
. Senhor Presidente da Comissão Especial de Licitação de Serviços Funerários no

DF.

Ret. Concorrência nO 01/2019 - SUAF/SEJUS
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FUNERARIA CAPITAL LTOA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob o n° 21.484.405/0001-12, com sede na RUA NOSSA SENHORA DO CARMO

N° 366, BAIRRO CENTRO, na CIDADE DE UNAI-MG, CEP: 38.610-034, neste ato,

representada por sua sócia/proprietária, a senhora LÉIA ABNADABE SANTANA

SANTOS, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nO 1.879

706, expedida pela PCIDF, no dia 19/08/2009, inscrita no CPF sob o nO 937.239.891-87,

vem, respeitosamente, a presença de V. Senhoria, por seu procurador ao final assinado,

apresentar Impugnação ao edital de Concorrência n° 01/2019 - SUAF/SEJUS, por

evidente agressão aos princípios constitucionais da administração pública bem como da

lei nO 8.666/93 nos termos abaixo, pelas razões aseguir, requerendo para tanto sua apreciação,

julgamento e admissão.
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A presente impugnação pretende afastar do presente procedimento Iicitatório,

exigências feitas em extrapolação ao disposto no estatuto que disciplina o instituto das

licitações, com intuito inclusive, de evitar que ocorra restrição desnecessária do universo de

possíveis e capacitados competidores, obstando a BUSCA DA CONTRATAÇÃO MAIS

VANTAJOSA. senão vejamos:



'. Preâmbulo.

Trata-se de edital nO 01/2019, republicado com a intenção de outorgar 49

permissões para a exploração de serviços funerários, divididos em 07 grupos de regiões

administrativas no Distrito Federal.

Ocorre, que em idos de 2018, fora publicado o edital nO 01/2018, com a intenção

de outorgar 39 permissões para a exploração de serviços funerários, divididos em 07

grupos de regiões administrativas no Distrito Federal, o qual, em 11 de dezembro de 2018,

diante de representações feitas perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal - Cfr.

proc. nO 37137/2018, teve sua concorrência suspensa cautelarmente por decisão do

Conselheiro-Relator Paulo Tadeu.

Em 23 de julho de 2019, devido a revogação do certame por parte da Comissão

Especial de Licitação e consequente perda do objeto do processo acima citado, o TCDF,

devido as irregularidades apontadas pelo Conselheiro e o MPjTCDF, procedeu ao envio

de copias de peças para fins de subsidiar a eventual elaboração de novo edital.

Em 28/01/2020, foi publicado no DODF novo edital de abertura de concorrência

pública, cujo objeto era a seleção de 51 (cinquenta e uma) empresas, observada a ordem

de classificação, para outorga de permissões com a finalidade de explorar e prestar

serviços funerários em Grupos de Regiões Administrativas do DF definidas no Edital.

Por fim, em 21/02/2020, a SEJUSIDF suspendeu o certame (DODF nO 37, pg 30),

e em 25/03/2020, a reabertura do certame foi suspensa pela jurisdicionada em virtude da

necessidade de adoção de medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública

decorrente do novo coronavirus (DODF nO 57, de 25/03/20, pg 37).

Da Exposição de motivos.

No entanto, ao nosso sentir, e sem prejuízo de outras possíveis irregularidades

existentes, observou-se:

1. Da inconstitucionalidade pela usurpação de competência legislativa em

relação ao tipo de licitação adotada.

Apesar de trazer em seu bojo a concorrência para a "outorga de permissão", em

verdade trata-se ou deveria tratar de verdadeira concessão, dada a notória

diferença entre os institutos, pois:

a. enquanto a concessão tem efetiva natureza contratual, a permissão é precária,

formalizada mediante contrato de adesão, não dando ensejo a indenização

pela sua extinção, ao contrário do previsto no item 20 e subitens do edital nO

01/2019, conforme verifica-se por exemplo no item n° 20.1.2 a seguir;
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"20.1.2. pela encampação, ou seja, pela retomada do serviço pelo Poder

Permitente, durante a vigência da outorga de permissão, por motivo de

interesse público, mediante lei autoriza. va específica e após prévio

pagamento da indenização, na forma do art. 37 da Lei federal nO 8.987, de

1995;" Grifo nosso.

b. a concessão requer licitação na modalidade concorrência, ao passo que a

permissão apenas requer licitação, não havendo necessidade de que se utilize

a modalidade em questão.

c. Por último, porém não menos importante, o edital ora impugnado, funda-se no

art. 8° LEI W 2.424, DE 13 DE JULHO DE 1999 - Que Dispõe sobre a

construção, o funcionamento, a utilização, a administração e a fiscalização dos

cemitérios e a execução dos serviços funerários no Distrito Federal - para

adotar a permissão de serviço público em lugar da concessão, vejamos:

"Art. 8°. Os serviços funerários serão executados diretamente pela Secretaria

da Criança e Assistência Social do Distrito Federal ou sob regime de permissão,

precedido em qualquer hipótese, de licitação, em atendimento às Leis Federais

n. ° 8 987, de 13 de fevereiro de 1995 e n.° 8.666 de 21 de junho de 1993,

adotando-se o sistema de préqualificação dos licitantes."

Ocorre, que ao legislar sobre licitações, a referida LEI W 2.424, DE 13 DE

JULHO DE 1999, quando de sua edição, usurpou a competência legislativa

privativa da União, prevista no art. 22, inc. XXVII, da Constituição Federal,

senão vejamos:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as

modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e

fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido

o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de

economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, 111; (Redacão dada pela

Emenda Constitucional nO 19, de 1998)"

Portanto, verificado que o ato normativo previsto no art. 8° da LEI W

2.424/1999, que adota a permissão de serviço público em lugar da concessão

de serviço público, é inconstitucional por ter usurpado competência legislativa

federal, não se compatibilizando com a CF/88, Requer, haja vista a
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·, complexidade do caso, bem como da necessidade de análise detalhada dos

pontos impugnados, que mostram a impossibilidade de emissão de parecer no

prazo estipulado no edital, a imediata suspensão do certame.

2. DOS PEDIDOS.

Em que pese o habitual zelo, revestido de elevado rigor que convém a todo órgão

da Administração Pública, indubitavelmente a Administração Licitante não vem atendendo

a legislação vigente, quer crer a representante que os vícios encontrados no Edital tenham

ocorrido por um equívoco.

Diante de todo o exposto, requer:

1. O recebimento, autuação e processamento da presente impugnação;

2. a suspenção cautelar da CONCORRENCIA nO 01/2019 SUAF/SEJUS pelos

motivos expostos;

3. a adoção das medidas corretivas apontadas pela impugnante;

4. que eventuais publicações/notificações sejam feitas em nome do advogado

Fransley Diógenes da Costa Ferreira, OAB nO 28. 1401DF, cujo endereço

eletrônico e fransleyferreira@gmail.com e o número de telefonelWhatsApp é

61.999460505.

E espera meticulosa atenção de V.Sa. para acolher as alegações trazidas a lume

e rejeitar o Edital em apreço, SUSPENDENDO o ato convocatório para posterior

republicação com as devidas correções, como medida de obediência ao sistema

normativo vigente.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Brasília/DF. 27 de abril de 2021.

Advogado

OAB n° 28.140IDF.
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• Ministério da Economia N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
Secretaria de Govemo Digital

li Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
. Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

NIRE (da sede ou filial, quando 3 Cõdigo da Natureza N- de Matricula do Agenle
sede f.or em outra UF) Jurídica Auxiliar do Comércio

31210288979 2062
1 -

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: FI JNERARIA CApITAL I rOA _ ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio)
NO FCN/REMP

requer a V.S~ o deferimento do seguinte ato:

111 "'111111111111111111111111 "" li'NDDE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO AIO EVENTO QTDE DESCRiÇÃO DO ATO f EVENTO MGP2000784371

1 I 002 ALTERACAO

021 , ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

2001 1 ENTRADA DE SOCID/ADMINISTRADOR

2211 , ALTERACAD DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

~
Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio:

Local Nome:

Assinatura:

§ 01 mIbrp 2020 Telefone de Contato:

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCiAL

O DECISÃO SINGULAR O DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) i,Qual{ais) ou semelhante(s):

DSIM DSIM Processo em Ordem

Â decisão

_I_I__

Data

O NÃO _ 1_1__ O NÃO _I_I__
Responsável

Data Responsável Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

O Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
2" Exigência 3- ElCigenciôl 4~ ElCigência sa Exigência

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se. O O O O
O Processo indeferido. Publique-se.

_I_l__

Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA
2" Exigência 311 Exigência 4'" Exigência 5- ExigênciaD Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se. O O O O
O Processo indeferido. Publique-se.

_I_I__

Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da--- Turma

OBSERVAÇÓES

~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~ Certifico registro sob o nO 8042031 em 07/10/2020 da Empresa FUNERARIA CAPITAL LTOA - ME, Nire 31210288979 e protocolo 206135513

06/10/2020. Autenticação: FD88ECA68FAD1E3093AC6D3AEC5C5FACSFS815FO. Marinely de Paula 80mfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nO do protocolo 20/613.551-3 e o cõdigo de segurança LNan Esta cõpia foi aLrtenticada
digitalmente e assinada em 07/1012020 por Marinefy de Paula 80mfim - Secretária-Geral. \. od),..;,~
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Identificação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

20/613.551-3 MGP2000784371 06/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF Nome

000.185.471-25 FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA

937.239.891-87 LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS

791.478.361-72 RODRIGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA

(6
..~"'-- ........
~

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Página 1 de 1

~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~ Certifico registro sob o nO 8042031 em 07/1012020 da Empresa FUNERARIA CAPITAL LTDA - ME, Nire 31210288979 e protocolo 206135513

06/10/2020. Autenticação: FD88ECA68FAD1E3D93ACSD3AECSC5FAC9F9815FO. Marine/y de Paula Bomfím - Secretãria-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nO do protocolo 20/613.551-3 e o código de segurança LNan Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 0711 0/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. ~
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Os signatários deste instrumento de Contrato Social da empresa FUNERARIA
CAPITAL LTDA - ME.

FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA, brasileiro, casado sob o
Regime de Comunhão Parcial de Bens, Advogado, portador da Cédula de Identidade
n° 2.176.668, expedida pela SSP/DF, no dia 12/11/2008, inscrito no CPF sob o n°
000.185.471-25, residente e domiciliado, à Ave Independência (quadra 12,13 e 18) n°
10, lote 10, bairro Setor tradicional, Planaltina, Brasilia-DF, CEPo 73.330-001,
natural de Fonnosa-GO, nascido em 18/02/1981, filho de Felismino Alves Ferreira
neto e Francisca Aureliana da Costa.

RODRIGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade n°
2875731, expedida pela SPTC/GO, em 05/07/2006, inscrito no CPF sob o n°
791.478.361-72, residente e domiciliado na cidade de Anápolis-GO, à Rua 10 de
Março n° 175, bairro setor central, CEPo 75.020-060, natural de Anápolis-GO,
nascido em 02/07/1976, filho de Hamilton Ângelo de Oliveira e Divina Agostinha de
Oliveira.

Únicos sócios componentes da Sociedade ED1presária LiDritada, com a
razão social denominada FUNERARIA CAPITAL LTDA-ME, com sede na Rua
Prefeito João Costa nO 1091, Bairro centro, CEP 38.610-000, na cidade de
Unai - MG, inscrita no CNPJ sob nO 21.484.405/0001-12, que explora o ramo
de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PROMOÇÃO DE VENDAS
PARCELADAS DE ARTIGOS FUNERARIOS, CADASTROS, COBRANÇA,
FORMOLIZAÇAO, EMBALSAMAMENTO, TANATOPRAXIA, RECONSTITUIÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE CORPOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS PARA
ENTREGAS FUTURAS DE SERVIÇOS FUNERARIOS, com o seguinte registro na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG:

INSTRUMENTO

Contrato Social

NIRE/REGISTRO

3171028897-9

DATA DO REGISTRO

27/11/2014

Resolvem alterar o presente Contrato Social, como segue:

• , Rua Cellna Lisboa Fr..d ....lco. 111, Sala 310 - Centro - Unai - MGMA.::;;TER EDIFiclO ALAMEDA CENTER - (38) 3676-15921 (38) 99836-8897

... SSI!.SSOIt ..... CO'>lTÁaIL

bA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~ Certifico registro sob o nO 8042031 em 07/10/2020 da Empresa FUNERARIA CAPITAL LTDA - ME, Nire 31210288979 e protocolo 206135513 

06/10/2020. Autenticacão: F088ECA68FA01E3093AC603AECSC5FAC9F9S15FO. Marinely de Paula Somfim - Secretâria-Geral. Para validar este
documento, acesse http://w...\,w.jucemg.mg.gov.breinforme nO do protocolo 20/613.551-3 e o côdigo de segurança LNan Esta cõpia foi autenticada
digitalmente e assinada em 07/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. ~
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1°) - Os Sócios resolvem alterar o endereço da empresa para a RUA
NOSSA SENHORA DO CARMO N° 366, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE
DE UNAI-MG, CEP: 38.610-034.

2°) - O Sócio RODRIGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, vende e transferi
neste ato 10.000 (Dez Mil Quotas) correspondentes a R$ 10.000,00 (Dez Mil
Reais) de Capital, os direitos, deveres e obrigações contidas no Contrato Social
para a sócia ora admitida, LÊIA ABNADABE SANTANA SANTOS, brasileira,
solteira, Empresaria, portadora da Cédula de Identidade n° 1.879-706, expedida pela
PC/DF, no dia 19/08/2009, inscrita no CPF sob o n° 937.239.891-87, residente e
domiciliada, na Rua Nossa Senhora do Carmo n° 366, Bairro Centro, Unai-MG, CEP:
38.610-034, natural de Brasilia - DF, nascida em 03/10/1978, filha de Genilson
Souza Santos e Maria Lourdes de Santana.

3°) - O Sócio FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA, vende e
transferi neste ato 11.000 (Onze Mil Quotas) correspondentes a R$ 11.000,00
(Onze Mil Reais) de Capital, os direitos, deveres e obrigações contidas no
Contrato Social para a sócia ora admitida, LÊIA ABNADABE SANTANA
SANTOS, brasileira, solteira, Empresaria, portadora da Cédula de Identidade n°
1.879-706, expedida pela PC/DF, no dia 19/08/2009, inscrita no CPF sob o n°
937.239.891-87, residente e domiciliada, na Rua Nossa Senhora do Carmo n° 366,
Bairro Centro, Unai-MG, CEP: 38.610-034, natural de Brasilia - DF, nascida em
03/10/1978, filha de Genilson Souza Santos e Maria Lourdes de Santana.

4°) - Os sócios resolvem modificar o objetivo social da empresa,
alterando suas atividades para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARlOS
COM A ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA.
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERlOS.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

11 CLÁUSULA - DENOMINAÇÁO SOCIAL

A Sociedade girará sob a denominação social de FUNERARIA CAPITAL LTDA
ME e nome de fantasia FUNERAIRA CAPITAL.

21 CLÁUSULA - SEDE

A empresa tem sua sede na RUA NOSSA SENHORA DO CARMO N° 366,
BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE UNAI-MG, CEP: 38.610-034, podendo
abrir filiais, sucursais e escritórios em todo e qualquer ponto do Território Nacional,
mediante instrumento de Alteraçáo Contratual.

• ~ Rua Cellna Lisboa Fn.derleo. 111. Sala 310 - Centro - Unaf - MGMASTER EDlFiclO ALAMEDA CENTER - (38) 3676-15921 (38) 99836-SS97
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~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~ Certifico registro sob o nO 8042D31 em 07/10/2020 da Empresa FUNERARIA CAPITAL LTDA - ME, Nire 31210288979 e protocolo 206135513 

06/10/2020. Autenticação: FD88ECA68FAD1E3D93ACSD3AECSC5FAC9F9B15FO. MarineJy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://vJ\w.r.jucemg.mg.gov.breinforme nO do protocolo 20/613.551-3 e o cõdigo de segurança LNan Esta cõpia foi autenticada
digitalmente e assinada em 07/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretãria-Gera1. ( r'I(~

~.... pãg.4/10
~~-



3) CLÁUSULA - INÍCIO DE ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÁO

A empresa iniciou suas atividades em 10 de Dezetnbro de 2014 e será por
tempo indeterminado.

4) CLÁUSULA - OBJETIVO

o OBJETIVO SOCIAL é: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM
A ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA. GESTÃO E
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS.

5) CLÁUSULA - CAPITAL

O Capital já integralizado pelos SÓCIOS em moeda corrente nacional é de R$
30.000,00 (Trinta Mil Reais) correspondentes a 30.000 (Trinta Mil) quotas no
valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, que ficam distribuídas da seguinte
forma entre os sócios:

NOME

FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA

LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS

Total

QUOTAS

9.000

21.000

30.000

VALOR

R$ 9.000,00

R$ 21.000,00

R$ 30.000,00

PERCENTUAL

30,00%

70,00%

100,00%

~~ pag.5110......-

(Trinta Mil Reais)

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçáo do Capital,
conforme Art. 1052, CCj2002.

6) CLÁUSULA - ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade bem como o uso da denominação social, será
exercida pela SÓCIa LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS, que assinará
isoladamente, quaisquer documentos que a Lei lhes facultar para o cargo,
representando-a ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, em juízo ou fora
dele.

Parágrafo Primeiro - O uso da denominação social é vedado para fins
estranhos aos interesses da sociedade, tais como, avais, endossos, fianças, abonos e
atos semelhantes, respondendo por perdas e danos o sócio e aqueles nomeados em
ato separado, que exorbitar.

• ~ Rua Cellna Lisboa Frederico. 111. Sala 310 - Centro - Unaf - MG
MA~TER EDIFlclO ALAMEDA CENTER - (38) 3676-15921 (38) 99836-8897

"'SSl!SSORIA C:O",TÁarL

~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~ Certifico registro sob o nO 8042031 em 07110/2020 da Empresa FUNERARIA CAPITAL LTDA - ME, Nire 31210288979 e protocolo 206135513

06/10/2020. Autenticação: FD88ECA68FAD1E3093AC6D3AECSCSFACSF9815FO. Marinely de Paula Bomfim - Secretãria-Geral. Para validar este
documento, acesse http://w...vw.jucemg.mg.gov.bre informe n D do protocolo 20/613.551-3 e o côdigo de segurança LNan Esta côpia foi autenticada
digitalmente e assinada em 07/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretãria-Geral.



Parágrafo Segundo - Os sócios poderao nomear terceiros não SOCIOS para a
admirIistração da sociedade, a designação deles dependerã de aprovação de no
minimo dois terços e a nomeação serã através de procuração pública lavrada em
Cartório, podendo os sócios destituí-los a qualquer tempo.

7) CLÁUSULA - DOS IMPEDIMENTOS

A Administradora LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS, declara, sob as penas
da lei, que não está iInpedida de exercer a administração da sociedade. por lei especial, ou
em.. virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar. de
prevaricação, peita ou suborno, concussão. peculato, ou contra a economia popular. contra o
sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § l°, CCj2002).

8) CLÁUSULA - PRO-LABORE.

Os Sócios, LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS e FRANSLEY DIOGENES
DA COSTA FERREIRA, farão jus a uma retirada mensalmente a titulo de Pró-labore
até o limite permitido pela legislação do imposto de renda, importância esta que será
levada a débito da conta despesas admirIistrativas da sociedade.

9) CLÁUSULA - BALANÇO

No final de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o(s) Administrador(es)
levantará(ão) um. balanço e apuração dos saldos de resultados, e serão distribuídos e ou
suportados pelos sócios os lucros ou prejuízos apurados podendo ainda este balanço ser
levantado em outras circunstancias a qualquer momento durante o transcorrer do ano. (Art.
1.065, CCj2002).

lO) CLÁUSULA - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o expresso consentimento dos outros SOCIOS, aos quais ficam
assegurados, em igualdade de condições e preço, os direitos de preferéncia para sua
aquisição se postas ã venda, formalizando, se realizada a cessáo delas, alteração
contratual Pertinente.

lI) CLÁUSULA - FALECIMENTO OU INTERDICAO

Em caso de falecimento, interdição, retirada ou inabilidade de um dos SOClOS,

a sociedade não se dissolverá. A parte remanescente procederá a um balanço geral e
extraordinário na sociedade, no prazo de 30 (trinta) dias do evento, para apuração
dos haveres da parte desligada. Sendo que no caso de falecimento serão pagos aos
herdeiros legais e nos demais casos ao próprio ou a quem de direito, porém, com
prazo a ser combinado de acordo as disponibilidades de caixa da empresa.
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12) CLÁUSULA - DAS EXCLUSÕES

Quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital
social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da
empresa, em virtude de atos de inegãvel gravidade, poderá excluí-los da sociedade,
por justa causa, mediante alteração do contrato social. (Art. 1085 CCj2002).

