a qualquer empresário por Lei Federal.

Ademais, não parece razoável licitar serviços que o propno usuário pode

obter diretamente, como no item 1.2, que trata expressamente de serviços que

podem ser obtidos diretamente pelo usuário, ou seja, por qualquer pessoa,

independente de licitação.

Da mesma forma, no item 1.3.2 está sendo licitada a "representação da

família", ora, é possível enumerar diversos institutos que conflitam com o presente

item do objeto, inclusive o Estatuto da Advocacia, igualmente estatuídos em Lei

Federal.

Assim, arguimos que o objeto do certame não está claro e bem definido,

em que pese seja a transcrição literal do Decreto na 28.606/07 e esteja

completamente de acordo com a Lei na 2424/99.

A licitação também não inclui os serviços prestados de forma gratuita pelo

Distrito Federal, (vide item 1.3.5) fonte de inúmeras reclamações da população sobre

maus serviços prestados.

Oportunamente, mencionamos de modo específico o item 1.3.6, segundo o

qual as permissionárias poderão operar serviços optativos adicionais, criando
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receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados (... ),

expressando de forma abrangente e genérica a possibilidade de operação de outros

serviços pelos permissionários.

Entretanto, tal disposição conflita com o parágrafo único do art. 40 do Decreto

nO 28.606/07, segundo o qual é necessária autorização expressa para a prestação

de qualquer outro serviço ou fornecimento além dos relacionados nos artigos 10, 20,

30 e 40do Decreto em tela.

Ademais, o referido item conflita com outras disposições do mesmo edital,

quais sejam, os itens 11.3 e 19.1.3.4.5.3, dos quais trataremos em tópico específico.

De modo resumido, neste ponto postulamos:

01. Pela revisão do Objeto licitado, que não poderá conflitar com serviços que

a população pode obter diretamente ou que são regulamentados de forma

diversa por Lei Federal;

02.A eliminação de pontos divergentes no próprio edital, que levam a dúvidas

acerca da exequíbilidade dos serviços, além daqueles que conflitam com

Decretos e Leis Distritais;

03.A inclusão no objeto, dos serviços prestados de forma gratuita pelo

Estado, por meio dos sepultamentos sociais;

04. Melhor definição sobre os serviços optativos adicionais que o

permissionário poderá oferecer.

A.I - ADENDO: PARTICULARIDADES DO SERViÇO FUNERÁRIO

GRATUITO

Além do serviço gratuito prestado à comunidade carente, na forma da lei e

com recursos da Assistência Social, repassados pela União, há também o serviço

prestado gratuitamente ao doador de órgãos para transplante, na forma da Lei

Distrital nO 4.101/2008, que vem sendo sistematicamente descumprida pelo Distrito

Federal.

Compulsando informações acerca do tema, encontramos informações acerca

da quantidade de óbitos atendidos pelo serviço gratuito nos anos de 2017 e 2018 no
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Distrito Federal. Vejamos a tabela a seguir, extraída do Edital SRP n° 02/2019, cujos

dados foram obtidos do Sistema Integrado de Desenvolvimento Social - SIDS 2.0:

EDITAL DE UCITACÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N."o2-2019-SEDES-Of

94ro-I 391521 2 IOmai/18

- - -
Mês/Anol

Especial (2.1Om) 0.60m O.SOm 1.DOm '''Om I l.90m Tolal
Tamanho da Uma

jan/17 1 1 42 3 1 1 45 I 93
fev/17 3 I 50 5 O O 32 1 90 1
mar!17

I
1 I 44 4 1 1 60 111 1

ab</17 1 I 63 I 9 1 1 36 I 111
ma1ll7 O '56 O O O 54 I 110

jun/17 1 I 29 I 6 O O 45 81

jul/17 O 44 4 O O 55 103
ago/17 1 56 5 O 1 47 110
set/17 O I 25 3 2 I 1 48 79

out/17 7 44 2 O I O 39 92
nov/H 1 :--n-: 2 2 1 49 92

1 dez/17 1 O ~I 5 I 1 ro-I 56 110

lao a dez de 2017 16 538 48 8 6 566 I 1182
jan/18 3 I 43 8 O 1 47 102

fev/18 2 36 2 O 2 42 I 84
mar/18 O I 39 13 O O 48 1 98 I
ab</18 2 I 47 11 O 3 57 '20

1 jun/18 1 2 [471 15 I O ~I 52 1 118

jul/18 O 37 ~ 5 O 2 50 94
3go/18 1 38 I 6 O 3 50 98
sol/18 , 341 8 1 O 31 75
outf18 4 26 , 14 3 2 43 92
nov/18 2 26 ! 15 O O 45 88

I dez/18 1 O 1341 4 I O ~I 54 93
lJan a dez de 2018 I 17 1459 I 103 5 16 556 1156

I Total 201712018 I 33 997 I 151 1 13 122 1 1122 2338 1

3.S.A seguir segue tabela com os quantitativos de urnas monuánas referentes a soliCItações de beneficios
realizados nos anos de 2017 e 2018. de acordo com dados do Sistema Integrado de DesenvofvJ.mento
SOCial SIOS 2 O'

Os dados mostram em média 98,5 enterros sociais ao mês em 2017 e 96,3

enterros sociais ao mês em 2018. Não foram encontradas referências do ano de

2019.

Os serviços ofertados pela rede gratuita incluem urna, cova, isenção de taxa

de cemitério e translado.

Os serviços gratuitos possuem veículos insuficientes para realizar os

traslados, além disso, não são adaptados, estão em desacordo com a regra de

utilização de veículos funerários, que permite veículos com até dez anos, enquanto

os veículos disponibilizados ao serviço gratuito tem mais de 12 anos.

É comum observar também que o serviço gratuito não segue as regras

aplicáveis às empresas privadas, seus trabalhadores sequer trabalham
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uniformizados ou identificados, claramente não utilizam equipamentos de proteção

individual como luvas, para dizer o mínimo, conforme ilustrado nas imagens a seguir:

Serviço
Funerário Social

__ GDF

Não se sabe se o serviço gratuito opera respeitando as regras de vigilância

sanitária, mas aparentemente estão em desacordo. Essa atuação temerária pode

contribuir ainda que indiretamente para o cometimento de crimes, que, se ocorrerem,

recairão sobre o Estado, ante a sua responsabilidade objetiva.

Mais que isso, há riscos sanitários consideráveis, além do evidente

tratamento desumano conferido aos menos favorecidos, segregados publicamente.

A qualidade das urnas também deixa muito a desejar. Aparentemente as

urnas são forradas por plástico e são feitas de material muito frágil, semelhante a

papelão.

A qualidade das urnas do serviço gratuito é muito inferior à qualidade da urna

oferecida no serviço básico disponível nas funerárias da rede de empresas privadas.
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Essa situação já foi denunciada ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e

tramita nos Processos nO 21.440/2008 TCDF e 27.370/2007 TCDF, atualmente

sucedidos pelo Processo nO 2.303/2017 TCDF.

Contudo, na ocasião, evidenciou-se apenas a situação dos cemitérios

gratuitos. Aqueles em que as covas são inadequadas ao enterro digno dos despojos

humanos, em que os familiares não podem sequer se aproximar, sob risco de

desabamento das covas.

O desabamento de covas foi noticiado pela mídia recentemente, como prova

de que a situação permanece vergonhosa há mais de dez anos.

Podemos colacionar dezenas de notícias e demandas judiciais onde as

famílias pleiteiam indenizações pela troca de corpos, notadamente de crianças

recém nascidas, pelo descaso e excessiva demora para liberação de corpos,

impedindo a família de velar e se despedir do seu ente querido.

Há inúmeros casos de ausência de urna para sepultamentos sociais, onde a

família vai em busca do serviço público, faz um cadastro e quando pensa que

poderá retirar o corpo é informada que pela ausência de urna deverá esperar 15, às

vezes 30 dias para retirar o cadáver para o sepultamento social.

Vimos casos em que a alternativa dada à família foi a indenização em

dinheiro, no importe de aproximadamente R$ 400,00 reais, quando, segundo tabela

aprovada pelo Governo do Distrito Federal, o preço mínimo para realização de

serviço funerário será de aproximadamente R$ 1.000,00, fora as taxas cemiteriais.

Fica patente que nenhuma das soluções oferecidas pelo serviço gratuito

supre a necessidade a que se propõe. As pessoas carentes estão fazendo

"vaquinha" entre os parentes para conseguir sepultar seus familiares.

As empresas do ramo funerárfo estão habituadas a doar urnas atendendo a

pedidos políticos, de administradores regionais, e da própria pessoa necessitada.

Há muitos problemas com o serviço ofertado à população carente, que

reforçam o sentimento de injustiça e segregação social.

Inserimos no QR Code a seguir, links para matérias e vídeos do serviços

funerário gratuito no Distrito Federal:
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01. Vídeo mostrando cova do serviço social gratuito, velório realizado no barro,

sobre cavaletes: ....
L:J ..

02. Reportagem de jornal informando a má prestação do serviço gratuito em

Brasília. Matéria do site Metrópoles mostrando que faltam caixões para a

realização de sepultamentos sociais. Essas matérias são banais, estão

disponíveis na internet e na televisão sempre.

03. Matéria sobre o desabamento de covas:
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Embora toda essa situação desumana e difícil de assistir venha ocorrendo há

mais de uma década, o serviço a ser licitado não inclui as melhorias que a

população mais carente necessita.

Em outros Estados, há casos em que municípios trocam o pagamento de

outorga dos serviços particulares pela prestação do serviço assistencial. Como

exemplo, referenciamos o certame em andamento no município de São Joaquim 

SC https:ljwww.saojoaguim.sc.gov.br!licitacoes!index!detalhes!codMapaltem!5088!codli

citacao!152890.

Essa seria apenas uma das oportunidades viáveis para que as pequenas

empresas e empresas familiares que já atuam no Distrito Federal há cerca de 20

anos não sejam excluidas do mercado, ao mesmo tempo em que a população obtém

melhores serviços, portanto, não poderia deixar de ser analisada.

Ante o exposto, questiona-se de modo específico, o motivo pelo qual os

serviços gratuitos não são licitados, para que se possa ofertar maior qualidade à

população carente, como ocorre em quase totalidade dos municípios onde os

serviços funerários foram licitados, haja vista a existência de muitas opções para

melhoria dos serviços prestados.

B - QUANTO À META (Item 2)

o certame tem como meta a genérica declaração de que:

1.1. As outorgas de permissão objeto do presente Edital têm por
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meta a prestacão de servico funerário a todos os habitantes do
Distrito Federal e/ou àqueles que. residindo em outro local. optem
por proceder a inumacões em cemitérios deste ente federado.

A meta proposta de modo genérico e abstrato, fere os novos parâmetros de

transparência. Não houve mensuração de riscos, definição de indicadores,

pesquisas de qualidade, nenhuma métrica capaz de auferir o cumprimento da meta.

Da forma como foi proposta a meta é apens uma repeticão sem sentido do

objeto a ser licitado. Além do mais, a meta é intanqivel. pois propõe o atendimento a

todos do Distrito Federal, quando os serviços gratuitos foram sumariamente

excluidos.

Imagina-se que ao definir "meta", sejam criados instrumentos para sua

medição, o que será impossível, haja vista o grau de abstração do texto.

Dessa forma se requer:

01. A exclusão do item 02 do texto ou a sua especificicação em termos

objetivos e claros.

c - QUANTO AO PRAZO (Item 3)

o prazo de vigência da outorga foi definido em 10 anos, prorrogáveis uma

única vez por igual período. Entretanto, a prorrogação está condicionada a

requerímento do interessado com no mínímo um ano de antecedência.

A criação da regra diferenciada pressupõe a explicação sobre o que

acontecerá caso a empresa deixe de fazer o requerimento no prazo previsto. É bem

possível que, após dez anos de contrato essa regra deixe de ser observada, sendo

oportuno, que a sua aplicação seja clara, de modo a não ensejar dúvidas.

Dessa forma, se requer:

01. A modíficação do texto para exclusão do termo de prazo com

antecedência de um ano, ou a modificação do texto, para que as

consequências do não cumprimento do prazo sejam explicitas, evitando-se

assim futuros questionamentos.

D - DA QUANTIDADE DE PERMISSÕES (ITEM 6)
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Combinado com Item 10.4 do Projeto Básico - DA METODOLOGIA DOS

CÁLCULOS PARA DEFINiÇÃO DO NÚMERO DE OUTORGAS DE PERMISSÃO

a Edital define a outorga de 51 permissões. Entretanto, verificando-se a

metodologia empregada nos cálculos, o Distrito Federal apenas terá um óbito por dia

daqui a dez anos, ao final no contrato, caso não haja prorrogações. O que ainda

questionamos, conforme se verá a seguir.

a critério estabelecido no item 10.3 é falso. Vejamos:

Em outra quadra, dada a vedação de exclusividade, por
tratar-se de outorga, bem como em face do número de óbitos
no Distrito Federal, é impositivo adotar, para a
quantificação das outorgas de permissão, um parâmetro
que teoricamente possibilite pelo menos 01 (um)
atendimento diário, ao final da concessão, para cada
Permissionária, como condição de assegurar a
viabilidade econômico- financeira da delegação

a item trata de que para que seja sustentável a concessão, no final do

período licitado, cada empresa tenha pelo menos um atendimento por dia.

Entretanto, esse cálculo não exclui os servicos gratuitos, para os quais a presente

Iicitacão não se aplica. de modo que o total absoluto de sepultamentos sociais

deverão ser descontados dos óbitos diários.

Se em 2030 ainda mantivermos cerca de 1500 sepultamentos sociais,

conforme identificado no ano de 2017, serão 47 óbitos por dia, o que reduziria

consideravelmente o número de permissões.

A expectativa de crescimento populacional em relação à expectativa de renda

no período deveria ser incluida para se realizar uma projeção aproximada mais

condizente com a realidade.

a Item 10.4.5.1 deixa claro que este será o número de outorgas em dez anos.

Entretanto, a Secretaria de Justiça admite que preferiu ampliar o espectro de

competição e a prestação de um melhor serviço.
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No Item 10.4.5.2, a declaração é de que o número de habitantes não tem

relacão com o número de óbitos, instaurando situacão de profunda insegurança

juridica.

Em linhas gerais, a Secretaria de Justiça está admitindo que os números

estão além da expectativa e que não há qualquer garantia de que haverá um óbito

por dia, para assegurar o mínimo de um atendimento por permissionário.

O número de outorgas estimado na licitação de 2018 havia sido estimado em

39. São doze permissões a mais na presente licitação. Os números de 2018 também

foram estimados com base em dados do IBGE.

Diante de tamanha discrepãncia, aparentemente a situação não foi analisada

com a necessária acurácia. Diante de divergências dessa natureza, seria natural que

profissional especializado fosse consultado no sentido de garantir a correção da

análise e dos cálculos apresentados.

Os cálculos realizados foram simplistas e de plano já se verifica que a divisão

do número bruto de óbitos não garante o minimo existencial às empresas licitantes.

Por outro lado, até inicio do ano de 2019 o Distrito Federal contava com mais

de 60 empresas prestadoras de serviços, que se mantinham no mercado de forma

não predatória, até que algumas dessas empresas fossem cassadas por motivos

meramente burocráticos e o número total de empresas em atividade ficou menor que

50.

A grande população do Por do Sol e Sol Nascente não foi incluída no cálculo

de forma declarada, o que pode gerar um impacto também muito grande no

resultado final do número de permissões.

Informações da CODEPLAN dão conta de que mais 87 mil pessoas habitam

na região atualmente, e, devido à sua importância, a Lei Distrital nO 6.359 de 14 de

agosto de 2019, criou as Regiões Administrativas do Pôr do Sol, do Sol Nascente e

do Arapoanga, sobre o qual não se disse nada, embora a região de Planaltina tenha

sido contemplada no Grupo 5.

Assim, ao contrário do que dispõe o Item 10.5.1.2, não há garantia de que o

número esteja correto e que o quantitativo de permissões corresponda ao número

de permissões necessário. Há dúvidas sobre a inclusão de outros grupos

populacionais que não foram mencionados em nenhum dos grupos.
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Segundo o Item 10.5.3, o número total de óbitos obtido junto ao IBGE não

contém separação por Região e o número de óbitos por região teria sido obtido em

site próprio da Secretaria de Saúde.

Não foi possível compreender de onde exatamente foram extraídos os dados

sobre os óbitos, visto que o texto menciona que os dados gerais estimados para

2030 para todas as regiões administrativas foram extraídos da página do IBGE.

Quando consultamos os dados disponíveis no site da Secretaria de Saúde,

apenas encontramos informações atualizadas até 2019 e não há projeções para o

periodo até 2030.

A informação sobre óbitos da Secretaria de Saúde é extraída do Sistema SIM,

do Ministério da Saúde:

SIM - Sistema de Informações de Mortalidade
O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) foi criado
pelo DATASUS para a obtenção regular de dados sobre
mortalidade no país. A partir da criação do SIM foi possível a
captação de dados sobre mortalidade, de forma abrangente,
para subsidiar as diversas esferas de gestão na saúde pública.
Com base nessas informações é possível realizar análises de
situação, planejamento e avaliação das ações e programas na
área. Fonte: adaptado de Ministério da Saúde. DATASUS.
[Internet]. s.d.
Disponívelem http://www2.datasus.gov.br/DATA8U8/index.php?area=
060701

Dessa maneira, não pode a Secretaria de Justiça afirmar que utilizou o

número de óbitos/dia junto ao IBGE sem levantar dúvidas sobre a validade da

informação relativa à quantidade de dos óbitos por região projetada até 2030, visto

que esta só estaria disponível na página da Secretaria de Saúde que só fornece

dados de 2006 até o ano corrente:
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No caso dos óbitos por local, as informações do site da Secretaria de Saúde

estão limitadas aos anos de 2017, 2018 e 2019:
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Os dados colhidos em relação aos óbitos, que formaram a tabela inserida no

Item 10.4.1.1 estão disponíveis na página do IBGE e são gerais, incluem toda a

população, sem exclusão de regiões administrativas, conforme metodologia

demonstrada nas imagens a seguir:
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serviços do Distrito Federal estejam sendo escoados para municípios do entorno,

haja vista que o Estado de Goiás regula o setor de forma mais simples, haja vista

que as leis foram recentemente modernizadas, decorrendo daí o custo menor para o

prestador de serviços e que, por consequência, não oneram tanto o consumidor que

busca serviços de padrão diferenciado.

Falhas das planilhas de cálculo da quantidade de outorgas por região:

01 - Uso de sites da internet para coleta de informações, sem análise dos

dados por profissional especializado em dados e estatísticas;

02 - Cômputo dos óbitos atendidos pelo servíço social gratuito para o cálculo

do quantitativo de outorgas após excluir o serviço gratuito da licitação;

03 - Exclusão das regiões do Sol Nascente e Pôr do Sol, cuja população

ultrapassa 87 mil;

04 - Aparente exclusão de outras localidades como as Regiões do Arapoanga

e de Arniqueiras, sem mencionar o motivo. A região do Arapoanga conta com

aproximadamente 60 mil habitantes e Arniqueiras com cerca de 45 mil.

Da leitura dos locais contidos em cada grupo, surgem dúvidas ainda

consideráveis acerca de outros locais não incluídos no certame, como o setor

Noroeste, Taquari, Areal, Mangueiral, Condomínios do Lago Sul, Setor de Mansões

do Lago Norte, Condomínios do Lago Norte, Núcleos rurais, Ponte Alta, Vila

Telebrasília, Granja do Torto, Incra, PADEF, entre outros.

Acreditamos que o termo "Região" empregado no Edital foi utilizado de

forma equivocada. Não existe Região Administrativa da Asa Sul ou Asa Norte,

existe Região Administrativa de Brasília.

Dessa forma, como os locais foram nominados individualmente, todos eles

deveriam ser citados não como "Região" mas como locais ou cidades satélites/plano

piloto, como se fossem bairros, de modo que cada local deverá ser nominado,

independentemente de ser ou não regularizado, haja vista que no Dístrito Federal há

muitas áreas superpopulosas que não estão regularizadas.

Assim, sabemos que o quantitativo populacional geral foi observado,

mas não se pode aferir se cada um dos locais não citados foi incluído nos

cálculos por grupo.
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Mais uma vez referimos que o critério populacional não está bem definido e

precisa ser revisto sob pena de macula todo o certame.

05 - Falta de referência específica dos dados dos óbitos por região, haja vista

que o site da secretaria de saúde não apresenta projeção até 2030 e o site do IBGE

não apresenta tais informações.

06 - Desprezo em todos os cálculos das partes decimais que excedem

centésimos. Assim, o número de outorgas foi calculado considerando os óbitos totais

do Distrito Federal, embora a conta não coincida com a conta apresentada por

grupos de região. (Vide Itens 10.5.6.1 e 10.5.6.1.1).

07 - Avaliação sobre a possibilidade de escoamento de serviços do Distrito

Federal para o entorno.

E - DA SEPARAÇÃO DE OUTORGAS POR GRUPOS DE REGiÕES (ITEM 7) e

DO VALOR DA LICITAÇÃO, DOS VALORES DE CADA CONTRATO E CADA

OUTORGA (ITEM 8)

Observadas as tabelas contidas no Item 7, cumulada com as disposições do

Item 10.5 ao Item 14 do Projeto Básico, nota-se que o único critério para a escolha

dos lotes foi a proximidade, considerando que algumas cidades apresentam baixo

número de óbitos, enquanto outras, mais atrativas, apesentam maior número de

óbitos.

De forma objetiva, consta no Item 10.5.1.1 que se considerou o equilíbrio

econômico por região, sem que fosse especificado o critério utilizado. Grandes

Regiões Administrativas recém criadas, como o Pôr-do-sol e o Sol Nascente,

Arapoanga e Arniqueiras não foram incluídas, conforme consta do Item 10.5.

Não se utilizou critério de proporcionalidade para a definição do preço da

outorga, embora haja reconhecimento de que algumas cidades são de baixo

interesse.

O fato de se acrescentar uma outorga a mais nas regloes onde existem

hospitais são exemplo de que os critérios de definição da quantidade de outorgas

são falhos.
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Não se sabe qual foi o cálculo que permitiu identificar que as regiões onde

existem hospitais contemplam uma permissão a mais em cada um dos grupos.

O critério por proximidade também não parece razoável, pois agrupa regiões

de alto poder aquisitivo segregadas de regiões de baixo poder aquisitivo, criando

outorgas que devido à alta expectativa de lucratividade, quantitativo populacional,

terão como resultado direto a segregação da população por classes sociais.

Os sepultamentos sociais incidirão mais em regiões de menor poder

aquisitivo, reduzindo ainda mais a capacidade de competir no mercado de algumas

empresas.

Ademais, as regiões mais pobres terão menor incidência de pessoas que

compram serviços de padrão superior. Posto isso, entendemos que o valor

mínimo para a outorga deveria considerar o potencial financeiro de cada regíão a ser

explorada de forma proporcional.

O Item 11.4.1.1.4.2.1, que trata da qualificação econômico-financeira das

empresas trata a comprovação de capital da empresa como se fosse proporcional,

mencionando "patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado da contratação

no grupolregião disputado, na forma do art. 31, §§ 2° e 3° da Lei nO 8666193".

Caso o certame estivesse sendo tratado dessa forma, os licitantes poderiam

comemorar, entretanto, o valor mínimo do contrato será o mesmo em todos os

grupos, de modo que os licitantes não poderão supor o valor estimado por

grupo a não ser por sua própria proposta, o que, por si, inviabiliza o

cumprimento do item senão pelo valor mínimo.

Essas incongruências levam os licitantes ao temor de que haverá muitas

discussões acerca do edital e do seu projeto básico anexo. Há conflitos entre

disposições do próprio edital, conflito de leis, conflitos interpretativos.

O Item 8, que trata do valor da licitação e valores mínimos de cada contrato

foi escrito como se todos os grupos fossem homogêneos. Mais uma vez, a comissão

licitatória multiplica de forma simples as 51 outorgas pela quantidade de faturamento

estimado para dez anos e obtém o valor global do contrato, como se as empresas

fossem faturar de modo equivalente.

Já tratamos nesse texto, a respeito das diferenças existentes entre os grupos,

notadamente as diferenças relativas ao poder aquisitivo, visto que os grupos
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foram definidos por critérios de proximidade e. dada a geopolitica do Distrito Federal.

esses critérios definem também critérios de renda.

Como comparar (e comparamos exatamente pelo fato de que o preço mínimo

dos contratos é o mesmo) o grupo 1, composto por Asas Sul e Norte, Lagos Sul e

Norte, Varjão, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal, com o grupo 7, composto pelo

Recanto das Emas e Riacho Fundo 11, por exemplo?

O grupo 1 tem expectativa de 2500 óbitos para 7 outorgas, o que daria 357

óbitos por empresa permissionária, enquanto o grupo 7 tem previsão de 948 óbitos

para 3 outorgas, o que daria 316 óbitos por empresa permissionária.