Parágrafo Único - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou
assembléia especialmente convocada para este fIm, ciente o acusado em tempo hábil
para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. (Art. 1085
CCj2002).

13) CLÁUSULA - FORO

Para dirimir dúvidas, questões oriundas ou casos omissos com referencia ao
presente instrumento, elegem o foro da comarca de Unai MG, com renuncia expressa
a qualquer outro, põr mais privilegiado que seja.

E por acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento
particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente assinando-o digitalmente.

Unaí - MG, 29 de Setembro de 2020.

FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA

LEÍA ABNADABE SANTANA SANTOS

RODRIGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA
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Documento assinado eletrônicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a)
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"PROCURAÇÃO AD JUDIÇIA ET EXTRA n

Outorgantes{s): FUNERARlA CAPITAL LTOA.ME, pessoa jurídica de direito
privado. com sede na RUA NOSSA SENHORA DO CARMO N° 366. BAIRRO
CENTRO, NESTA CIDADE DE UNAI-MG. CEP: 38.610-D34. inscrita no CNPJ sob
o n° 21.484.40510001-12, neste ato, representada por sua sócia/proprietária LÉIA
ABNADABE SANTANA SANTOS, brasileim, solteira. empresaria, portadora da
Cêdula de Identidade nO 1.879-706, expedida pela PC/DF, no dia 19/0812009.
inscrita no CPF sob o nO 937.239.891-87. residente e domiciliada, na Rua Nossa
Senhora do Carmo nO 366. Bairro Centro. Unai-MG, CEP: 38.610-034.
Outorgado(s): Fransley Diógenes da Costa Ferreira, brasileiro, casado,
advogado OAB/DF nO 28.140. com endereço profissional Av: Independência,
Quadra 18, Lote 10, Sala 02, Setor Tradicional. CEP: 73.330-D01, PlanaltinaIDF.
Confere(m) amplos. gerais e ilimitados poderes para o foro em geral. com a clausula Uad judicia er
f!J(tTa' " a fim de qU<3. em conjunto ou sepal3damente. possa(m} realizar todos os atos que se fizerem

necessârios ao bom e fiel cumprimento deste mandato. im::;lusiv~ requerer falência. e concordata.,
apresentar ratití<;ar queixas-<:rimes. propor quaisquer ações, delender·melnos) nas que (me) furem
prqpostas~ cíveis e penais~ reconvir, promoyer quaisquer medidas cautelares. recorrer em qualquer
·inSlã.ncia ou tribunal. arrolar, inquirir. contl3ditar e recusar IBStemunhas, produzir provas, arrazoar

processos, requerer vistas dos mesmos. concordar com câlcukJs. custas €I contas P ocessuais~

podendo ainda, fazer clefesas previas. alegaçÕES finais. formar os docurT1i3ntos necessários. efetuar
levanlamentos. requerer laudos. avaliaçÕES e perícias. bem como argüir suspeição. falsidade e
ellGeção. transigir. fazer acordo, impugnar, firmar compromissos. requerer abenura de inventario ou
arrolamentos. assinar termo de rompromisso de invenlariante. de renunGia. perante qualquer juizo.
in=nGia ou tribunal. repartição publica e órgãos da administração publiGa, direta ou indireta. federal.
estadual e municipal. aularquia ou entidade paraestatal. propondo ação competenle em que oIs)
outorgante(s) seja(m) aUlor(es) ou reGlamame{s) e defendendo-o{s). na Gondição de reclamada(s)
bem como substabelecer a presente com ou sem reserva de poderes se assim convier. Cláusula

especifica' Art. 105 do NCPC·: Confere(m) ainda. poderes específicos para recEber citação,
confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir. de-sistir, renunciar ao direito sobre
o qual se funda a ação. ",,,,,ber, dar quitação. firmar compromisso e assinar declaração de
hipossuficiência econômica, dando tudo por bom, firme e yalioso.

UnaíIMG. 07 de abril de 2021.

4;:7
Outorgante
FUNERARlA CAPITAL LTDA-ME
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Senhor Presidente da Comissão Especial de Licitação de Serviços Funerários no

DF.

Ref. Concorrência nO 01/2019 - SUAF/SEJUS

PROCESSO SEI-GDF N° 00400-00034420/2019-22

Mal.: 39.206·~

I~EGISTRO D QUANTIDADE DE I
fOLHAS DE PROC:SS~ \
~ coofenOO em11./tl.iJtll.
k 1t: ?LI . COlIl :J/} f.lhas.
~'flb~ S osm.Th1A

fecnico em Poli· Públicas e SOA'''''''
lo 5

FUNERARIA CAPITAL LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, ínscrita no

CNPJ sob o n° 21.484.405/0001-12, com sede na RUA NOSSA SENHORA DO CARMO

N° 366, BAIRRO CENTRO, na CIDADE DE UNAI-MG, CEP: 38.610-034, neste ato,

representada por sua sócia/proprietária, a senhora LÉIA ABNADABE SANTANA

SANTOS, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nO 1.879

706, expedida pela PCIDF, no dia 19/08/2009, inscrita no CPF sob o nO 937.239.891-87,

vem, respeitosamente, a presença de V. Senhoria, por seu procurador ao final assinado,

apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital de Concorrência nO 01/2019 - SUAF/SEJUS, por

evidente agressão aos princípios constitucionais da administração pública bem como da

lei nO 8.666/93 nos termos abaixo, pelas razões aseguir, requerendo paratanto sua apreciação,

julgamento e admissão.

1"Y..
A presente impugnação pretende afastar do presente procedimento licitatório,

exigências feitas em extrapolação ao disposto no estatuto que disciplina o instituto das

licitações, com intuito inclusive, de evitar que ocorra restricão desnecessária do universo de

possiveis e capacitados competidores, obstando a BUSCA DA CONTRATAÇÃO MAIS

VANTAJOSA, senãovejamos:



2

Preâmbulo.

Trata-se de edital nO 01/2019, republicado com a intenção de outorgar 49

permissões para a exploração de serviços funerários, divididos em 07 grupos de regiões

administrativas no Distrito Federal.

Ocorre, que em idos de 2018, fora publicado o edital nO 01/2018, com a intenção

de outorgar 39 permissões para a exploração de serviços funerários, divididos em 07

grupos de regiões administrativas no Distrito Federal, o qual, em 11 de dezembro de 2018,

diante de representações feitas perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal - Cfr.

proc. nO 37137/2018, teve sua concorrência suspensa cautelarmente por decisão do

Conselheiro-Relator Paulo Tadeu.

Em 23 de julho de 2019, devido a revogação do certame por parte da Comissão

Especial de Licitação e consequente perda do objeto do processo acima citado, o TCDF,

devido as irregularidades apontadas pelo Conselheiro e o MPjTCDF, procedeu ao envio

de copias de peças para fins de subsidiar a eventual elaboração de novo edital.

Em 28/01/2020, foi publicado no DODF novo edital de abertura de concorrência

pública, cujo objeto era a seleção de 51 (cinquenta e uma) empresas, observada a ordem

de classificação, para outorga de permissões com a finalidade de explorar e prestar

serviços funerários em Grupos de Regiões Administrativas do DF definidas no Edital.

Por fim, em 21/02/2020, a SEJUSIDF suspendeu o certame (DODF nO 37, pg 30),

e em 25/03/2020, a reabertura do certame foi suspensa pela jurisdicionada em virtude da

necessidade de adoção de medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública

decorrente do novo Coronavírus (DODF nO 57, de 25/03/20, pg 37).

Da Exposição de motivos.

No entanto, o novo edital nO 01/2019 SUAF/SEJUS, reprisa irregularidades

apontadas pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público de Contasl, senão

vejamos:

É que, na Sessão Ordinária N° 5211, de 03/06/2020, referente ao PROCESSO N°

37137/2018-e, cujo RELATOR era o CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA, o

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - diante das Representações formuladas

1 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Sessão Ordinária N° 5211, de 03/06/2020
TCDF/Secretaria das Sessões
Processo: 37137/2018~
b) inclua no edital a fixação de preços máximos para outras modalidades e serviços funerários além dos mínimos,
de modo a regular de forma mais efetiva a comercialização desses produtos, disponibilizar opções para os usuários e
coibir a prática de eventuais abusos no setor;



pelas empresas Funerária Capital Ltda. - ME, Funerária Prever Vida SeNiços Funerários Ltda. e

pela Associação das Funerárias do Distrito Federal - ASFUNDF, acerca da Concorrência nO

0112018, lançada pela Secretaria de Estado de Jusüça e Cidadania do Distrito Federal 

SEJUSIDF, que ünha por objeto a seleção de empresas para outorga de permissões com a

finalidade de explorar e prestar seNiços funerários em grupos de regiões administrativas do

Distrito Federal-, Decidiu por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, determinar à

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUSIDF a adoção,

previamente à reabertura da licitação, das seguintes providências corretivas:

(...)

"b) inclua no edital a fixação de preços máximos para outras

modalidades e serviços funerários além dos mínimos, de modo

a regular de forma mais efetiva a comercializacão desses

produtos, disponibilizar opções para os usuários e coibir a

prática de eventuais abusos no setor;"

(... )

Ocorre, que tal providencia não foi adotada pela Secretaria de Estado de Justiça e

Cidadania do Distrito Federal - SEJUS/DF, pois não existe, tanto no texto do Edital de

Licitação Concorrência nO 01/2019 - SUAF/SEJUS, como em seu Projeto Básico,

qualquer item tratando do tema "preços mínimos".

Certamente, a determinação por parte do TCDF, da inclusão supracitada,

previamente à reabertura da licitação, foi no sentido de evitar a pratica da comercialização

de produtos funerários com valores aquém dos mínimos, evitando-se assim, a pratica da

concorrência desleal entre as empresas selecionadas no certame, fato que caso viesse a

ocorrer, subverteria a finalidade do certame, ao fomentar a ocorrência de infrações

relacionadas a captação por exemplo, tal qual previsto no item. 19.1.3.4.5 do Edital de

Licitação Concorrência nO 01/2019 - SUAF/SEJUS2, fazendo-se necessária a

imediata suspenção do certame para, previamente à reabertura de nova licitação, a

inclusão no edital da fixação de preços mínimos para outras modalidades e seiVíços

funerários.

DOS PEDIDOS.