Realizamos a comparação entre todos os grupos, senão vejamos:

Expectativa de Diferença
Expectativa de Quantidade de quantitativaGrupo
Óbitos (Total) Permissões

óbitos por

permissionário de 365
(1 óbito por dia)

01 2.516,59 7 359 -6

02 2.032,13 6 338 - 27

03 4.049,66 10 404 + 39

04 3.570,66 10 357 -8

05 3.855,45 10 385 +20

06 1.806,61 5 361 -4

07 948,89 3 316 -49

Conforme se vê da mera comparação entre números da planilha de cada

grupo, há discrepâncias significativas entre os grupos em relação à expectativa

de óbitos.

Apenas essa comparação numérica já confere uma diferença de 41 óbitos

entre as regiões. Se calcularmos quantos sepultamentos sociais deverão ser

excluídos dos grupos de menor poder aquisitivo, certamente esse número cairá

substancialmente, lançando por terra, mais uma vez a ideia de que o certame

garantirá um óbito por dia para cada empresa.
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Não se pode ignorar que há muitas outras diferenças consideráveis, capazes

de gerar impactos ainda maiores nos números apresentados pela comissão

licitatória.

Quando aprofundarmos a análise para as questões relacionadas à renda

essa discrepância é ainda mais complexa de se analisar, considerando que há

dados que não estão disponíveis. Não saberíamos dizer quantos sepultamentos

sociais ocorrem em cada um dos grupos e nem mesmo qual os percentuais de

serviços de padrão diferenciado ocorrem em um grupo em relação a outro.

Argumentando especificamente sobre a questão do preço mínímo para as

outorgas, temos empresas que faturam menos de R$ 300.000,00 por ano, enquanto

outras faturam milhares de reais.

A diferença de faturamento pode se dar pela qualidade dos serviços

prestados, mas o que se vê com frequência é que o local onde a empresa está

instalada é o grande vetor que define a média de faturamento.

O preço mínimo a ser suportado pelas empresas que faturam ou tem

expectativa de faturar muito ou pouco será o mesmo. Entretanto as empresas que

faturam pouco terão um risco muito maior, notadamente porque terão menor

capacidade de ofertar lance e poderão ficar de fora do certame e, ainda, porque

terão menor expectativa de ganho, ainda que façam investimentos semelhantes.

Pelo exposto, entendemos que o preço por grupo deve ser diferenciado,

levando em consideração também a proporcionalidade com a expectativa de

faturamento.

Ademais, entendemos que deve-se adequar as localidades pontuando-as

uma a uma, ou modificar os grupos, fazendo-os coincidir de fato com as Regiões do

Dístrito Federal, equacionando também, a expectativa de óbítos por permissionário,

reduzindo as discrepâncias numéricas apresentadas, ou compensando-as com a

modificação do valor mínimo do lance.

Todas essas questões devem ser precedidas de estudos e, da forma como

foram montados os grupos, aparentemente houve aproveitamento de editais

passados, que foram anulados exatamente pela existência de muitos vícios.

Sabemos ainda, que a Procuradoria Geral do Distrito Federal, em

pareceres dados em outros certames, questionou o percentual mínimo de 5%
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para as outorgas. Entendemos que tal questionamento deve ser esclarecido

para que sejam evitadas futuras demandas pela anulação do certame, não

somente por parte das empresas, mas pelos órgãos de controle.

O Item 8.4 reporta a existência de parâmetros e justificativas dos valores

estabelecidos, de forma pormenorizada, no Projeto Básico, O Item 13 do Projeto

Básico informa valores mínimos para montar uma funerária de pequeno porte.

Entretanto, os valores apresentados dizem respeito basicamente aos custos de

aquisição de carros e mobiliário.

Mais do que isso, as funerárias tem custos expressivos para se

regulamentarem de acordo com as exigências da ANVISA e demais órgãos

reguladores, inclusive a SEJUS.

Há custos específicos, com limpeza, dedetização, limpeza de caixa d'água,

coleta especial de lixo, custos com a somatoconservação, custos com a implantação

da clinica de somatoconservação, custos com empregados, inclusive com

treinamentos periódicos, equipamentos de proteção, entre outros, exigíveis não só

pela legislação trabalhista, mas pela vigilância sanitária.

Há outros produtos que embora previstos em vários pontos do Edital e Projeto

Básico não foram quantificados, como vistorias em veículos, uniformes, materiais de

identificação, água, formol, energia elétrica, telefonia com central de funcionamento

24 horas, elaboração de programas de boas práticas como PCMSO (Programa de

Controle Médico e Saúde Operacional), POP (Procedimento Operacional Padrão),

PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), adaptações físicas a

portadores de necessidades especiais.

Há também um custo com o pagamento dos médicos supervisores dos

sérvios de formolização, conhecido como "Ato Médico", previsto no Edital, no item

9.2 do Projeto Básico.

Tendo feito tais considerações, repisamos que o faturamento está

superestimado, haja vista os inúmeros custos que deixaram de ser analisados e que

fazem parte da estrutura mínima de uma empresa prestadora de sérvios funerários,

conforme Item 13.1.6 do Projeto Básico.

Ainda quanto ao preço, a ornamentação natural deve ser diferenciada da

ornamentação artificial. Atualmente as empresas compram flores e outros
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ornamentos naturais de fornecedores de São Paulo, que praticam preços altamente

flutuantes.

A ornamentação artificial, de modo diverso, permite que o licitante trabalhe

com estoques. Entretanto, o edital, no item trata de ornamentação por crisântemos

ou rosas conforme consta no Item 15 do Projeto Básico - Do Preço dos Serviços:

Artefatos, cujos preços ultrapassam expressivamente aqueles definidos.

Da mesma forma, a tabela de preços prevista no Item 15 encontra-se

defasada. Em que pese esta tenha sido utilizada para realizar o cálculo do

faturamento bruto e assim definir o valor mínimo do contrato e das respectivas

outorgas individuais, há problemas significativos, como o fato do preço tabelado não

incluir preço de traslado para sepultamentos infantis.

Quanto aos sepultamentos infantis, registramos que o custo da urna mortuária

infantil custa mais que o preço de tabela. Somando-se ao fato de que não se pode

cobrar pelo translado do corpo, o sepultamento infantil tem se traduzido em

verdadeira doação.

Há outros pontos na tabela, como o custo da formolização, que é alto e, no

Distrito Federal, diferente de outras unidades da federação, as empresas ainda tem

que arcar com o custo de supervisão da formolização, o chamado Ato Médico.

Este custo tem se traduzido como um problema de difícil solução. As

empresas buscaram apoio da Secretaria de Justiça no intuito de negociar o preço

com as empresas que os realizam, ou que ainda, incluíssem o seu valor na tabela.

Como resposta, a Secretaria de Justiça apenas se manifestou no sentido de

que não pode interferir no preço praticado pelas empresas que supervisionam a

formalização, o conhecido Ato Médico. Este é mais um dos prejuízos que as

empresas privadas estão suportando.

Procurada para equacionar a questão, por diversas vezes a Secretaría de

Justiça evitou rever a tabela de preços incluída no certame, sob o argumento de que

a revisão prévia ao edital oneraria ainda mais os empresários, considerando o

aumento no faturamento que representaria a revisão da tabela.

A ausência de revisão da tabela é vista como uma perspectiva negativa, haja

vista que após a licitação essa tabela será necessariamente revista e teremos que
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concordar que os precos reajustados logo após a realizacão do certame podem

gerar dúvidas na sociedade. que terá a sensacão de que os serviços encareceram.

Percebe-se também a possibilidade de justos questionamentos dos órgãos de

controle, pois haverá a impressão de que o governo favoreceu os permissionários

ofertando os serviços a preços menores que os praticados pelo mercado até mesmo

em Estados e Municípios da Federacão onde o custo de vida é menor, ensejando

riscos jurídicos.

Assim, de modo resumido, o que se requer é:

01. A revisão dos grupos para que estes sejam mais homogêneos, prevejam o

quantitativo de óbitos/dia por região ou por localidade, dividindo o quantitativo

também em relação à renda de cada região;

02.A revisão do valor mínimo por contrato em cada um dos grupos, considerando

fatores populacionais e de renda, que interferem diretamente na capacidade de

faturamento das empresas permissionárias;

03.A revisão da tabela de custos mínimos para implantação de uma empresa de

serviços funerários, considerando os custos legais, os custos de adaptação da

estrutura e os materiais obrigatoriamente utilizados para a realização dos

serviços.

04.A revisão da tabela de preços máximos dos servíços básicos, para que faça

previsão dos custos que estão sendo suportados pelas empresas, como os de

sepultamentos infantis e os de formolização com pagamento do Ato Médico.

F - OUTROS PONTOS QUE MERECEM REVISÃO

Item 11.3 - Parte do pressuposto que os preços dos serviços são pré-fixados

e os encargos pela outorga são definidos previamente. Neste ponto, necessário se

faz ponderar que apenas os serviços básicos tem preços pré-fixados. Sendo assim,

o certame admitiria a utilização de critério misto, combinando-se os incisos da Lei

8.897/1995, para que a concorrência observasse não apenas o maior lance, mas

também a qualidade dos serviços ofertados, haja vista que participarão quase que

integralmente pequenas empresas que poderiam entregar propostas diferenciadas

caso pudesse combinar opções de técnica em conjunto com o preço.
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Item 11.4.1.1.2.1.2.1 Acerca do credenciamento de clínicas de

somatoconservação. Atualmente, as clínicas de somatoconservação atuam de forma

completamente vinculada à atividade das empresas de serviços funerários. Não

existem hoje clínicas credenciadas pelo Poder Público para atuar no Distrito Federal.

Atualmente, o serviço de somatoconservação é uma subclasse dos serviços

funerários, definido como atividade principal obrigatória. Assim, não há possibilidade

de que clínicas que prestam apenas serviços de somatoconservação atuem no

mercado apartadas do serviço funerário. Considerando que somente empresas do

ramo funerário que licitarem como o poder público poderão permanecer no Distrito

Federal, pressupõe-se que o Poder Público deverá promover inovações legislativas

para que se possibilite a execução dos serviços da forma prevista neste item.

Considerando o caráter intermitente dos serviços funerários, que não podem ser

interrompidos, será necessário que o Poder Concedente esclareça como se dará o

credenciamento dessas clínicas e se as clínicas existentes funcionarão de forma

precária até que o tema seja devidamente regulado. O cumprimento deste item tem

implicação direta na apresentação de qualificação técnico-operacional, haja vista

que o Item 11.4.1.1.3.4 exige a apresentação de contrato de terceirização caso a

funerária não preste serviço diretamente. Veja, é possível que se apresente contrato

com clínica terceirizada, entretanto, certamente esta não estará "credenciada" junto

ao governo, pois atualmente este instituto não existe formalmente para esse serviço.

Item 11.4.1.1.3.1.5 Pressupõe que as licitantes sejam pré-existentes ao

certame, haja vista a necessidade de apresentação de memorial descritivo das

instalações físicas. Este item impede que empresas novas no mercado do Distrito

Federal participem do certame.

Item 12.1.11. Exige que a empresa solicite escolta policial sempre que se

fizer necessário. O item genérico dá margem a dúvidas e por isso deverá ser revisto

ou excluído.

Item 12.1.14. Exige que as empresas façam controle sobre a MORAL dos

seus empregados. Entendemos que o comportamento moral envolve aspectos da

vida pessoal que as empresas não podem alcançar. Dessa forma o item deverá ser

revisto ou retirado do edital.
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Item 12.2 Prevê o cancelamento da permissão de modo unilateral pela

administração, mediante ação judicial. Não ficou claro o motivo pelo qual o processo

administrativo foi suprimido. O item gera insegurança jurídica, podendo significar o

intento de diversas ações a cada "descumprimento de normas contratuais", assim

entendidos de forma genérica, onerando o Estado e sobremaneira o particular,

permissionário dos serviços. Há meios administrativos para que estas situações

sejam discutidas de modo mais célere e menos oneroso e por isso o item deve ser

revisto ou anulado.

Item 13.1.10 Previsão de revogação unilateral da permissão sem garantia de

cumprimento ao contraditório e à ampla defesa. Este item é arbitrário e

inconstitucional, devendo por isso ser suprimido do edital.

Item 13.1.12. Prevê a intervenção direta nos serviços, podendo inclusive

dirigir, coordenar, controlar e orientar. A permissão confere ao permitente poder

diretor, por isso os serviços são executados por empresa privada investida de

delegação. O item é arbitrário e deverá ser anulado.

Item 19.1.10 O valor da multa mínima é superior ao dobro do valor dos

serviços básicos prestados. É abusiva, aniquilante e predatória, devendo ser revista.