Em que pese o habitual zelo, revestido de elevado rigor que convém a todo órgão

da Administração Pública, indubitavelmente a Administração Licitante não vem atendendo

'19.1.3.4.5. fraude ou irregularidade relacionada á captação, ou á execução ou á prestação de serviço,
como tal entendida a prática de qualquer ato que constitua ilícito penal, ou que: (... )

3



a legislação vigente, quer crer a Impugnante que os vícios encontrados no Edital tenham

ocorrido por um equívoco.

Diante de todo o exposto, requer:

1. O recebimento, autuação e processamento tempestivo da presente

impugnação;

2. Sob pena da ocorrência de ilícito administrativo, a suspenção cautelar da

CONCORRENCIA nO 01/2019 SUAF/SEJUS, para a devida adoção das

medidas corretivas apontadas pelo TCDF e pelo MPjTCDF, para que inclua no

edital a fixação de precos mínimos para a prestação de serviços

funerários, de modo a regular de forma mais efetiva a comercialização

desses produtos para os usuários e coibir a prática de eventuais abusos

no setor;

3. Que eventuais publicações/notificações sejam feitas em nome do advogado

Fransley Diógenes da Costa Ferreira, OAB nO 28.140IDF, cujo endereço

eletrônico e fransleyferreira@gmail.com e o número de telefone!WhatsApp é

61.999460505.

E espera meticulosa atenção de V.Sa. para acolher as alegações trazidas a lume

e rejeitar o Edital em apreço, SUSPENDENDO o ato convocatório para posterior

republicação com as devidas correções, como medida de obediência ao sistema

normativo vigente.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

BraslilialDF. 27 de abril de 2021.

\5k01::;".4 c~~ F",,;,.
Advogado

OAB nO 28.140/DF.
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• Ministério da Economia N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
SeGtetaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza N° de Matricula do Agente
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comercio

31210288979 2062
- "cUL

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: fllNERARIA CAPITAL! IDA _ ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
NO FCN/REMP

requer a V.S· o deferimento do seguinte ato:

1111111111111111111111111111111111111
N°DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRiÇÃO DO ATO I EVENTO MGP2000784371

1 I 002 ALTERACAO

021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

2001 1 ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

2211 1 ALTERACAD DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

lJ&1 Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comercio:

Local Nome:

Assinatura:

6 Qlltllbm 2020 Telefone de Contato:

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCiAL

O DECISÃO SINGULAR O DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igua/(ais) ou semelhante(s):"

DSIM DSIM Processo em Ordem

À decisão

-'-'--
Data

DNÃO -'-'-- DNÃO -'-'-- Responsável
Data Responsâvel Data Responsâvel

DECISÃO SINGULAR

O Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa)
2" Exigêneis 3~ Exigência 4~ Exigência sa Exigência

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se. O O D D
O Processo indeferido. Publique-se.

-'-'--
Data Responsâvel

DECISÃO COLEGIADA

O Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
~ Exigência 3~ Exigência 4- Exigência 5~ Exigência

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se. D D D D

O Processo indeferido. Publique-se.

-'-'--
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da--- Turma
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Os signatários deste instrumento de Contrato Social da empresa FUNERARlA
CAPITAL LTDA - ME.

FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA, brasileiro, casado sob o
Regime de Comunhão Parcial de Bens, Advogado, portador da Cédula de Identidade
n° 2.176.668, expedida pela SSP/DF, no dia 12/11/2008, inscrito no CPF sob o n°
000.185.471-25, residente e domiciliado, ã Ave Independéncia (quadra 12,13 e 18) nO
10, lote 10, bairro Setor tradicional, Planaltina, Brasilia-DF, CEP: 73.330-001,
natural de Formosa-GO, nascido em 18/02/1981, filho de Felismino Alves Ferreira
neto e Francisca Aureliana da Costa.

RODRIGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, empresãrio, portador da Cédula de Identidade n°
2875731, expedida pela SPTC/GO, em 05/07/2006, inscrito no CPF sob o n°
791.478.361-72, residente e domiciliado na cidade de Anápolis-GO, á Rua 10 de
Março n° 175, bairro setor central, CEP: 75.020-060, natural de Anápolis-GO,
nascido em 02/07/1976, filho de Hamilton Ângelo de Oliveira e Divina Agostinha de
Oliveira.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, com a
razão social denominada FUNERARIA CAPITAL LTDA-ME, com sede na Rua
Prefeito João Costa n° 1091, Bairro centro, CEP 38.610-000, na cidade de
Unai - MG, inscrita no CNPJ sob n° 21.484.405/0001-12, que explora o ramo
de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PROMOÇÃO DE VENDAS
PARCELADAS DE ARTIGOS FUNERARIOS, CADASTROS, COBRANÇA,
FORMOLIZAÇAO, EMBALSAMAMENTO, TANATOPRAXIA, RECONSTITUIÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE CORPOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS PARA
ENTREGAS FUTURAS DE SERVIÇOS FUNERARIOS, com o seguinte registro na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG:

INSTRUMENTO
Contrato Social

NIRE/REGISTRO
3 I? 1028897-9

DATA DO REGISTRO
27/11/2014

Resolvem alterar o presente Contrato Social, como segue:
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1°) - Os Sócios resolvem alterar o endereço da empresa para a RUA
NOSSA SENHORA DO CARMO N° 366, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE
DE UNAI-MG, CEP: 38.610-034.

2°) - O Sócio RODRIGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, vende e transferi
neste ato 10.000 (Dez Mil Quotas) correspondentes a R$ 10.000,00 (Dez Mil
Reais) de Capital, os direitos, deveres e obrigações contidas no Contrato Social
para a sócia ora admitida, LÊIA ABNADABE SANTANA SANTOS, brasileira,
solteira, Empresaria, portadora da Cédula de Identidade n° 1.879-706, expedida pela
PC/DF, no dia 19/08/2009, inscrita no CPF sob o n° 937.239.891-87, residente e
domiciliada, na Rua Nossa Senhora do Carmo n° 366, Bairro Centro, Unai-MG, CEP:
38.610-034, natural de Brasilia - DF, nascida em 03/10/1978, filha de Genilson
Souza Santos e Maria Lourdes de Santana.

3°) - O Sócio FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA, vende e
transferi neste ato 11.000 (Onze Mil Quotas) correspondentes a R$ 11.000,00
(Onze Mil Reais) de Capital, os direitos, deveres e obrigações contidas no
Contrato Social para a sócia ora admitida, LÊIA ABNADABE SANTANA
SANTOS, brasileira, solteira, Empresaria, portadora da Cédula de Identidade nO
1.879-706, expedida pela PC/DF, no dia 19/08/2009, inscrita no CPF sob o n°
937.239.891-87, residente e domiciliada, na Rua Nossa Senhora do Carmo n° 366,
Bairro Centro, Unai-MG, CEP: 38.610-034, natural de Brasilia - DF, nascida em
03/10/1978, filha de Genilson Souza Santos e Maria Lourdes de Santana.

4°) - Os sócios resolvem modificar o objetivo social da empresa,
alterando suas atividades para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARlOS
COM A ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA.
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERlOS.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1) CLÁUSULA - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A Sociedade girarã sob a denominação social de FUNERARIA CAPITAL LTDA
ME e nome de fantasia FUNERAIRA CAPITAL.

2) CLÁUSULA - SEDE

A empresa tem sua sede na RUA NOSSA SENHORA DO CARMO N° 366,
BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE UNAI-MG, CEP: 38.610-034, podendo
abrir filiais, sucursais e escritórios em todo e qualquer ponto do Território Nacional,
mediante instrumento de Alteraçáo Contratual.. ,
MA..:;TER
ASSESSORIA CO'lTÁ5IL
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3) CLÁUSULA - INÍCIO DE ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇAo

A empresa iniciou suas atividades em 10 de Dezembro de 2014 e será por
tempo indeterniinado.

4) CLÁUSULA - OBJETIVO

o OBJETIVO SOCIAL é: PRESTACÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM
A ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE ÁSSISTENCIA FUNERARIA. GESTÃO E
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS.

5) CLÁUSULA - CAPITAL

O Capital já integralizado pelos SÓCIOS em moeda corrente nacional é de R$
30.000,00 (Trinta Mil Reais) correspondentes a 30.000 (Trinta Mil) quotas no
valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, que ficam distribuídas da seguinte
forma entre os sócios:

NOME QUOTAS VALOR PERCENTUAL

FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA 9.000 R$ 9.000,00 30,00%

ILÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS 21.000 R$ 21.000,00 70,00%

Total 30.000 R$ 30.000,00 100,00%

(Trinta Mil Reais)

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital,
conforme Art. 1052, CC/2002.

6) CLÁUSULA - ADMINISTRAÇAo

A administração da sociedade bem como o uso da denominação social, será
exercida pela sócia LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS, que assinará
isoladamente, quaisquer documentos que a Lei lhes facultar para o cargo,
representando-a ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, em juízo ou fora
dele.

Parágrafo Primeiro - O uso da denominação social é vedado para fins
estranhos aos interesses da sociedade, tais como, avais, endossos, fianças, abonos e
atos semelhantes, respondendo por perdas e danos o sócio e aqueles nomeados em
ato separado, que exorbitar.

• , Rua Cellna Usboa Frederico. 111. Sala 310 - Centro - UnaI - MGMAsTER EDIFico ALAMEDA CENTER - (38) 3676-15921 (38) 99836-8897
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Parágrafo Segundo - Os sócios poderao nomear terceiros nao sócios para a
administração da sociedade, a designação deles dependerã de aprovação de no
minimo dois terços e a nomeação serã através de procuração pública lavrada em
Cartório, podendo os sócios destituí-los a qualquer tempo.

7) CLÁUSULA - DOS IMPEDIMENTOS

A Administradora LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS, declara, sob as penas
da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevalicação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema ÍInanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1-011, § 1°, CCj2002).

8) CLÁUSULA - PRO-LABORE.

Os Sócios, LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS e FRANSLEY DIOGENES
DA COSTA FERREIRA, farão jus a uma retirada mensalmente a titulo de Pró-labore
até o limite permitido pela legislação do imposto de renda, importãncia esta que será
levada a débito da conta despesas administrativas da sociedade.

9) CLÁUSULA - BALANÇO

No final de cada exercício social, em 31 de Dezembro, oIs) Administrador(es)
levantará{ão) um balanço e apuração dos saldos de resultados, e serão distribuídos e ou
suportados pelos sócios os lucros ou prejuízos apurados podendo ainda este balanço ser
levantado em outras circunstancias a qualquer momento durante o transcorrer do ano. (Art.
1.065, CCj2002).