(Vide item do projeto básico acerca do mesmo tema: 12.3.2.1, notadamente item

12.10 e demais itens subsequentes que estabelecem multas maiores. É preciso que

toda o Item 12 do Projeto Básico seja revisto afim de garantir mais justiça na

aplicação das penalidades, haja vista que o Distrito Federal tem Decreto próprio

acerca do tema, que limita o valor máximo das penalidades aplicadas).

Item 19.1.13. Prevê que não cabe recurso quanto à aplicação de penalidade

por falta de divulgação de tabela de preços. O item fere o princípio do contraditório e

da ampla defesa devendo ser suprimido do edital.

Não fica claro no edital quem serão as autoridades capazes para aplicar

penalidade, julgar recursos e cassar permissões. Essas faltas deverão ser supridas,

sob pena de ofensa ao direito de defesa dos permissionários.

Item 23 DA GARANTIA. O Item 23.1 trata de oferta de garantia nos termos

da Lei Federal nO 8987/1995. Entretanto, entende-se que tal garantia não se aplica

ao certame em tela, haja vista que. o art. 56 da Lei 8666/93 somente se aplica a

contratações com duração máxima de 60 meses, vide art. 57, II da mesma lei.
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Em complementação por pertinência temática, o Item 20.1.6.1 prevê em caso

de cassação, o chamamento da próxima empresa da lista de classificação.

Entretanto, as propostas são válidas por apenas 60 dias e, considerando o tempo de

duração do contrato, previsto para dez anos, prorrogáveis por mais dez anos, este

critério poderá segregar empresas do mercado de Brasília por duas décadas e por

isso o item deverá também ser revisto ou excluído do certame.

G - TRATAMENTO DIFERENCIADO DA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE: ASSENTO CONSTITUCIONAL

A proteção das microempresas e empresas de pequeno porte tem assento na

Constituição da República e impõe a todos os órgãos, estejam eles vinculados ao

Legislativo, Executivo ou Judiciário a obrigação de estabelecer critérios

diferenciados que permitam às empresas de pequeno porte atuação isonômica em

relação a outras empresas no mercado.

A matriz constitucional está prevista nos arts. 170, IX, e 179 da Constituição,

que assim dispõem:

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

IX - Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Pais"
(Redação dada pela Emenda Constitucional nO 6, de 1995).

"Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão
às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou
pela eliminação ou redução destas por meio de lei."

O conjunto dos dispositivos constitucionais traduz, na teoria jurídíca, o

chamado princípio do tratamento favorecido para microempresas e empresas de

pequeno porte. Para além de razões jurídicas, esse princípio está fundado em

questões econômicas e sociais ligadas à necessidade de se conferirem condições

justas e igualitárias de competição para essas empresas.
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A Constituição é dirigente. O conjunto de diretrizes, programas e fins que

enuncia, a serem pelo Estado e pela sociedade realizados, a ela confere o caráter

de plano global normativo. Deste modo, o artigo 170 implanta a ordem econômica

que não pode se dissociar dos fundamentos do artigo 1°.

O regime constitucional foi criado para diferenciar, em iguais condições, os

empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico.

Visa garantir que as pequenas empresas desenvolvam suas atividades econômicas

de forma plena.

A atribuição de status constitucional ao tratamento diferenciado demonstra a

importância dessas empresas para o mercado brasileiro, pois geram empregos,

oferecem produtos e participam efetivamente do desenvolvimento socioeconômico

para alcançar os objetivos da justiça social.

É, portanto, correto dizer que a Constituição Federal elegeu a discriminação

positiva para as microempresas e empresas de pequeno porte e o executivo, na

contramão das normas constitucionais está aniquilando o direito ao amparo de uma

nota técnica. O elemento discriminador guarda correlação lógica com o propósito

buscado, qual seja, garantir o equilíbrio entre aqueles que se distinguem no

desenvolvimento socioeconômico.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a proteção dada às

microempresas e empresas de pequeno porte é princípio constitucional. O Ministro

Gilmar Ferreira Mendes assim pronunciou:

"o fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de
princípio constitucional. de modo a orientar todos os entes
federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores
que contam com menos recursos para fazer frente à concorrência"
( (ARE 1154458 ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em
05/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG
07/02/2019 PUBUC 08/02/2019) (grifou-se)

Deste modo e considerada a supremacia constitucional e dos princípios

constitucionais, onde sua posição hierárquica é superior a outros regramentos,

porque fruto da soberania popular, nenhuma lei, ato normativo ou ato administrativo

poderá subsistir validamente se incompatível com a Constituição.
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As normas devem ser produzidas e interpretadas em conformidade com a

Constituição. Havendo interpretações alternativas e plausíveis, o intérprete deverá

prestigiar aquela que permita a atuação da vontade constitucional.

Não é razoável admitir que o Estado de Direito dê com uma mão e com a outra

retire e aniquile a benesse dada às micros e pequenas empresas. Vale trazer

fragmento do voto do então Ministro Joaquim Barbosa na ADI nO 4.033:

"Pondero, ademais, que é necessário observar o trânsito da situação a que
estão atualmente submetidas as microempresas e empresas de pequeno porte,
para o quadro incentivado pela exoneração, de modo a confirmar se a
influência da norma impugnada é ou não é perniciosa. Com efeito, se o
objetivo previsto com a concessão do beneficio for obtido - fomento
da pequena empresa - duas consequências advirão, em maior ou
menor grau. Em primeiro lugar, haverá o fortalecimento de tais
empresas, que poderão passar à condição de empresas de maior
porte e, portanto, superar a faixa de isenção. Em segundo lugar, o
incentivo à regularização das empresas ditas informais melhorará
o perfil dos consmnidores, o que será benéfico às atividades das
empresas comerciais de maior porte".

DA pOLíTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR 123/06

A Emenda Constitucíonal nO 42, de 2003, trouxe modificações ao texto

constitucional, dentre elas a necessidade de edição de lei complementar para se

definir o tratamento favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte,

facultando também a instituição de um regime único de arrecadação de impostos e

contribuições da União, dos Estados, do DF e Municípios5

5 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
c. ..)
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto
previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição
a que se refere o art. 239.
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso lII, d, também poderá instituir um
regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, observado que:
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a tratamento diferenciado veio insculpido na Lei Complementar 123/06 que

implementou verdadeira política pública para as empresas de pequeno porte que

mais tarde recebeu as alterações da Lei 147/14, também complementar.

a próprio legislador se ateve a tal fato na alteração. Se a LC 123/06 previa

uma faculdade no artigo 47 (nas contratações públicas da União, dos Estados e dos

Municípios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as

microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do

desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da

eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde que

previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente) a partir da alteração

imposta pela LC 147/14, passou a ser uma obrigação compulsória:

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta,
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e
social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas
públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

Nesse exato sentido defende Hélio Saul Mileski6:

" Por esse motivo, deve ser saudada a modificação operada pela LC nO
147/2014, que altera a redação do art. 47 da LC nO 123/2006, cujo novo texto
afasta toda e qualquer discussão que pudesse existir sobre esse comando em
debate, visto que agora há determinação de obrigatoriedade legislativa, na
medida em que substitui a expressão poderá por deverá ser concedido
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte, solucionando definitivamente qualquer dúvida a respeito da
determinação legal. Em complementação a essa nova orientação legal, a LC nO
147/2014 ainda realiza o acréscimo do parágrafo único ao caput do art. 47,
reforçando a determinação compulsória para ser legislado, no âmbito local, o

I - será opcional para o contribuinte;
11 - Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado;
111 - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos
pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou
condicionamento;
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes
federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes."
6 (Tratamento diferenciado e favorecido em licitações públicas - Aperfeiçoamentos leg:ris introduzidos
ao Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nO
147/2014). Interesse Público, Belo Horizonte, ano 16, n. 85, p.,64 jul./ago. 2014)
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tratamento diferenciado e simplificado à ME e EPP, referindo que, pertinente
às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou
regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e
empresa de pequeno porte, será aplicada a legislação federal."

A lei complementar 123/06 incentivou e simplificou as atividades das

microempresas e das empresas de pequeno porte, tendo como fundamento principal

justamente o fomento e a proteção aos empreendedores em condição

desfavorecida.

A lei implementou uma verdadeira política pública para conferir tratamento

isonômico no mercado.

Trata-se de uma discriminação positiva para dar concretude aos preceitos

constitucionais já enumerados, pois, além de a lei complementar instituir um regime

simplificado - denominado, conforme seu art. 12, de Simples Nacional-, também traz

importantes regramentos diferenciados que as prestigiam e as discriminam

positivamente, precipuamente no que toca às licitações públicas, às relações de

trabalho e ao estimulo ao crédito, à capitalização e à inovação tecnológica, ao

associativismo, às regras de inclusão e ao acesso à justiça, dentre outros benefícios.

A propósito, é justamente na defesa do princípio da isonomia que se busca amparo

para a discriminação insculpida no artigo 170, IX. Partindo-se da premissa de que o

regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com

menor capacidade contributiva e menor poder econômico, é desarrazoado que se

conceba um ato normativo acabe por favorecer aqueles que participariam do

mercado com uma vantagem competitiva.

A Lei Complementar nO 123/96 compõe-se de 14 capitulas, que disciplinam

diversos regimes dos mais variados ramos do direito, os quais se inter-relacionam.

Nesse contexto, importa notar que o pequeno empreendedor, para usufruir de vários

dos demais incentivos contidos na norma, como, por exemplo, a preferência nas

aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos.

Desta sorte, não podem os atos administrativos restringirem sobremaneira o

acesso ao regime, consubstanciando medida contrária ao próprio ânimo da norma.
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A norma também permite a relativização do tratamento diferenciado desde que

a administração demonstre, atendido o principio da motivação, a existência de

prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

O Edital ignorou completamente os institutos garantidos às micro e pequenas

empresas por força da Lei Complementar nO 123/2006, ainda que seja de

conhecimento geral que a maioria das empresas instaladas no Distrito Federal sejam

micro e pequenas empresas, instaladas desde a fundação de Brasília.

A lei confere a possibilidade de que as empresas instaladas na região sejam

favorecidas, o que sequer foi mencionado pelo Edital. Acreditamos que é dever do

Estado fomentar o mercado, garantir que não haja aniquilação das pequenas

empresas e fortalecer a confiança das pessoas na segurança jurídica e na

motivação de que o livre mercado será respeitado. Dessa forma, o que se pleiteia é

que sejam observadas as disposições da Lei para que o certame seja levado a efeito

de forma mais justa.

H - DA PROTEÇÃO À LIVRE CONCIRRÊNCIA

OS serviços funerários, na Constituição de 1891 (art. 72, 5° - clique aqui) e na

de 1934 (art. 113, 7° - clique aqui), eram expressamente reservados aos municípios.

A questão era tratada no capítulo das garantias e direitos individuais e

conjuntamente com o direito de escolher livremente a própria religião:

"Art. 72 - [...] § 5° - Os cemitérios terão caráter secular e serão

administrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos

os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em relação

aos seus crentes..." O texto da Constituição de 1934 é idêntico,

salvo pela troca da palavra "ficando" pela palavra "sendo".

A origem desse tratamento jurídico está no fato de que os serviços fúnebres

sempre estiveram associados à fé católica no Brasil. Para assegurar o direito

individual de livremente escolher sua religião, a Constituição de 1891 laicizou a

atividade funerária, confiando-a aos municípios. O tratamento permaneceu na
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Constituição de 1934 e perpetuou-se na prática dos municípios e no imaginário

jurídico desde então.

Daí deriva a tradição de se tratar os serviços funerários como serviços públicos

municipais. A doutrina tradicional de Direito Administrativo e o STF se pronunciaram

sempre no sentido da competência municipal para lidar com os serviços funerários

na condição de serviços públicos.

Na ADln 1221 (clique aqui), julgada em 9 de outubro de 2003, assim se

manifestou seu Relator, Carlos Velloso:

"Os serviços funerários constituem, na verdade, serviços
municipais, tendo em vista o disposto no art. 30, V, da
Constituição: aos municípios compete 'organizar e prestar,
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os
serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial'. Interesse local diz respeito a
interesse que diz de perto com as necessidades imediatas do
município. Leciona Hely Lopes Meirelles que 'o serviço
funerário é da competência municipal, por dizer respeito a
atividades de precípuo interesse local, quais sejam, a
confecção de caixões, a organização de velório, o transporte
de cadáveres e a administração de cemitérios' (Hely Lopes
Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, 10' edição, 1998,
atualizada por Izabel Camargo Lopes Monteiro e Célia Marisa
Prendes, Malheiros Editores, pág. 339). Esse entendimento é
tradicional no Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do
decidido no RE 49.988/SP, Relator o Ministro Hermes Lima,
cujo acórdão está assim ementado: 'EMENTA: Organização de
serviços públícos municipais. Entre estes estão os serviços
funerários. Os municípios podem, por conveniência coletiva e
por lei própria, retirar a atividade dos serviços funerários do
comércio comum.' (RTJ 30/155)".

Já nos manifestamos contrariamente a esse entendimento (AGUILLAR, 2009)

que, como se percebe, se baseia em Constituições anteriores e em doutrina que não

se deteve na atual Carta Política.

O enfoque dado na nova sistemática constitucional é um enfoque típico de

Direito Econômico: as atividades são percebidas por um ângulo econômico. E, na

vigência da CF/88 (clique aqui), na ausência de qualquer ressalva às atividades

funerárias, estas são atividades livres à iniciativa privada.
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Não se encontram listadas em nenhuma parte da CF/88 como serviço

público ou função pública. E não há motivo para que sejam atividades de

acesso restrito aos particulares.

Em consequência, entendemos que são inconstitucionais (ou, dependendo do

caso, não foram recepcionadas pela CF/88) as leis municipais que atribuam o

caráter de serviço público aos serviços funerários, condicionando à concessão ou à

permissão municipal o desempenho de qualquer atividade relacionada a eles. Isso

abrange da constituição e funcionamento de funerárias até o desempenho de

atividades relacionadas a cemitérios.

O máximo que o município pode exigir dos particulares é o alvará de

funcionamento e as demais exigências urbanísticas e de edificação. Embora não

tenhamos conhecimento de precedentes jurisprudenciais, a denegação de alvará de

funcionamento sem licitação pública, sob a alegação de se tratar de serviço público,

no nosso entender.

Claramente se percebe a insuficiência do Estado para prestar os serviços

diretamente e, neste contexto, os serviços vem sendo prestados por particulares de

modo precário há pelo menos 20 anos. Essa é também a realidade de muitos

Estados e municípios pelo país.

No Estado de Goiás, os serviços foram regulamentados e recentemente

modernizados, o que tem causado desvantagens para as empresas de Brasília em

relação, principalmente, às empresas que atuam no entrono. Este é mais um dos

motivos pelos quais a revisão da legislação é tema urgente.

A modalidade de "permissão" dos serviços também tem se mostrado como

uma alternativa inviável, devido à dificuldade de se estabelecer critérios competitivos

que justifiquem a escolha de um prestador de serviço, ou alguns prestadores de

serviços, quando se trata de serviços universais, que por sua natureza não toleram o

monopólio. A pessoal idade do serviço funerário pressupõe a escolha livre do serviço

pelo cidadão.

Além disso, o volume de serviços prestados também é um fator que demonstra

a sua universalidade. Acrescentamos ainda, o fato de que parte do serviço funerário,

que tem caráter social, está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),

defere às famílias carentes, o que se convenciona chamar de enterro social e que
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consiste no pagamento pelo Estado, com recursos da Assistência Social, pelo

enterro e funeral de pessoas hipossuficientes.

Ante o fato de que o serviço nestes casos é financiado pelo Estado, há nitidez

cristalina no sentido de que tais serviços devem ser entendidos como de caráter

público, ainda que executados por terceiros e, neste caso, devem ser licitados.

Os demais serviços funerários entretanto, são livremente escolhidos por seus

contratantes e devem ser regidos por leis de mercado, embora devam

necessariamente ser regulados e fiscalizados pelo Estado em razão de sua

essencialidade e ainda que sejam licitados sob o regime de concessão ou

permissão, não devem ser restritos pelo poder público, sob pena de ofensa à livre

iniciativa, motivo pelo qual se discute a viabilidade de credenciar tais serviços.

O credenciamento é sistema por meio do qual a Administração Pública

convoca todos os interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que,

preenchendo os requisitos necessários, credenciem-se junto ao órgão ou entidade

para executar o objeto quando convocados.

Este é o mesmo entendimento que se aplica à saúde, que é um direito

universal, evidentemente essencial, oferecido gratuitamente por meio do Sistema

Único de Saúde (SUS) e de forma privada pelas empresas habilitadas para este fim,

conforme legislação e regulamentação próprias.

No último dia 29 de outubro a Secretaria de Justiça realizou audiência pública

com vistas a avaliar o mercado em relação ao edital de licitação para os serviços

funerários que está em fase de preparação. Ainda que a legislação e os serviços

licitados no entorno do Distrito Federal tenha desequilibrado as relações, retirando

segurança jurídica e ameaçando a continuidade do bom funcionamento dos serviços

prestados, a Secretaria vem impondo entendimentos retrógrados ao setor, evitando

a discussão sobre a modernização dos serviços, conforme delineamos acima.

O setor funerário no Brasil é dominado por empresas de grande porte, que

comercializam serviços e planos funerários em âmbito nacional e a licitação dos

serviços do modo como tem sido proposta retirará das empresas familiares que

atuam no Distrito Federal toda a capacidade de atuação.

A atuação dessas empresas não significa que o setor será transformado por

melhorias, mas tão somente que um pouco da tradição do Distrito Federal será
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retirado, que famílias perderão suas fontes de renda, enfim, que seremos

desprestigiados.

Ante o exposto, o que se requer é que o princípio da Livre concorrêncía seja

observado quando da realização do certame. Sugere-se a licitação dos serviços

ofertados em caráter de assistência social e o credenciamento dos serviços

prestados pelos particulares, garantindo a livre concorrência, ofertando maiores

benefícios à população, cumprindo com os objetivos que o Brasil vem se

empenhando para cumprir, relacionados à liberdade econômica e garantindo aos

empreendedores menos obstáculos na realização de suas missões institucionais.

IV DOS PEDIDOS

Pelo exposto, a revisão do edital de Concorrência nO 01/2019 SUAF/SEJUS

é medida que se impõe para fazer constar os pontos enunciados, conforme dispõe a

lei e a jurisprudência consolidada sobre o tema que já vem sendo aplicada pelos

Órgãos da Administração Pública em seus procedimentos Iicitatórios, especialmente:

01.A liberdade postulatória seja estendida para qualquer cidadão e para qualquer

empresa (incluídas todas as pessoas jurídicas), independente de habilitação legal e

que, se houver habilitação legal em última instância, que esta tenha seus critéríos

taxativamente explícitos;

02. Haja publicidade de todas as impugnações e respostas ofertadas, de modo que o

Edital deverá mencionar o local e data em que essas informações estarão

disponíveis.

03. Considerando os recursos tecnológicos disponíveis, requer que os atos sejam

publicados em meio eletrônico.

04. Desse modo, ante o caráter da impugnação pretendida, que é a revisão do certame

para incluir, suprimir ou esclarecer diversos pontos do certame, pugnamos desde já

pelo seu acolhimento, bem como pela designação de nova data a para a abertura

da sessão pública.

05. Pela revisão do Objeto licitado, que não poderá conflitar com serviços que a

população pode obter diretamente ou que são regulamentados de forma diversa por

Lei Federal;
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06.A eliminação de pontos divergentes no próprio edital, que levam a dúvidas acerca da

exequibilidade dos serviços, além daqueles que conflitam com Decretos e Leis

Distritais;

07.A inclusão no objeto, dos serviços prestados de forma gratuita pelo Estado, por meio

dos sepultamentos sociais;

08. Melhor definição sobre os serviços optativos adicionais que o permissionário poderá

oferecer.

09. Questiona-se de modo específico, o motivo pelo qual os serviços gratuitos não são

licitados, para que se possa ofertar maior qualidade à população carente, como

ocorre em quase totalidade dos municípios onde os serviços funerários foram

licitados, haja vista a existência de muitas opções para melhoria dos serviços

prestados.

10.A exclusão do item 02 do texto ou a sua especificicação em termos objetivos e

claros.

11.A modificação do texto para exclusão do termo de prazo com antecedência de um

ano, ou a modificação do texto, para que as consequências do não cumprimento do

prazo sejam explícitas, evitando-se assim futuros questionamentos.

12. Uso de sites da internet para coleta de informações, sem análise dos dados por

profissional especializado em dados e estatísticas;

13. Cômputo dos óbitos atendidos pelo serviço social gratuito para o cálculo do

quantitativo de outorgas após excluir o serviço gratuito da licitação;

14. Exclusão das regiões do Sol Nascente e Pôr do Sol, cuja população ultrapassa 87

mil;

15.Aparente exclusão de outras localidades como as Regiões do Arapoanga e de

Arniqueiras, sem mencionar o motivo. A região do Arapoanga conta com

aproximadamente 60 mil habitantes e Arniqueiras com cerca de 45 mil.

16. Falta de referência específica dos dados dos óbitos por região, haja vista que o site

da secretaria de saúde não apresenta projeção até 2030 e o site do IBGE não

apresenta tais informações.

17. Desprezo em todos os cálculos das partes decimais que excedem centésimos.

Assim, o número de outorgas foi calculado considerando os óbitos totais do Distrito
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Federal, embora a conta não coincida com a conta apresentada por grupos de

região. (Vide Itens 10.5.6.1 e 10.5.6.1.1).

18.Avaliação sobre a possibilidade de escoamento de serviços do Distrito Federal para

o entorno.

19.A revisão dos grupos para que estes sejam mais homogêneos, prevejam o

quantitativo de óbitos/dia por região ou por localidade, dividindo o quantitativo

também em relação à renda de cada região;

20.A revisão do valor mínimo por contrato em cada um dos grupos, considerando

fatores populacionais e de renda, que interferem diretamente na capacidade de

faturamento das empresas permissionárias;

21.A revisão da tabela de custos mínimos para implantação de uma empresa de

serviços funerários, considerando os custos legais, os custos de adaptação da

estrutura e os materiais obrigatoriamente utilizados para a realização dos serviços.

22.A revisão da tabela de preços máximos dos serviços básicos, para que faça previsão

dos custos que estão sendo suportados pelas empresas, como os de sepultamentos

infantis e os de formolização com pagamento do Ato Médico.

23.As revisões contidas no Item "F", que transcrevemos:

Item 11.3 - Parte do pressuposto que os preços dos serviços são pré
fixados e os encargos pela outorga são definidos previamente. Neste ponto,
necessário se faz ponderar que apenas os serviços básicos tem preços pré
fixados. Sendo assim, o certame admitiria a utilização de critério misto,
combinando-se os incisos da Lei 8.897/1995, para que a concorrência
observasse não apenas o maior lance, mas também a qualidade dos
serviços ofertados, haja vista que participarão quase que integralmente
pequenas empresas que poderiam entregar propostas diferenciadas caso
pudesse combinar opções de técnica em conjunto com o preço.
Item 11.4.1.1.2.1.2.1 Acerca do credenciamento de clínicas de
somatoconservação. Atualmente, as clinicas de somatoconservação atuam
de forma completamente vinculada á atividade das empresas de serviços
funerários. Não existem hoje clínicas credenciadas pelo Poder Público para
atuar no Distrito Federal. Atualmente, o serviço de somatoconservação é
uma subclasse dos serviços funerãrios, definido como atividade principal
obrigatória. Assim, não há possibilidade de que clínicas que prestam
apenas serviços de somatoconservação atuem no mercado apartadas do
serviço funerário. Considerando que somente empresas do ramo funerário
que licitarem como o poder público poderão permanecer no Distrito Federal,
pressupõe-se que o Poder Público deverá promover inovações legislativas
para que se possibilite a execução dos serviços da forma prevista neste
item. Considerando o caráter intermitente dos serviços funerários, que não
podem ser interrompidos, será necessário que o Poder COncedente
esclareça como se dará o credenciamento dessas clínicas e se as clínicas
existentes funcionarão de forma precária até que o tema seja devidamente
regulado. O cumprimento deste item tem implicação direta na apresentação
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de qualificação técnico-operacional, haja vista que o Item 11.4.1.1.3.4 exige
a apresentação de contrato de terceirização caso a funerária não preste
serviço diretamente. Veja, é possivel que se apresente contrato com clínica
terceirizada, entretanto, certamente esta não estará "credenciada" junto ao
govemo, pois atualmente este instituto não existe formalmente para esse
serviço.
Item 11.4.1.1.3.1.5 Pressupõe que as licitantes sejam pré-existentes ao
certame, haja vista a necessidade de apresentação de memorial descritivo
das instalações físicas. Este item impede que empresas novas no mercado
do Distrito Federal participem do certame.
Item 12.1.11. Exige que a empresa solicite escolta policial sempre que se
fizer necessário. O item genérico dá margem a dúvidas e por isso deverá
ser revisto ou excluido.
Item 12.1.14. Exige que as empresas façam controle sobre a MORAL dos
seus empregados. Entendemos que o comportamento moral envolve
aspectos da vida pessoal que as empresas não podem alcançar. Dessa
forma o item deverá ser revisto ou retirado do edital.
Item 12.2 Prevê o cancelamento da permissão de modo unilateral pela
administração, mediante ação judicial. Não ficou claro o motivo pelo qual o
processo administrativo foi suprimido. O item gera insegurança jurídica,
podendo significar o intento de diversas ações a cada "descumprimento de
normas contratuais", assim entendidos de forma genérica, onerando o
Estado e sobremaneira o particular, permissionário dos serviços. Há meios
administrativos para que estas situações sejam discutidas de modo mais
célere e menos oneroso e por isso o item deve ser revisto ou anulado.
Item 13.1.10 Previsão de revogação unilateral da permissão sem garantia
de cumprimento ao contradftório e á ampla defesa. Este item é arbitrário e
inconstitucional, devendo por isso ser suprimido do edital.
Item 13.1.12. Prevê a intervenção direta nos serviços, podendo inclusive
dirigir, coordenar, controlar e orientar. A permissão confere ao permitente
poder diretor, por isso os serviços são executados por empresa privada
investida de delegação. O item é arbitrário e deverá ser anulado.
Item 19.1.10 O valor da multa minima é superior ao dobro do valor dos
serviços básicos prestados. É abusiva, aniquilante e predatória, devendo ser
revista. (Vide item do projeto básico acerca do mesmo tema: 12.3.2.1,
notadamente item 12.10 e demais itens subsequentes que estabelecem
multas maiores. É preciso que toda o Item 12 do Projeto Básico seja revisto
afím de garantir mais justiça na aplicação das penalidades, haja vista que o
Distrito Federal tem Decreto próprio acerca do tema, que limfta o valor
máximo das penalidades aplicadas).
Item 19.1.13. Prevê que não cabe recurso quanto à aplicação de
penalidade por falta de divulgação de tabela de preços. O item fere o
principio do contraditório e da ampla defesa devendo ser suprimido do
edital.
Não fíca claro no edital quem serão as autoridades capazes para aplicar
penalidade, julgar recursos e cassar permissões. Essas faltas deverão ser
supridas, sob pena de ofensa ao direito de defesa dos permissionários.
Item 23 DA GARANTIA. O Item 23.1 trata de oferta de garantia nos termos
da Lei Federal nO 898711995. Entretanto, entende-se que tal garantia não se
aplica ao certame em tela, haja vista que o art. 56 da Lei 8666/93 somente
se aplica a contratações com duração máxima de 60 meses, vide art. 57, "
da mesma lei.
Em complementação por pertinência temática, o Item 20.1.6.1 prevê em
caso de cassação, o chamamento da próxima empresa da lista de
classificação. Entretanto, as propostas são válidas por apenas 60 dias eJ

considerando o tempo de duração do contrato, previsto para dez anos,
prorrogáveis por mais dez anos, este critério poderá segregar empresas do
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mercado de Brasílía por duas décadas e por ísso o item deverá também ser
revisto ou excluído do certame.

24. A observância dos preceitos contidos na Lei Complementar nO 126/2006 -

Estatuto da Micro e Pequena Empresa, notadamente aqueles relacionados à reserva

de cota e à aplicação de institutos que favoreçam a economia local, haja vista que

há mais 20 anos as mesmas empresas, familiares, operam no Distrito Federal e o

certame, da forma como foi escrito, favorece a entrada de grandes grupos

empresariais que poderão atuar de modo predatório perante os pequenos

empresários.

25. A observância dos princpipios constitucionais relacionados à liberdade

econômica para que os serviços publicos, custeados com recursos públicos sejam

licitados, enquanto os serviços prestados pelos particulares deverão ser

credenciados.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

_ "Y~ e~ do--~
ASSOCIAÇAO DAS FUNERARIAS DO DISTRITO FEDERAL
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO D~'::::'':c~'/

FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - ASFUNDF-
CNPJ N° 20.949.916/0001-08

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (09/08/2019), às
dezesseis horas (16:00hs), no endereço sito à CNC 03 LOTE 07 LOJA 01
TAGUATINGA DF CEP: 72.115-535 reuniram-se EM ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA AssociadoslEmpresários do setor funerário
estabelecidos nesta capital para deliberar sobre os assuntos constantes na \
pauta do Edital de Convocação afixado no quadro de avisos desta Associação
deste o dia primeiro de agosto de dois mil e dezenove ( 01/0812019 ) de ';'
acordo com o Estatuto da desta Associação; 1° Item - Ratificação da ata
anterior de Eleição e Posse da nova Diretoria onde consta o CPF da presidente ~"
eleita com erro no digito verificador; 2° Item - aprovação do novo endereço ""~.
sede desta Associação. Em seguida a senhora Tânia Batista da Silva, "
Presidente em exercício assumiu a Presidência da Assembleia, de acordo com
o § IOdo Art. 15 do Estatuto desta Associação, e deu inicio aos trabalhos
convocando a IIliJn, Adelar Linhague Diretor Administrativo em exercício
para secretariar a mesa, e fazendo uso da palavra a senhora Tânia Batista
da Silva relatou o 1° item da pauta justificando e esclarecendo que na redação
da Ata anterior consta um erro de digitação no número do CPF da presidente
eleita, onde conta; e CPF n° 505.272.151-65: o número numero correto seria
e CPF nO 505.272.151-04. Desta forma a redação completa e correta é; e ,
SENDO ELEITA POR ACLAMAÇÃO e empossados imediatamente~ f\
acordo com a letra "b" do Art. 13 do estatuto desta Associação para ~(.
mandato de quatro ( 04 ) anos e ficando assim composta a DJRETORIA E ~~
CONSELHO FISCAL da Associação das Funerárias do' Distrito \:",,,,'. .~
Federal - ASFUNDF; PRESIDEN1E: Tânia Batista da Silva, RG nO \.
1.180.081 SSPIDF e CPF nO 505.272.151-04, brasileira, divorciada,
empresaria, residente nesta capital; DIRETOR ADMINISTRATIVO:
Adelar Linhague, RG nO 3.076.772 SSPIDF e CPF n° 563.678.569-00,
brasileiro, solteiro, empresário, residente nesta capital; DIRETOR
FINANCEIRO: Expedito Daniel Evangelista, RG nO 602.437 SSPIDF e
CPF n° 222.402.681-15, brasileiro, divorciado, empresário, residente
nesta capital; PRIMEIRO CONSELHEIRO: Thiago Borges Caixeta, Rg n°
2.159.970 SSPIDF e CPF n° 718.063.771187, brasileiro, solteiro,
empresário, residente nesta capital; SEGUNDO CONSELHEIRO: Ed
Lincoln Fernandes Alves Silva, RG nO 1.796.435 SSPIDF e CPF n°
707.635.851-49 , brasileiro, solteiro, empresário, residente nesta capital;
TERCEIRA CONSELHEIRA: A1ba Lucia de Oliveira Santos, RG n°
1.616.223 SSPIDF e CPF n° 860.743.001-78, brasileiro, SOlteira,.residente

1
"s: ~

nesta capital; onde todos os presentes concordaram que havia ~ente um ~-"

\ erro de digitação e aprovarão a correção, em seguida.",a Presidente da r
","I:~.J>§j-f'! CHC03LOTE07LOJA01 TAGUAD<GA/DF "'. \\~."",;;"V,~o/J \ c~
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Assembleia passou para o r item da pauta relatando a necessidade da
mudança do endereço da sede provisória da Associação apresentando o
seguinte endereço: CNC 03 LOTE 07 LO.JA OI TAGUATINGA NORTE. I

DF CEP: 72.115-535, a qual foi colocada em apreciação pelo Presidente da .
Assembleia, votada e aceita por todos, passando a partir deste momento a' .'
Associação das Funerárias do Distrito Federal - ASFUNDF ter todos os seus ~
arquivos e expediente no endereço proposto e aceito, em seguida, retornando '-/ "
a palavra para a Presidente da Assembleia, a mesma perguntou a todos se
havias mais alguma colocação a ser debatida e deixando a palavra a
disposição de todos e ninguém mais fazendo uso da mesma, às dezessete :::---...
(17:00) horas, a Presidente da Assembleia encerrou os trabalhos e sendo . :t-

,"}
detenninado que a presente Ata seja registrada no cartório de Registro Civil ?'

('

das Pessoas Jurídicas e nada mais havendo a ser tratado, eu AdeJar I Jnhague, &
Diretor Administrativo em exercício e Secretário da mesa, lavrei a presente ~)
Ata que, após lida e se aprovada, justa e perfeita com a realidade vai assinada
por mim, pelo Presidente da Assembleia, Diretores, Conselho Fiscal e demais
presentes.

rrr(OJ_gJJh7únU.rn~\]et DIRETORIA

iJ1iays 'F.)l.l~
1\' Advogada ."<
OABIDF 58.061 JruÚh Ykir;;;1;é; de;,. Ç."-'--

(PRESIDENTE)
Tânia Batista da Silva

RG n° 1.180.081 SSPIDF
CPF nO 505.272.151-04
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( CONSELHEIRA )
Alba Lucia de Oliveira Santos

RG nO 1.616.223 SSPIDF
CPF nO 860.743.001-78

CNC03LOTE07LOJA01 TAGUATlNGAIDF
CEP: 72..115-535 BrasIb - DF-."..._. - (J

DEMAIS PRESENTES E ASSOCIADOS

( CONSELHEIRO)
Ed Lincoln Fernaodes Alves Silva

RG 0°1.796.435 SSPIDF
CPF 0° 707.635.851-49

CONSELHO FISCAL ELEITO

Thiago Borges Caixeta
RG 0° 2.159.970 SSPIDF
CPF 0° 718.063.771/87
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ATA DE FUNDAÇÃO, ELEiÇÃO, POSSE DA PRIMEIRA RET0RIA E APROVAÇAD OU --~<
ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DAS FUNER"ARIAS DO DISTRITO FEDERAL 

ASFUNDF.

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatOl\ze (29/05/2014), reuniram
se empresários do setor funerário estabelecidos nesta capital 'no endereço sito à ADE
QUADRA 04 CONJUNTO I LOTE 19 PRO DF SETOR P SUL CEILANDIA DF com o intuito
de debater problemas enfrentados pelo setor. Na ocasião foi convidado por aclamação o
Senhor ED L1NCOLN FERNANDES ALVES SILVA para presidir à Assembleia e a mim,
ALBA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS para secretariar a mesa. O Senhor Presidente da
mesa, dando início aos trabalhos fez um breve relato dos problemas que as Funerárias
estão enfrentando e deixou à palavra em aberto, a Senhora MARIA IVANILDA LIMA
FERREIRA fazendo uso da palavra ressaltou a necessidade de se fundar uma Associação
forte, sem fins lucrativos e voltada para a união dos empresários do setor. Voltando a
palavra a mesa, foi colocada a proposta em apreciação a qual foi aceita e aprovada por
todos ficando assim fundada a ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO
FEDERAL - ASFUNDF, entidade de direito privado, sem fins lucrativos. Em seguida foi feito
uma pausa nos trabalhos para que fossem apresentadas as chapas para eleição da
Diretoria e Conselho Fiscal para um mandado de .quatro anps. Retomados os trabalhos foi
observado pela mesa que havia chapa única a quarfoi colocada em apreciação e eleita por
aclamação ficando assim constituída e empossada Diretoria e Conselho Fiscal para um
mandato de 04 (quatro anos): PRESIDENTE: Maria Ivanilda Ferreira, RG nO 867.074
SSP/DF e CPF nO 381.445.651-34, brasileira, casada, empresária, residente nesta
capital; DIRETOR ADMINISTRATIVO: Francisco das Chagas Martins Ribeiro, RG nO
696.441 SSP/DF e CPF nO 358.481.891-53, brasileiro, divorciado, gerente comercial,
residente nesta capital; DIRETOR FINANCEIRO: Ed Lincoln Fernandes Alves Silva,
RG n° 1.796.435 SSP/DF e CPF nO 707.635.851-49, brasileiro, solteiro, empresário,
residente nesta capital; PRIMEIRO CONSELHEIRO: Expedito Daniel Evangelista, RG
nO 602.437 SSP/DF E CPF nO 222.402.681-15, brasileiro, divorciado, empresário,
residente nesta capital; SEGUNDO CONSELHEIRO: AdeJar Linhague, RG nO 3.076.772
SSP/DF e CPF nO 563.678.569-00, brasileiro, solteiro, empresário, residente nesta
capital; TERCEIRO CONSELHEIRO: José Fernandes da Silva, RG nO 00301510381
DETRAN/DF e CPF nO 038.777.601-04, brasileiro, solteiro, empresário, residente nesta
capital; Em seguida foi colocada a palavra a disposição do Presidente Eleito o qual
ressaltou a necessidade de apreciação e votação do Estatuto a qual foi lido e aprovado por
unanimidade ficando com o seguinte teor;

?;_. /

\ ;:ATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇA~~F~~6~~ERARIASDO DISTRITO FE~z'

\~\~~/ CAPITULO I

:~ DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINS

.// . Art. 1°. À ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL neste estatuto
~ denominada simplesmente como ASFUNDF,fundada em 29 de maio de 2014, com sede

provisória na ADE QUADRA I LOTE 19 PRO DF SETOR P S EM CEILANDIA DF - CEP

~
V2.237-490' com foro em Ceilandia - DF é uma entidade vil direito privado, sem fins

ht.7 lucrativos, de caráter organizacional, sem cunho político-p rtidári\ sem fins religiosos, de
" caráter social, cultural, ambiental, habitacional, educaci nal, resportivo, assistencial,

,;<p- ~ ~~ ~I
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§ 1°. À ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO jFEDERAL - ASFUNDF terá
duração por prazo indeterminado e sua área de atuação estender-se-á por todo território
nacional podendo também atuar em outros países respeitand6 sempre as suas finalidades e
se regerá pelo presente Estatuto. [

§ 2°. É vedada a utilização do nome e da sede social da ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS
DO DISTRITO FEDERAL - ASFUNDF para fins pessoais, políticos partidários, bem como
para campanhas ou promoções de eventos que não sejam do interesse comum dos
Associados.