10) CLÁUSULA - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o expresso consentimento dos outros SOClOS, aos quais ficam
assegurados, em igualdade de condiçóes e preço, os direitos de preferéncia para sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, alteração
contratual Pertinente.

11) CLÁUSULA - FALECIMENTO OU INTERDICAO

Em caso de falecimento, interdição, retirada ou inabilidade de um dos sócios,
a sociedade não se dissolverá. A parte remanescente procederá a um balanço geral e
extraordinário na sociedade, no prazo de 30 (trinta) dias do evento, para apuração
dos haveres da parte desligada. Sendo que no caso de falecimento serão pagos aos
herdeiros legais e nos demais casos ao próprio ou a quem de direito, porém, com
prazo a ser combinado de acordo as disponibilidades de caixa da empresa.

. ~
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12) CLÁUSULA - DAS EXCLUSÕES

Quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital
social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da
empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá exclui-los da sociedade,
por justa causa, mediante alteração do contrato social. (Art. 1085 CC/2002).

Parágrafo Único - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou
assembléia especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil
para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. (Art. 1085
CC/2002J.

13) CLÁUSULA - FORO

Para dirimir dúvidas, questões oriundas ou casos omissos com referencia ao
presente instrumento, elegem o foro da comarca de Unai MG, com renuncia expressa
a qualquer outro, pór mais privilegiado que seja.

E por acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento
particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente assinando-o digitalmente.

Unai - MG, 29 de Setembro de 2020.

FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA

LEÍA ABNADABE SANTANA SANTOS

RODRIGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA

.,
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Belo Horizonte. quarta-feira, 07 de outubro de 2020

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Documento assinado eletrônicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a)
Público(a), em 07/10/2020, às 10:57 conforme horàrio oficial de Brasília.

A autenddade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da jucemq
informando o número do protocolo 20/613.551-3.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FUNERARIA CAPITAL LTDA - ME, de NIRE
3121028897-9 e protocolado sob o número 20/613.551-3 em 06/10/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 8042031, em 07/10/2020. O ato foi deferido eletrênicamente pelo examinador
Kassia Maria Cardoso de Paula.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de SelViços I Validar Documentos (https:/1
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pageslimagemProcessolviaUnica.jsf) e informar o número de
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o ato foi deferido e assinado digitalmente por:
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"PROCURAÇÃO AD JUDIÇIA ET EXTRA"

Outorgantes(s): FUNERARIA CAPITAL LTOA·ME. pessoa jurídica de direito
privado. COm sede na RUA NOSSA SENHORA DO CARMO N° 366. BAIRRO
CENTRO, NESTA CIDADE DE UNAI-MG. CEP: 38.610-ü34. inscrita no CNPJ sob
o n° 21.484.4()5lúOO1·12, neste ato. representada por sua sócia/proprietária LEIA
ABNADABE SANTANA SANTOS, brasileiro., solteira. empresaria, portadora da
Cédula de Identidade nO 1-879-706, expedida pela PC/DF, no dia 19/0812009.
inscrita no CPF sob o nO 937.239.891-87. residente e domiciliada, na Rua Nossa
Senhora do CaImo nO 366, Bairro Centro, Unai-MG, CEP: 38.510-034.
Outorgado(s): Fransley Diógenes da Costa Ferreira, brasileiro, casado,
advogado OAB/DF nO 28.140, com endereço profissional Av: Independência,
Quadra 18, Lote 10, Sala 02, Setor Tradicional, CEP: 73.330-D01, Planaltina/OF.
Confere(m) amplos. gerais e iflmitados poderes para (J foro em geral. C<Jm a clausula "ad judieia er
extra", a fim de que. em conjunto ou S<3pa radamente. possa(m} realizar todOG os aI"" que se lizerem
necessâ-riDS âo bOm E!; ~iel aumpriménto deste mandato. im::lusive requerer falência '8 concordata,

apresentar ratific;ar ·queixas""rimes. propor quaisquer ações, delender-me{nc.s) n.as que (me} forem
propostas. dveis e J>l3nai~. recon ...ir, promover quaisqu'er me<Jidas. cau1Elares, recorrer em qualquer
rins'âm:ia oU' tribunall, arrolar. inquirir. contraditar e recusar EtSterm,mhas. produzir prol/as. arraz{lar

processos. requerer vistas dos mes·mD5. concordar com câlcu:k:J:s. cus1as e ocntas processuais.
pode-ndo ainda. fazer defesas previâs. alegaçÕEls fináis. formâr oS documentos necessãrios. e1etuar
levall"amentos. requerer laudre. avaliaçíioes e perícias. bem como argüir s.uspeição, falsidade e
exceção, transigir, fazer aromo. impugnar, lirmar oompromissos. requerer abertura de inventario ou

arrolamentos. assinar SITJK) de compromisso de- i-nvenlariante. de renuncia. perante qualquer juizo~

instancia ou tribunal. repartição publica e órgãos da administração püb<Jic;a. direla ou indireta federal.
estadual e municipál~ aularquia ou entidade parall'Statal. propondó ação c:omJ>13 ente em que o{s}
oulorgantll{s) seja(m} autor(es) ou reclamame{s) e defendendo-o{s). na condÇão de reclamada(s)
bllm como subs".abelecer a presenle com ou sem reserva de poderes se assim oonvier. Cláusula

especifica· Ar!. 105 do NCPC·: Confere{m) ainda, poderes especíTII:OS para receber citação,
confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigrr, dl>Sistrr. renunciar ao direito sobre
o qual se fundã â ação~ receber. dàr quitação firmar eompromisso e ãssinar declaração de
hipossuficiência econômica, dando tudo por bom, firme e valioso.

UnaíJMG. 07 de abril de 2021.

1;:7
Outorgante
FUNERARIA CAPITAL LTDA-ME
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Ordinária Nº 5211, de 03/06/2020

TCDFlSecretaria das Sessões
Folha; .
Processo: 371370,OlR-e
Rubrica; .

PROCESSO Nº 37137/2018-e

RELATOR: CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA

EMENTA: Representações formuladas pelas empresas Funerária Capital Ltda. - ME,
Funerária Prever Vida Serviços Funerários Ltda. e pela Associação das Funerárias
do Distrito Federal - ASFUNDF, acerca da Concorrência nº 0112018, lançada pela
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS/DF, que tem
por objeto a seleção de empresas para outorga de permissões com a finalidade de
explorar e prestar serviços funerários em grupos de regiões administrativas do
Distrito Federal.

DECISÃO Nº 1917/2020

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I - tomar
conhecimento: a) do Ofício n.º 58912020 - SEjUS/ASSESP (e-DOC B6B0199C-c; Peça n.º
160), encaminhado em cumprimento ao Despacho Singular n.º 74/2020 - GCPT (e-DOC
E7B3FB15-e; Peça n.º 157); b) dos Ofícios n.º 113/2019-G3P (e-DOC 24949AAB; Peça n.º
107) e n.º 105/2019-G3P (e-DOC 9270FOA4-e; Peça n.º 133), encaminhando os documentos
carreados aos autos pela Associação das Funerárias do Distrito Federal - ASFUNDF (Peças
n.º 108 à n.º 132, n.º 135 e n.º 136); II - considerar, no mérito, parcialmente procedentes as
representações de autoria das empresas Funerária Capital Ltda. - ME (e-DOC 1C349BD7-c;
Peça n.º 144), Funerária Prever Vida Serviços Funerários Ltda. (eDOC 2CB59A33-c; Peça n.º
145) e Associacão das Funerárias do Distrito Federal- ASFUNDF (Pecas n.º 139, n.º 149, n.º- -
152, n.º 153 e n.º 156); lI! - determinar à Secretaria de Estado de justiça e Cidadania do
Distrito Federal - SEjUS/DF a adoção, previamente à reabertura da licitação, das seguintes
providências corretivas: a) promova a atualização dos valores de preços máximos a serem
cobrados no Distrito Federal, fixados na Tabela de Preços dos Serviços Funerários da
Portaria SEjUS n.º 63/2015, pelos serviços funerários, incorporando-a ao edital do certame, e
efetivando as necessárias alterações no referido instrumento; b) inclua no edital a fixação de
preços máximos para outras modalidades e serviços funerários além dos mínimos, de modo a
regular de forma mais efetiva a comercialização desses produtos, disponibilizar opções para
os usuários e coibir a prática de eventuais abusos no setor; IV - autorizar: c) o envio de cópia
da Informação nº 31J2020-DIASP1 (Peça 162), do Parecer nº 381/2020-GPDA (Peça nº 165) e
desta decisão à SEjUS/DF e às representantes, Funerária Capital Ltda. - ME, Funerária
Prever Vida Serviços Ltda. e Associação das Funerárias do Distrito Federal - ASFUNDF; d) o
retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Áreas Sociais e Segurança Pública, para
adoção das providências cabíveis.

Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram os Conselheiros
MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU,
PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do MPjTCDF, Procurador
Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA.

SALA DAS SESSÕES, 03 de junho de 2020

Documento assinado digitalme."1te. Para verificar as assinaturas, acesse .....ww.tc.df.gov.brlautenticidade e informe o e-DOC B93FB4DB



João~ouza
Secretário das Sessões

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autentiddade e informe o e-DQC B93FB4DB
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Senhor Presidente da Comissão Especial de Licitação de Serviços Funerários no

DF.

Ret. Concorrência nO 0112019 - SUAFISEJUS

PROCESSO SEI-GDF N° 00400-0003442012019-22

?<OlOcoIO NUPllo

NO l.{.) t-8'If
SEJUS

FUNERARIA CAPITAL LTDA·ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob o n° 21.484.40510001-12, com sede na RUA NOSSA SENHORA DO CARMO

N° 366, BAIRRO CENTRO, na CIDADE DE UNAI-MG, CEP: 38.610-034, neste ato,

representada por sua sócia/proprietária, a senhora LÉIA ABNADABE SANTANA

SANTOS, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nO 1.879

706, expedida pela PCIDF, no dia 1910812009, inscrita no CPF sob o nO 937.239.891-87,

vem, respeitosamente, a presença de V. Senhoria, por seu procurador ao final assinado,

apresentar Impugnação ao edital de Concorrência nO 0112019 - SUAFISEJUS, por

evidente agressão aos princípios constitucionais da administração pública bem como da

lei nO 8.666193 nos termos abaixo, pelas razões aseguir, requerendo para tanto sua apreciação,

julgamento e admissão.

A presente impugnação pretende afastar do presente procedimento licitatório,

exigências feitas em extrapolação ao disposto no estatuto que disciplina o instituto das

licitações, com intuito inclusive, de evitar que ocorra restricão desnecessária do universo de

possíveis e capacitados competidores, obstando a BUSCA DA CONTRATAÇÃO MAIS

VANTAJOSA, senão vejamos:

~ .•. 1



Preâmbulo.

Trata-se de edital nO 01/2019, republicado com a intenção de outorgar 49

permissões para a exploração de serviços funerários, divididos em 07 grupos de regiões

administrativas no Distrito Federal.

Ocorre, que em idos de 2018, fora publicado o edital nO 01/2018, com a intenção

de outorgar 39 permissões para a exploração de serviços funerários, divididos em 07

grupos de regiões administrativas no Distrito Federal, o qual, em 11 de dezembro de 2018,

diante de representações feitas perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal - Cfr.

proc. nO 37137/2018, teve sua concorrência suspensa cautelarmente por decisão do

Conselheiro-Relator Paulo Tadeu.

Em 23 de julho de 2019, devido a revogação do certame por parte da Comissão

Especial de Licitação e consequente perda do objeto do processo acima citado, o TCDF,

devido as irregularidades apontadas pelo Conselheiro e o MPjTCDF, procedeu ao envio

de copias de peças para fins de subsidiar a eventual elaboração de novo edital.

Em 28/01/2020, foi publicado no DODF novo edital de abertura de concorrência

pública, cujo objeto era a seleção de 51 (cinquenta e uma) empresas, observada a ordem

de classificação, para outorga de permissões com a finalidade de explorar e prestar

serviços funerários em Grupos de Regiões Administrativas do DF definidas no Edital.

Por fim, em 21/02/2020, a SEJUSIDF suspendeu o certame (DODF nO 37, pg 30),

e em 25/03/2020, a reabertura do certame foi suspensa pela jurisdicionada em virtude da

necessidade de adoção de medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública

decorrente do novo coronavirus (DODF nO 57, de 25/03/20, pg 37).

No entanto, ao nosso sentir, e sem prejuízo de outras possíveis irregularidades

existentes, observou-se:

1. Da inconstitucionalidade da outorga relativa atividade de comercialização

de planos de assistência funerária.

Conforme item 1.3.4 do edital nO 01/2019 - SUAF/SEJUS 1_, pretende-se

selecionar 49 empresas para outorgar-lhes permissões para a prestação de

serviços funerários nos quais inclui-se a venda de planos de assistência funerária.

11.3.4. 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

2



Para tal, a licitante funda sua pretensão no art. 7°, IX, da lei Distrital nO 2.424/19992

e art. 4°, 111, da lei Distrital nO 28.606/20073.

Ocorre, que tais dispositivos da leis citadas são inconstitucionais, pois,

quando de sua edição, usurparam competência legislativa privativa da União,

prevista no art. 22, inc. I, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Portanto, verificado que o ato normativo previsto no art. 7°, IX, da lei Distrital

nO 2.424/1999 e art. 4°, 111, da lei Distrital nO 28.606/2007, que preveem planos

funerário, bem como sua comercialização são serviços funerários são

inconstitucionais, por ter usurpado competência legislativa federal, não se

compatibilizando com a CF/88.

Requer, haja vista a complexidade do caso, bem como da necessidade

de análise detalhada dos pontos impugnados, que mostram a impossibilidade

de emissão de parecer no prazo estipulado no edital, a imediata suspensão

do certame.

1.2. Da ilegalidade da outorga relativa atividade de comercialização de

planos de assistência funerária.

Ocorre que, além das contradições de suas disposições, o item 1.3.4 já

citado, do edital nO 01/2019 - SUAF/SEJUS, viola frontalmente, as disposições da

Lei Federal nO 13.261/2016, que "Dispõe sobre a nonnatização, a fiscalização e a

comercialização de planos de assistência funerária", bem como perverte o sistema

constitucional de distribuição de competência legislativa, senão vejamos:

1.3. Da impossibilidade de concessão/permissão da "Venda de planos de

assistência funerária" por não se tratar de serviço público.

3
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2 Art. 7°. Os serviços funerários constituem-se de: (...}IX - disponibilização de planos de assistência funerária desde
que autorizados pelo Ministério da Justiça, nos termos da lei n.o 5.768, de 20 de dezembro de 1971;
3 Art. 4~ Os serviços funerários e fornecimentos optativos são: (... )111 - plano de assistência funerária, autorizado pelo
Ministério da Fazenda nos termos da Lei 5.768, de 20.12.1971;



Inicialmente, é importante lembrar que concessão/permissão de serviço

público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante

licitação conforme estatuído da lei 8.987/95.

Celso Antônio Bandeira de Mello define serviço público:

"Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou

comodidade material destinada à satisfação da coletividade em

geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado

assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou

por quem lhe faça as vezes, sob um regime de direito público 

portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições

especiais -, instituído em favor dos interesses definidos como

públicos no sistema normativo" (BANDEIRA DE MELLO, 2000, p.

600).

Para Maria Sylvia Zanella di Pietro, serviço público pode ser conceituado

como: "Toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça

diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer

concretamente as necessidades coletivas, sob o regime jurídico total ou

parcialmente público." (ZANELLA, 2014, p. 107).

Ainda sobre o conceito serviço público, importante mencionar o preceito de

Rafael Carvalho Resende Oliveira (2009, p. 179): "Atividade prestacional

titularizada, com ou sem exclusividade pelo Estado, criada por lei, com o objetivo

de atender as necessidades coletivas, submetida ao regime predominantemente

público."

Nesse sentido, se por um lado os serviços são públicos por

destinarem-se a satisfação da coletividade em geral em razão de interesse

público, um vez que há patente interesse social na adequada inumação de

restos mortais, o mesmo, em absoluto, não se pode dizer dos serviços de

"venda de planos de assistência funerária".

Efetivamente, sabe-se que o serviço de "venda de planos de assistência funerária"

tanto não são destinados a satisfação da coletividade em geral, uma vez que são

destinados unicamente àqueles contratantes em relação consumerista, quanto não estão

vinculados a um interesse público estatuído no sistema normativo.

di' 4



Muito pelo contrário, a lei federal nO 13.261/2016 expressamente estabelece a

possibilidade de comercialização de "planos de assistência funerária" à pessoas jurídicas

de direito privado regularmente estatuídas na forma que prevê, conforme se demonstra

adiante, extraindo-se portanto do sistema normativo, que não se trata de serviço público.

Observe-se que do artigo 2°, parágrafo único' da referida lei que "assistência

funerária" objeto dos planos comercializados pelas empresas do ramo

compreendem "o conjunto de serviços contratados a serem prestados ao titular e a

seus dependentes na realização das homenagens póstumas", não se tratando,

portanto dos próprios serviços funerários de preparo e inumação de pessoas falecidas.

Corrobora o fato de não tratar-se de Serviço público, o fato de que a União dispôs

sobre a matéria por meio de Lei Federal utilizando-se da competência Legislativa privativa

para legislar sobre direito civil e comercial na forma do artigo 22, inciso I, da constituição

federal.

Ora, a Constituição Federal em seu artigo 1755, estabelece que incumbe ao poder

público medíante concessão ou permissão, a prestação de serviço público, o que foi

reproduzido pelo artigo 1° da lei 8.987/956 .

Nesse sentido, constata-se que os "planos de assistência funerária" são atividades

abertas a livre iniciativa e não se confundem com os serviços funerários propriamente

ditos, este sim, serviços públicos, não havendo que se falar em concessão de

"comercialização de planos de assistência funerária" sendo o item 1.3.4 já citado, do edítal

nO 01/2019 - SUAF/SEJUS- absolutamente ilegal.

1.4 Da violação à Lei Federal 13.261/2016.

Inicialmente, é importante consignar que "a comercialização de planos de

assistência funerária", é objetivo da Lei Federal 13.261/2016, a qual dispõe sobre a

4 Art. 2° da Lei Federal 13.261/2016, "A comercialização de planos de assistência funerária será
de responsabilidade de empresas administradoras de planos de assistência funerária regularmente
constituidas, e a realização do funeral será executada diretamente por elas, quando autorizadas na
forma da lei, ou por intermédio de empresas funerárias cadastradas ou contratadas.

Parágrafo único. Considera-se plano ou serviço de assistência funerária o conjunto de serviços
contratados a serem prestados ao titular e a seus dependentes na realização das homenagens
póstumas.

5:f"

5 Art. 175 da CF/88. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
6 Art. 1º da lei 8.987/95. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de
serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas
legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.
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"normatização, a fiscalização e a comercialização de planos de assistência funerária", ato

normativo exarado pela União no exercício de sua competência Legislativa privativa de

legislar sobre direito civil e comercial nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição

Federal.

A referida lei estabelece em seus artigos 20 e 30 as condições para o exercício da

atividade de comercialização de planos de assistência funerária, nos seguintes termos:

Art. 20 A comercialização de planos de assistência funerária será
de responsabilidade de empresas administradoras de planos de
assistência funerária regularmente constituídas, e a realização
do funeral será executada diretamente por elas, quando
autorizadas na forma da lei, ou por intermédio de empresas
funerárias cadastradas ou contratadas.

Parágrafo único. Considera-se plano ou serviço de assistência
funerária o conjunto de serviços contratados a serem prestados ao
titular e a seus dependentes na realização das homenagens
póstumas.

Art. 30 Somente serão autorizadas a comercializar planos de
assistência funerária as empresas que o façam mediante
contrato escrito que tenha por objeto exclusivo a prestação de
serviço de assistência funerária e que comprovem:

I - manutenção de patrimônio líquido contábil equivalente a 12% (doze
por cento) da receita líquida anual obtida ou prevista com a
comercialização dos planos de assistência funerária no exercício
anterior;

11 - capital social mínimo equivalente a 5% (cinco por cento) do total
da receita anual; e

111 - quitação dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes
sobre a atividade.

Parágrafo único. São dispensadas da comprovação das exigências
constantes dos incisos I a 111 do caput deste artigo as microempresas
definidas nos termos do inciso I do art. 30 da Lei Complementar nO
123, de 14 de dezembro de 2006.

Note-se que pela normativa aplicável a espécie, a atividade de comercialização

de planos de assistência funerária não é vinculada à empresa ser delegatária de

serviço funerários, ao contrário, o diploma normativo estabelece taxativamente que

os serviços serão prestados diretamente por elas, quando autorizadas na forma da

lei, ou por intermédio de empresas funerárias cadastradas ou contratadas 1.