§ 3°. No desenvolvimento de suas atividades, a ASFUNDF observará os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.

Art. 2°. À ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - ASFUNDF tem
por finalidade:

I - Organizar-se em tantas unidades quantas se fizerem necessárias em todo território
nacional as quais funcionarão mediante delegação expressa da matriz e se regerão pelas
disposições contidas neste estatuto e por um regimento interno aprovado pela Assembleia
Geral;

11 - Trabalhar em prol de todos os seus Associados como um todo, visando à promoção da
categoria e agindo sempre em defesa dos interesses do segmento garantido a participação
e atenção em igualdade de condições a todos os Associados em fatos, eventos e políticas
públicas que forem pertinentes a classe;

IV - Cultivar a mais ampla cordialidade entre seus Associados e fomentando a cooperação
mutua e o companheirismo;

atividades da
assistenciais,

111 - Promover, aprimorar e executar políticas que visem à promoção de
categoria nas áreas culturais, ambientais, educacionais, desportivas,
recreativas, habitacionais, cooperativistas e associativistas; ~

~
V - Defender e representar os direitos dos Associados; :)

.<\/ VI - Celebrar convênios e parcerias com Associações congêneres, entidades religiosas,~,,\J(, civis, autarquias, empresas públicas ou privadas, órgãos públicos em todas as esferas ~
~ i~'\' governamentais;

/ .\

b' \ VII - Promover colaboração e realizar pesquisa para demonstrativos da situação SÓCiO(\
/, econõmica da classe, observando os problemas existentes;
1

L' 111- Incentivar e promover o relacioname o social entre os seus Associados; ! "

t}1 /) \~ I/ IX - Promover para os Associados direta ente ou at~a~é~/~! convênios, _assistênci .
odontológica, médica, jurídica e finance das POSSlb.II~yJJés,da ASSOClaçao;~. :

~ ,./ I I
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x - Promove' e p,'m',., projeto, '""aodo "'"çõe'~~1~~:~:~:::
outras instituições, governamentais e não governamentais, zelanl'l0 sempre pelo eqUlIJbno
financeiro; /

I

XI - Promover, executar, administrar iniciativas e cursos p'rofissionalizantes, oficinas,
seminários, fóruns, palestras e debates educativos e informativos visando o bem estar e a
profissionalização de seus Associados que estejam gozando d~ direitos plenos;

I
XII - Prestar assistência financeira a seus Associados dentro d,e suas possibilidades;

I
XIII - Organizar e/ou coordenar viagens em feiras e eventos relacionados ao segmentos;

XIV - Promover, através de ações associativista e cooperativista, a melhoria da qualidade da
prestação de serviços de seus Associados;

XV - Firmar contratos e convênios, com pessoas físicas e jurídicas de direito publico ou
privado;

§ 1°. À ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - ASFUNDF,
representara os Associados agindo como mandatária nos contratos e convênios firmados;

§ 2°. A critério da diretoria À ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO 
ASFUNDF, poderá filiar-se a outras organizações congêneres, federações e confederações;

§ 3°. Não existe vinculo empregatício entre á ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO
DISTRITO FEDERAL - ASFUNDF e seus Associados e sua Diretoria;

§ 4°. À ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - ASFUNDF efetuara
suas operações sem qualquer objetivo de lucro;

XVI - Praticar atos que habilitem seu ingresso e permanência no mercado de prestação de
serviços de natureza pública ou privada, nos termos da legislação vigente;

XVII - Criar e gerir consórcios para atender os Associados na compra de bens móveis e
imóveis;

(

XVIII - Buscar financiamento, empréstimos, ajuda e doações junto a pessoas físicas e

~
.. jurídicas. governamentais ou não, bem como instituições financeiras para criar, promover,

~
. realizar e executar ações que visem à concretização de projetos oriundos de seus

. ~!.Z/ Associados ou de iniciativa da própria Associação;

I '.

!f' XIX - I.nstalar escritório, representações ou posto de trabalho nos locais que se fizerem
I necessano;

CAPíTULO 11

DOS PODERES SOCIA S E D

\

I

\
\J



I - Assembleia Geral.
11 - Conselho Fiscal.
11I - Diretorias.

SEÇÃO I

DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDIN.AlRIA

Art. 4° - A Assembleia Geral Deliberativa é órgão máximo e soberano da Associação, será
constituída pelos seus associados em pleno gozo de seus direitos e para decidir sobre
quaisquer assuntos que lhe sejam submetidos, que seja, pelas Diretorias ou pelo Conselho
Fiscal e suas decisões obrigam a todos ainda que ausentes ou discordantes;

Art. 5° - A Assembleia Geral Ordinária se realizará obrigatoriamente uma vez por ano no
decorrer dos 03 (três) primeiros meses após o encerramento do exercício social para
deliberar sobre os assuntos que deverão constar na ordem do dia:

a) Prestação de contas do exercício anterior, compreendendo o Relatório de Gestão,
Balanços e os Demonstrativos com o parecer do Conselho Fiscal;

b) Eleger ou reeleger ocupantes de cargos estatutários;

c) Destituir membros da Diretoria e/ou excluir quando for solicitado por escrito e dirigido a
Assembleia Geral;

d) Deliberar sobre os planos de trabalho formulados pela Diretoria para o exercício seguinte;

§ 1° - As deliberações da Assembleia Geral Ordinária serão tomadas pela maioria simples ~
dos votos;

§ 2° - A aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de administração não desonera
seus componentes das responsabilidades por erro, dolo, fraude ou simulação, bem como

. / por infração da lei deste Estatuto;

SEÇÃO 11

DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Art. 6° - A Assembleia Gera! Extraordinária realizara sempre que necessário para deliberar
d~,~bre as~untos de interesses da Associação desde que mencionado no edital deF convocaçao;

. '" Art. 7° - É da competência exclusiva da Ass mbl 'a Geral Extr.::i,4.24ria"deliberar sÓbre o
seguintes assuntos: ~"71 (

-~~úJ.fi .
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§ 2°: Encerradas as averiguações, se considerado culpado, os Associados reunidos em
Assembleia Extraordinária e Conselho Fiscal, tomaram as providencias necessárias,
observando o disposto neste estatuto, resguardando sempre o direi/ de defesa;

CAPITULO 11I iÇ•. :.orie de j>J Pf- -'o ,_.
'riR' r'iV11 ... _~ Ud'__h! _ l~'= 1~IJ":3S~
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Art. 18° - Somente poderá ser admitidos como sócios na Associaç~o;

a) - Funerárias que estiverem devidamente legalizadas; I
b) - Beneméritos ou honorários assim agraciados com este titulo ipela a Associação;

§ 1°: Os associados previstos no item "b" deste artigo, não Jo contribuintes, não tendo
direito a concorrerem a cargos eletivos e nem votos; I

I
i

§ 2°: Os demais sócios são efetivos, sendo considerados fundadores os 20 (vinte) primeiros
que firmarem a ata de criação desta Associação;

Art. 19° - Todos os sócios se obrigam a respeitar e cumprir o presente estatuto, o regimento
interno, as instruções normativas e decisões aprovadas em Assembleia Geral;

CAPíTULO IV

DAS MENSALIDADES E TAXAS

Art. 20° - Todos os sócios pagarão contribuição mensal de acordo com o valor fixado pela
Diretoria, aprovada em assembleia e que não poderá ultrapassar a quantia de 10% ( dez por
cento) do salário mínimo vigente;

Parágrafo Único: Todos os associados pagarão suas contribuições ou mensalidades na
tesouraria da Associação ou por boleto bancário ate o 10° (décimo) dia útil de cada mês;

CAPíTULO V

DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES

Art. 21° - São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais:

~
I

p':.~/votar e ser votados para qualquer cargo da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal;r b) Frequentar a sede social e dependências da Associação, participar das programações e
desfrutar de todas as promoções, benefícios antagens oferecidas pela mesma;

c) Apresentar, por escrito, reclamações, d unci ou sugestõli~l,,-preSidência / Diretori ~,
bem como r:c~::~o conselh~, Fiscal e As mble a Ge.r~~~ se fizer necessário;,' ~
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d) Mudança de objetivo da Sociedade;

e) Dissolução voluntaria da À ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL
-ASFUNDF. .

§1° - A deliberação que vise mudanças de forma jurídica, importa em dissolução e
subsequente liquidação da ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL 
ASFUNDF;

§2° - As deliberações sobre quaisquer assuntos serão tomadas pela maioria simples de
votos;

Art. ao - A convocação da Assembleia Geral será feita pelo Presidente da Associação
através de edital que será publicado uma vez em um dos jornais de circulação desta cidade
ou no Diário Oficial do Distrito Federal corn a antecedência mínirna de 03 (três) dias da data
de sua realização ou simplesmente por edital afixado no quadro de aviso na entrada desta
Associação com no mínimo dez dias de antecedência;

Art. 9° - A Assembleia Geral se instalará e deliberará em primeira e única convocação com
presença mínima de 1/3 (um terço) dos associados em pleno gozo de seus direitos;

SEÇÃO 11

DA ELEiÇÃO

"""' Art. 10° - A eleição se dará ern Assernbleia Geral convocada especialmente para este fim,
por sufrágio universal podendo ter duas ou mais chapas concorrentes, que deveram eleger
uma Diretoria Executiva composta por urn PRESIDENTE, um DIRETOR
ADMINISTRATIVO, um DIRETOR FINANCEIRO, e CONSELHO FISCAL contendo (03)

\ / três componentes, para um período de 04 (quatro) anos, podendo ser reeleitos para
J 'i,~/ quantos mandatos necessários for;

~
. ~\ ( Parágrafo Único - Os interessados em concorrer aos cargos terão que estar em dias com

suas obrigações estatutárias junto à Associação;
i', \

/ / Art. 11° - A Votação proceder-se por sufrágio universal e far-se-á através de cédulas e
envelopes fechados depositados em urna apropriada na sede da associação;

.d--~rt. 12° - A chapa vencedora terá de obter à aprovação de pelo menos um terço dos votos
lf.1t/ validos'
~ ,

Art. 13° - A Assembleia Geral convoca ecialmente para e~{~ sera conduzid~or
04 (quatro) componentes: 01 (um) Pre idente, 1 (um) secre,f:4;io~1 ~urn) Mesário"e101
(um) Fiscal de urna, eleitos em Assem eia para onduzir/~6al~~ e, eleição;

.-' ~'.~..<ê r--"" 5 i~~
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"_ o o ~;~~~~~~!;~l;;~~g;;i~!~~:i:Q~u::~,ji~~~~;~
a) Os eleitos serao empossados Imediatamente; ,"O,"t"iJ4o, "0;(; r~"stFQ ;;i LÜ'-rQfj1R"" L' '-- ..
b) Havendo somente (01) uma chapa e não havendo objeção Ror parte da Assembleia,
poderão ser eleitos por aclamação e empossados imediatamente;I