7 Art. 2° da Lei Federal 13.261/2016 "A comercialização de planos de assistência funerária será de
responsabilidade de empresas administradoras de planos de assistência funerária regularmente
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Assim, o artigo 3° caput da lei 13.261 de 2016 expressamente estabelece que para

comercialização de planos de assistência funerária "a empresa deve ter por objeto

exclusivo a prestação de serviços de assistência funerária", o que não é o caso das

empresas para as quais pretende-se conceder os serviços públicos objeto da licitação.

Nesse sentido, verifica-se que as pessoas jurídicas destinadas a prestação de

serviços funerários propriamente ditos, caso não se adequem ao art. 3° e incisos, da Lei

Federal 13.261/2016 8, sequer poderão comercializar planos de assistência funerária,

tratando-se de atividades absolutamente distintas.

Portanto, na forma como estabelecido na lei federal 13.261 de 2016, inexiste

vinculação da comercialização de planos de assistência funerária com serviços

funerários propriamente ditos, sendo absolutamente indevida e ilegal a previsão do

item 1.3.4 do edital.

1.5 Da correta aplicação da lei a casos análogos quando da comercialização

de planos de assistência funerária.

A título de exemplo, é digno de nota que, seguindo a melhor técnica jurídica, a

Lei Municipal nO 1.28412017, emanada da Câmara Legislativa do Município de Aguas

Lindas de Goiás, "que autoriza àquele executivo a efetuar a outorga de concessão de

serviços funerários e regulamenta a exploração desses serviços", estabelece em seu art.

7°, " que é vedado a toda e qualquer empresa sediada em outros municípios a

prestarem serviços funerários na área do município de Aguas Lindas de Goiás, a

exceção do que que estabelece a lei federal nO 13.261/2016" 9.

constituídas, e a realização do funeral será executada diretamente por elas, quando autorizadas na forma
da lei, ou por intermédio de empresas funerárias cadastradas ou contratadas."

8Art. 3° Somente serão autorizadas a comercializar planos de assistência funerária as empresas que
o façam mediante contrato escrito que tenha por objeto exclusivo a prestação de serviço de assistência
funerária e que comprovem:

I - manutenção de patrimônio líquido contábil equivalente a 12% (doze por cento) da receita liquida
anual obtida ou prevista com a comercialização dos planos de assistência funerária no exercício anterior;

11 - capital social mínimo equivalente a 5% (cinco por cento) do total da receita anual; e

111 - quitação dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade.

Parágrafo único. São dispensadas da comprovação das exigências constantes dos incisos I a 111
do caput deste artigo as microempresas definidas nos termos do inciso I do art. 3° da Lei Complementar nO
123, de 14 de dezembro de 2006 .

9 Art. 7" da Lei Municipal nO 1.284/2017, do Municipio de Águas Lindas de Goiás. "é vedado a toda e
qualquer empresa sediada em outros municípios a prestarem serviços funerários na área do
município de Aguas Lindas de Goiás, a exceção do que que estabelece a leí federal nO 13.261/2016,

~.' 7



Ou seja, aquele legislativo, quando editou a lei municipal 1.284/2017,

expressamente criou exceção à vedação de prestação de serviços às não

concessionárias quando tratar-se do estabelecido na Lei Federal na 13.261/2016, a qual,

dispõe sobre a comercialização de planos de assistência funerária, ou seja, as não

concessionarias não podem prestar serviços funerários na área de Aguas Lindas

de Goiás, porém, estão autorizadas a livre comercialização de planos de assistência

funeral.

Conclui-se dessa forma que a legislação Municipal foi taxativa ao retirar a

comercialização de planos de assistência funerária da autorização para que o Executivo

Municipal concedesse os serviços públicos, tampouco há neste diploma vedação à livre

iniciativa nesta área, em consonância com o disposto na Legislação Federal já citada.

Tal dispositivo, foi reproduzido ainda pelo Decreto Municipal na 6.391/2017, de

Aguas lindas de Goiás, o qual em seu artigo 48 reproduz ipsis Iitteris o disposto na lei

municipal na 1.284/2017, estabelecendo que "a vedação à empresas não

concessionárias de serviços públicos prestaram serviços não abarca a venda de

planos de assistência funerária prevista na lei federal 13.261/2016.

Por todas essas razões, verifica-se que o item 1.3.4 combatido no edital da

concorrência na 01/2019, viola a Lei Federal 13.261 de 2016, razão pela qual deve ser

adequadamente revisto.

2. Da invasão de competência Legislativa da União por meio de ato

administrativo (Edital de Licitação).

Inicialmente, impende salientar que o procedimento licitatório destina-se a

permissão da exploração e prestação de serviços funerários nesta capital, entretanto,

constatou do edital a previsão de comercialização de planos funerários às vencedoras.

Ocorre, que ao assim proceder, o edital de licitação modalidade concorrência na

01/2019, invadiu a competência Legislativa privativa da União, conforme estabelecido no

artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, o qual estabelece que:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I. direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho."

8~.
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devendo aquelas que tenham interesse de sepultar ou retirar corpos no território municipal, procurar
qualquer uma das empresas concessionarias a fim de que estas prestem o serviço funerário,
recolhendo a respectiva tarifa."



Verifica-se portanto, que as relações de Direito Civil e comercial são matérias de

competência Legislativa exclusiva da União, não podendo ser tratada por lei ou outro

ato normativo de entes Federados diversos. Saliente-se tal competência Legislativa

inclusive já foi exercida com a edição da Lei Federal nO 13.261/2016, frontalmente viola

pelo edital de concorrência combatido.

Ora, a SEJUS, por meio de mero ato administrativo corporificado no edital de

licitação, extrapolou sua competência Legislativa suplementar estatuída no artigo 30,

inciso 11, 2 da Constituição Federal, e tratou de matéria de Direito Civil comercial

consistente na comercialização de planos de assistência funerária de maneira

absolutamente contrária à lei federal.

Não restam dúvidas portanto, de que o edital de licitação nO combatido, além de

estabelecer a permissão de serviços que não são públicos, bem como de violar a

Legislação Federal atinente a matéria, extrapolou sobremaneira a possibilidade de

regulamentação da matéria própria daquela espécie de ato normativo, usurpando o

campo de competência Legislativa privativa da União.

3. DOS PEDIDOS.

Em que pese o habitual zelo, revestido de elevado rigor que convém a todo órgão

da Administração Pública, indubitavelmente a Administração Licitante não vem atendendo

a legislação vigente, quer crer a representante que os vícios encontrados no Edital tenham

ocorrido por um equívoco.

Diante de todo o exposto, requer:

1. O recebimento, autuação e processamento da presente impugnação;

2. a suspenção cautelar da CONCORRENCIA nO 01/2019 SUAF/SEJUS pelos

motivos expostos;

3. a adoção das medidas corretivas apontadas pela impugnante, conforme itens 1

e 2 da presente peça;

4. que eventuais publicações/notificações sejam feitas em nome do advogado

Fransley Diógenes da Costa Ferreira, OAB nO 28. 1401DF, cujo endereço

eletrônico e fransleyferreira@gmail.com e o número de telefonelWhatsApp é

61.999460505.

9



E espera meticulosa atenção de V.Sa. para acolher as alegações trazidas a lume

e rejeitar o Edital em apreço, SUSPENDENDO o ato convocatório para posterior

republicação com as devidas correções, como medida de obediência ao sistema

normativo vigente.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Brasília/DF. 27 de abril de 2021.

I~~~
nsley Diógenes d C

Advogado

OAB na 28.140/DF.
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• Ministério da Economia N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integraçáo

. Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

NIRE (da sede ou filial. quando a Côdigo da Natureza NG de Matricula do Agente
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comércio

>

31210288979 2062
- lU

- ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: FI JNfRARIA CApiTAL LIDA _ ME;

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
N° FCN'REMP

requer a V.S" o deferimento do seguinte ato:

111 1111111111111111111111111111111111
N°DE CÔDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO OTDE DESCRiÇÃO DO ATO I EVENTO MGP2000784371

1 I 002 ALTERACAD

021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

2001 1 ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

2211 1 ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

.!.IJ::!elI Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio:

Local Nome:

Assinatura:

fi 01rt!!bm 2929 Telefone de Contato:

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

D DECISÃO SINGULAR D DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ars) igual(ais) ou semelhante(s):

DSIM DSIM Processo em Ordem

Ã decisão

_1_'_-
Data

O NÃO _1_1_- O NÃO _1_1_- Responsãvel
Data Responsãvel Data Responsãvel

DECISÃO SINGULAR

D Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
2" Exigência 3- Exigência 4 a Exigencia sa Exigência

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se. O O O O
D Processo indeferido. Publique-se.

_1_'_-
Data Responsãvel

DECISÃO COLEGIADA

D Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
2'"" Exigencia 3 h Exigencia 4- Exigência 5· Exigência

D Processo deferido. Pub(ique-se e arquive-se. O O O O
O Processo indeferido. Publique-se.

-'-'--
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da--- Turma
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

20/613.551-3 MGP2000784371 06/10/2020

Identificação does) Assinante(s)

CPF Nome

000.185.471-25 FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA

937.239.891-87 LEIA A8NADA8E SANTANA SANTOS

791.478.361-72 RODRIGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA
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Os signatários deste instrumento de Contrato Social da empresa FUNERARIA
CAPITAL LTDA - ME.

FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA, brasileiro, casado sob o
Regime de Comunhão Parcial de Bens, Advogado, portador da Cédula de Identidade
n° 2.176.668, expedida pela SSP/DF, no dia 12/11/2008, inscrito no CPF sob o n°
000.185.471-25, residente e domiciliado, ã Ave lndependéncia (quadra 12,13 e 18) n°
10, lote 10, bairro Setor tradicional, Planaltina, Brasilia-DF, CEP: 73.330-001,
natural de Formosa-GO, nascido em 18/02/1981, filho de Felismino Alves Ferreira
neto e Francisca Aureliana da Costa.

RODRIGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade n°
2875731, expedida pela SPTC/GO, em 05/07/2006, inscrito no CPF sob o n°
791.478.361-72, residente e domiciliado na cidade de Anápolis-GO, ã Rua 10 de
Março n° 175, bairro setor central, CEP: 75.020-060, natural de Anápolis-GO,
nascido em 02/07/1976, filho de Hamilton Ângelo de Oliveira e Divina Agostinha de
Oliveira.