SEÇÃO 111 I
i

DA COMPETÊNCIA DOS DIRETORES E DO CONSELHO FISCAL

Art. 14° - Compete ao Presidente: convocar e presidir as o Assembleias Ordinárias e
Extraordinárias, assinar documentos de interesse da associação, contratos" e convênios,
contratar e demitir funcionários, abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos
bancários, assinar cheques juntamente com o Diretor Financeiro, assinar escrituras de
compra e venda, assinar as Atas das Assembleias juntamente com o Diretor Administrativo,
designar qualquer membro para auxilia-lo em suas tarefas dentro e fora da sede, cumprir e

,-.. fazer cumprir o presente estatuto e por fim praticar todos os atos inerentes as suas funções;

§ 1° : Ao Presidente compete representara à Associação ativa e passivamente,
judicialmente e extrajudicialmente;

§ 2° : Compete ao Presidente substituir o Diretor Financeiro na sua falta ou impedimentos;

Art. 15° - Compete ao Diretor Administrativo: redigir, lavrar as atas das assembleias e
assina-Ias juntamente com o Presidente e auxiliã-Io no exercício de suas funções, manter

• em ordem toda a documentação, receber e enviar correspondências administrativas e
sociais;

§ 1°: Compete ao Diretor Administrativo substituir o Presidente, em sua falta ou eventuais
impedimentos;

Art. 16° - Compete ao Diretor Financeiro: receber, guardar e contabilizar em livros
próprios as importâncias recebidas, efetuar pagamentos por ordem da presidência, assinar

,-.. juntamente com o Presidente os cheques para seus devidos fins, apresentar balancetes
financeiros perante as Assembleias, auxiliar o Diretor Administrativo no exercício de suas
funções;

o",

Art. 17° - Compete ao Conselho Fiscal: fiscalizar os atos da Presidência e das Diretorias
como um todo e a cada membro em particular relativo às finanças e a correta administração
dos bens moveis e imóveis da Associação, examinar os livros de registro financeiro bem

d:"~mo os balancetes apresentados anualmente pela Diretoria Financeira e/ou sempre que '
ff!~ :char necessário; }-

§ 1°: Poderá convocar a qualquer tempo, ar prestar esclarecimiTtos, g.ualquer um dos I~L
membros da Diretorias que tenha sido citad for Imente por m,a"% de 63 (três) pessoas por(
suspeitas de conduta irregular no exercício e sua funções; ~~.1 /

:1/;»;/ .
.r~.r: -.~ ç --.J/) {jJr C'e~.'/ , )a~r.A~tliílfu- \)1
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§ 2°: Encerradas as averiguações, se considerado culpado, os Associados reunidos em
Assembleia Extraordinária e Conselho Fiscal, tomaram as providencias necessárias,
observando o disposto neste. estatuto, resguardando sempre o direi' de defesa;

I

CAPITULO 111 c;;-/.t~t~~~f~il,jQ;, lºPe~~;~iG j;,~~t.ii~~!;S;
, Uyr~fft:'J..lljS e ÚOCiJ.ffi::.nf.r.... .". -":;~'."":::; t:

DOS SOCIOS .(#' i~~~~~~~~ F~:tQõalr~;,do sob r,g
/. '-'--'-'-I P _. a n:~'3,lS.tr-Q em ::'li ..- ..·...f·' 1. ~ ~~'~ ~~met

Art. 18° - Somente poderá ser admitidos como sócios1ía Associaç~o; -

/a) - Funerárias que estiverem devidamente legalizadas; ,
b) - Beneméritos ou honorários assim agraciados com,este titulo/pela a Associação;

,
§ 1°: Os associados previstos no item "b" deste artigo, não ~ão contribuintes, não tendo
direito a concorrerem a cargos eletivos e nem votos; ,

§ 2°: Os demais sócios são efetivos, sendo considerados fundadores os 20 (vinte) primeiros
que firmarem a ata de criação desta Asso?iação;

Art. 19° - Todos os sócios se obrigam a respeitar e cumprir o presente estatuto, o regimento
interno, as instruções normativas e decisões aprovadas em Assembleia Geral;

• CAPíTULO IV

DAS MENSALIDADES E TAXAS

Art. 20° - Todos os sócios pagarão contribuição mensal de acordo com o valor fixado pela
Diretoria, aprovada em assembleia e que não poderá ultrapassar a quantia de 10% ( dez por
cento) do salário mínimo vigente;

Parágrafo Único: Todos os associados pagarão suas contribuições ou mensalidades na
tesouraria da Associação ou por boleto bancário ate o 100 (décimo) dia útil de cada mês;

CAPíTULO V

DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES

Art. 21° - São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais:

J2,~--Votar e ser votados para qualquer cargo da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal;

~ b) Frequentar a sede social e dependências da Associação, participar das programações e
desfrutar de todas as promoções, benefícios antagens oferecida~ pela mesma;

c) Apresentar, por escrito, reclamações, d unci ou sugestõlis,~/pre;;;dência I Diretorié}&,
bem como recorrer ao Conselho Fiscal e As mble'a Ger~JfafÍdo se fizer necessárr'o;"I !JJ
-4' ~~ s-= .J.í\ (,7~

"/"
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d) Desligar-se do quadro de Associados em qualqu
solicitação por escrito a Presidência.

Art. 22° - São deveres dos Associados:

/1
, I""'------------,
~:~:~~·;~l~~l~\) ~ l~i:,~~~;~~i} :~;th~~~~s;

1,.IJf1)I9',(ll~;'!:U,;,·~:; e t,.,~cv2e;:·:··1::;.

O, p~M~~~~ dê~"ê~;~~@~fl~!fil... ,/ -.-"

,
!
i

a) Zelar pelo bom nome da associação, bem como de seu patri~ônio;

b) Respeitar e fazer respeitar o presente estatuto, regulamento e as resoluções emanadas
da Presidência /Diretorias aprovadas em Assembleia, obrigações essas extensivas as de
outras entidades com que à Associação mantiver convênios;

c) Conduzir-se convenientemente como Associado, respeitando sempre as condições e
crenças dos demais Associados;

d) Fazer declaração de dependentes para uso e gozo dos benefícios sociais;

e) Pagar as contribuições instituídas desde que aprovadas em Assembleia, os débitos
contraídos junto à Associação e órgãos conveniados e ressarci-Ia de danos causados;

f) Exibir a carteira social sempre que lhe for solicitado.

Art. 23° - O Associado que infringir qualquer disposição deste estatuto fica sujeito às
penalidades seguintes:

a) Censura ou observação;

b) Suspensão;

c) Perda do mandato;

d) Exclusão do quadro social;

§ 1°: Nos casos de 'censura' ou 'observação', caracterizada como falta relevante, o
Presidente dará conhecimento de sua decisão ao Associado por escrito;

;~ § 2°: Nos casos de 'suspensão', a Diretoria além da comunicação por escrito ao infrator, fará
.' / afixar a sua decisão em edital e mandara publicar no órgão de divulgação social da

:.1Associação.

}i\ § 3°: Ao Associado suscetível de perda de mandato é assegurado o direto da ampla defesa,
como também os infratores dos itens 'a', 'b' e 'd'; .

b) Dano causado a Associação e não ress

a) Atitude atentatória ao conceito da Asso .

I § 4°: Além dos casos de pedidos de execução ou falecimento do sócio, a exclusão do

~
uadro social com perda dos direitos sociais ocorrerá quando o Associado deixar de efetuar

..M o pagamento de 03 (três) mensalidades consecutivas ou mediante processo regular
, assegurado sempre o direito da ampla defesa nos seguintes casos:



§D j~E:~i!~~i~:C~ill::;:;~;~~iuJ"~fcti~~~"~
CJ::.ttJY1!:!j:!}~~~~~~t'J;;';'"Dtor:üliz::!dc s~b flu

c) Improbidade; .' k (,"'C_'."' c.,'., rê~~c"'Ofil"".
o I

d) Agressão Física e/ou Verbal ao Presidente/Diretores, Conselheiros, Sócios ou Servidores
da Associação, salvo se em legitima defesa; I

Art. 24° - As penalidades serão aplicadas:

a) A de censura, pela Diretoria, com recurso ao Presidente da Associação;

b) A de suspensão, pelo Presidente/Diretores, com recurso à Assembleia Geral;

c) A de exclusão e perda de mandato, pelo Presidente/Diretores, com recurso à Assembleia
Geral;

Parágrafo Único: Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Associação que os
encaminhara a quem ou ao órgão que devera aprecia-lo se não for a ele próprio;

CAPíTULO VI

DO PATRIMÔNIO SOCIAL E DAS FONTES DE
RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Art. 25° - O patrimônio social é constituído dos bens, numerários e direitos da Associação;

Art. 26° - O patrimônio social da Associação revertera integralmente a outra instituição de
natureza filantrópica, em caso de extinção ou liquidação judicial ou extrajudicial da
sociedade, após resolvida todas as obrigações legais;

Art. 27° - São fontes de recursos para a manutenção da Associação;
...-r--..

a) Mensalidades, doações ou contribuição dos sócios;

b) O produto de alugueis ou seção de dependências da Associação;
.'>.

~\;. c) A renda de seus diversos departamentos ou de prestação de serviços se houver;

\Xi'f/d) Verbas, subvenções e doações diversas;

IK e) Rendas Diversas.
I •

Art. 28° - São despesas da Associação:

c) A aquisição de material desportivo, taças,

/

~
) Impostos, taxas, alugueis, remuneração de profissionais, técnicos e salários de

; " empregados;
(/i I

- - b) As pertinentes a conservação dos bens d s ciação inclusive de material alugado; I

s, multas, prêr1!i~}d!Plotnas e ou~1oJ \.
iíf'· I I

.,ii~ /
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f) O custeio de festas, excursões, jogos e etc.;

d) As de transporte em geral;

e) A de material de limpeza e de escritório;

g) Cartazes, faixas, panfletos, propagandas diversas
internet e outros.

h) Quaisquer outras compatíveis com os fins associativos, autorizados por autoridade
competente.

Art. 29° - O quadro de pessoal será constituído por empregados contratados ou
trabalhadores voluntários autorizados por autoridade competente, de acordo com a
necessidade e regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. Salvo o voluntariado.

Parágrafo Único: Os membros, Diretores ou Associados não respondem subsidiariamente
pelas obrigações contraídas em nome da A~sociação.

CAPiTULO VII

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 30° - É expressamente proibido, nas dependências da associação, a pratica de jogos de
azar, bem como quaisquer manifestações de caráter político, religioso ou racial, que cause
constrangimento ou vergonha a conduta, o respeito e a moral humana.

Art. 31° - O Estatuto da Associação só poderá ser alterado mediante Assembleia Geral
convocada para este fim.

Art. 32° - Os cargos do Conselho Fiscal e Diretoria serão exercidos gratuitamente.

Art. 33° - É vedada a administração em conjunto ou qualquer de seus membros particulares,
assumir qualquer responsabilidade de favor em nome da Associação.

Art. 34° - A Associação só poderá ser extinta por votação superior de 2/3 (dois terços) dos
mem ros associados, colegiados em Assembleia Geral convocada para esta finalidade.

CAPíTULO VIII

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

A 35° - O presente Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO
FEDERAL - ASFUNDF entrara em vigor na data de sua aprovação e registro no competente
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, cabendo à diretoria a interpretação e resolução

1/1.' dos casos omissos, submetendo-os a consideração e aprovação da Assembleia Geral.
'.I r
~

Em ato conti!1uo a palavra vol!ou para a mes~e~Aeclarado que neste ato esta fundada à
ASSOCIAÇAO DAS FUNERARIAS DO DIS'T"WfO FfE~- ASFUNDF, com sua sede
provisória sito a ADE QUADRA I LOTE 19 ,RO DF S OR' SUL EM CEILANDIA DF _
CEP 72.237-490, el~~ta~em~ada sua ; ri I e co selho iscal bem como aprovado

~
' c: ,"~ , '('// \ .JL
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PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

DIRETORIA EXECUl!YA

seu Estatuto Social. Em seguida foi perguntado pelo presidente se alguém tinha algo a ser
acrescentado e ninguém mais fazendo uso da palavra foi encerrado os trabalhos e
determinando pela Assembleia que a presente Ata de constituição da ASSOCIAÇÃO DAS
FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - ASFUNDF e seu Estatuto Social sejam
registrados no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas e nada mais havendo a
tratar, eu, Alba Lucia de Oliveira Santos, secretária da mesa, lavrei a presente Ata que, após
lida e se aprovada, justa e perfeita vai por mim assinada, pelo Presidente da Assembleia,
Diretores eleitos, Conselho Fiscal e demais presentes.

DIRETOR FINANCEIRO

CONSELHO FISCAL

11
/
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