Únicos sócios componentes da Sociedade ED1presária LiD1itada, com a
razão social denominada FUNERARIA CAPITAL LTDA-ME, com sede na Rua
Prefeito João Costa nO 1091, Bairro centro, CEP 38.610-000, na cidade de
Unai - MG, inscrita no CNPJ sob nO 21.484.405/0001-12, que explora o ramo
de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PROMOÇÃO DE VENDAS
PARCELADAS DE ARTIGOS FUNERARIOS, CADASTROS, COBRANÇA,
FORMOLIZAÇAO, EMBALSAMAMENTO, TANATOPRAXIA, RECONSTITUIÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE CORPOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS PARA
ENTREGAS FUTURAS DE SERVIÇOS FUNERARIOS, com o seguinte registro na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG:

INSTRUMENTO
Contrato Social

NIRE/REGISTRO
3121028897-9

DATA DO REGISTRO
27/11/2014

Resolvem alterar o presente Contrato Social, corno segue:

• , Rua CelJna Lisboa Frederico. 111. Sala 310 - Centro - Unal - MG
MA~TER EDIFlc.o ALAMEDA CENTER - (38) 3676-15921 (38) 99836-8897
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1°) - Os Sócios resolvem alterar o endereço da empresa para a RUA
NOSSA SENHORA DO CARMO N° 366, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE
DE UNAI-MG, CEP: 38.610-034.

2°) - O Sócio RODRIGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, vende e transferi
neste ato 10.000 (Dez Mil Quotas) correspondentes a R$ 10.000,00 (Dez Mil
Reais) de Capital, os direitos, deveres e obrigações contidas no Contrato Social
para a sócia ora admitida, LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS, brasileira,
solteira, Empresaria, portadora da Cédula de Identidade n° 1.879-706, expedida pela
PC/DF, no dia 19/08/2009, inscrita no CPF sob o n° 937.239.891-87, residente e
domiciliada, na Rua Nossa Senhora do Canno n° 366, Bairro Centro, Unai-MG, CEP:
38.610-034, natural de Brasilia - DF, nascida em 03/10/1978, filha de Genilson
Souza Santos e Maria Lourdes de Santana.

3°) - O Sócio FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA, vende e
transferi neste ato 11.000 (Onze Mil Quotas) correspondentes a R$ 11.000,00
(Onze Mil Reais) de Capital, os direitos, deveres e obrigações contidas no
Contrato Social para a sócia ora admitida, LÉIA ABNADABE SANTANA
SANTOS, brasileira, solteira, Empresaria, portadora da Cédula de Identidade nO
1.879-706, expedida pela PC/DF, no dia 19/08/2009, inscrita no CPF sob o n°
937.239.891-87, residente e domiciliada, na Rua Nossa Senhora do Carmo nO 366,
Bairro Centro, Unai-MG, CEP: 38.610-034, natural de Brasilia - DF, nascida em
03/10/1978, filha de Genilson Souza Santos e Maria Lourdes de Santana.

4°) - Os sócios resolvem modificar o objetivo social da empresa,
alterando suas atividades para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARlOS
COM A ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA.
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERlOS.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

11 CLÁUSULA - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A Sociedade girará sob a denominação social de FUNERARIA CAPITAL LTDA
ME e nome de fantasia FUNERAIRA CAPITAL.

21 CLÁUSULA - SEDE

A empresa tem sua sede na RUA NOSSA SENHORA DO CARMO N° 366,
BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE UNAI-MG, CEP: 38.610-034, podendo
abrir filiais, sucursais e escritórios em todo e qualquer ponto do Território Nacional,
mediante instrumento de Alteração Contratual.

. ~
MA3TER
"'SSI!!SSOJilIA co-.rTÃall
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3) CLÁUSULA - INÍCIO DE ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÁO

A empresa iniciou suas atividades em 10 de Dezembro de 2014 e será por
tempo indeterminado.

4) CLÁUSULA - OBJETIVO

O OBJETIVO SOCIAL ê: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM
A ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA. GESTÃO E
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS.

5) CLÁUSULA - CAPITAL

O Capital já integralizado pelos SÓCIOS em moeda corrente nacional ê de R$
30.000,00 (Trinta Mil Reais) correspondentes a 30.000 (Trinta Mil) quotas no
valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, que ficam distribuídas da seguinte
forma entre os sócios:

NOME QUOTAS VALOR PERCENTUAL

FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA 9.000 R$ 9.000,00 30,00%

LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS I 21.000 R$ 21.000,00 70,00%

Total I 30.000 R$ 30.000,00 100,00%

(Trinta Mil Reais)

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio ê restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital,
conforme Art. 1052, CCj2002.

6) CLÁUSULA - ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade bem como o uso da denominação social, será
exercida pela SÓCIa LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS, que assinarã
isoladamente, quaisquer documentos que a Lei lhes facultar para o cargo,
representando-a ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, em juízo ou fora
dele.

Parágrafo Primeiro - O uso da denominação social ê vedado para fins
estranhos aos interesses da sociedade, tais como, avais, endossos, fianças, abonos e
atos semelhantes, respondendo por perdas e danos o sócio e aqueles nomeados em
ato separado, que exorbitar.

. ,
MA.:;TER
"'S$ E:S$ ORlA C o ..nJ..aIL
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Parágrafo Segundo - Os sócios poderao nomear terceiros nao SOCIOS para a
administração da sociedade, a designação deles dependerã de aprovação de no

~ minimo dois terços e a nomeação serã através de procuração pública lavrada em
Cartório, podendo os sócios destituí-los a qualquer tempo.

7) CLÁUSULA - DOS IMPEDIMENTOS

A Administradora LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS, declara, sob as penas
da lei, que não estã impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação cri.m.inal. ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariam.ente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fê pÚblica, ou a propriedade. (art. 1.011, § l°, CCj2002).

8) CLÁUSULA - PRO-LABORE.

Os Sócios, LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS e FRANSLEY DIOGENES
DA COSTA FERREIRA, farão jus a uma retirada mensalmente a titulo de Pró-labore
até o limite permitido pela legislação do imposto de renda, importância esta que será
levada a débito da conta despesas admirlistrativas da sociedade.

9) CLÁUSULA - BALANÇO

No final de cada exercicio social, em 31 de Dezembro, o(s) Administrador(es)
levantará(ão) um balanço e apuração dos saldos de resultados, e serão distribuidos e ou
suportados pelos sócios os lucros ou prejuízos apurados podendo ainda este balanço ser
levantado em outras circunstancias a qualquer momento durante o transcorrer do ano. (Art.
1.065, CCj2002).

10) CLÁUSULA - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o expresso consentimento dos outros SOClOS, aos quais ficam
assegurados, em igualdade de condições e preço, os direitos de preferência para sua
aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, alteração
contratual Pertinente.

lI) CLÁUSULA - FALECIMENTO OU INTERDICAO

Em caso de falecimento, interdição, retirada ou inabilidade de um dos SOClOS,

a sociedade não se dissolverá. A parte remanescente procederá a um balanço geral e
extraordinário na sociedade, no prazo de 30 (trinta) dias do evento, para apuração
dos haveres da parte desligada. Sendo que no caso de falecimento serão pagos aos
herdeiros legais e nos demais casos ao próprio ou a quem de direito, porém, com
prazo a ser combinado de acordo as disponibilidades de caixa da empresa.
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12) CLÁUSULA - DAS EXCLUSÕES

Quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital
social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da
empresa, em virtude de atos de inegãvel gravidade, poderã excluí-los da sociedade,
por justa causa, mediante alteração do contrato social. (Art. 1085 CC/2002).

Parágrafo Único - A exclusão somente poderã ser determinada em reunião ou
assembléia especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil
para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. (Art. 1085
CC/2002J.

13) CLÁUSULA - FORO

Para dirimir dúvidas, questóes oriundas ou casos omissos com referencia ao
presente instrumento, elegem o foro da comarca de Unai MO, com renuncia expressa
a qualquer outro, pôr mais privilegiado que seja.

E por acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento
particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente assinando-o digitalmente.

Unaí - MO, 29 de Setembro de 2020.

FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA

LEÍA ABNADABE SANTANA SANTOS

RODRIGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA
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"PROCURAÇÃO AD JUD1C1A ET EXTRA ..

Outorgantes(s): FUNERARIA CAPITAL LTiDA.ME, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na RUA NOSSA SENHORA DO CARMO N° 366, BAIRRO
CENTRO, NESTA CIDADE DE lJINAI-MG, CEP: 38.610-{)34. inscrita no CNPJ sob
o n" 21.484.4D5/0001-12, neste ato. reprresen~da por sua sócialpmprietària LEIA
ABNADABE SANTANA SANTOS, brasileira, solteira, empresaria, portadora da
Cédula de Identidade nO 1.879-706, expedida pela PC/DF, no dia 19/08f2009,
inscrita no CPF sob o nO 937.239.891-87. residen e e domiciliada, na Rua Nossa
Senhora do Carmo nO 366, Bairro Centro, Unai-MG, CEP: 38.610-034.
Outorgado(s): Fransley Diógenes da Costa Ferreira, brasileiro. casado,
advogado OAB/DF nO 28.140, com endereço profissional Av: Independência,
Quadra 18, Lote 10, Sala 02, Setor Tradicional, CEP: 73.330-{)Ol. PlanaltinalDF.
Confere(m) amplos. gerais e ilimi~ados poderes para o foro em geral. com a clausula "ad iudicia er
extra". a fim de que. em conjunto ou :separadamente. possa(m} realizar todos os atos que selizerem

nécessarios ao bom e fiel aJTT1primento deste mandato. inclusive requerer falência e concordata,

apresentar rati~Gar queixas~rimes.propor quaisquer ações, delender·me(ne>s) nas que (me) forem
propostas. r::;ívl8is e penais.. reconvili. promm.'er quaisquer medidas cautelares. recorrer em qualquer
in~ã.ncia ou tribunal. arro'lar. inquirir. contradinar e r.acusar aesterm,mhas, produzir prova.s, arrazoar

processos., r.equerêr vistas dos mesmos, concordar com cãlcuJos, cus.tas e contas proGeS'suais~

pcxj~nd'(] ainda., fazer defesas pr.avias. alegaçÕ;es finais, formar os docum-entos nec;e:ssãrios. efetuar
Ievan amentos. requerer laudOOi. avaliaçô<!s e pericias. bem como argüir suspeição. falsidade e
exceção. transigir. fazer acordo. impugnar. finnar compromissos. requerer abertura de inventario ou

arrolamentos. assinar termo de comPfomisso dE' inventariante. de renuncia. perante qualquer juizo.
instancia ou tribunal. repartição publica e órgãos da administração ?übliGa. direta ou indireta. federal.
estadual e municipaL au!arquia ou entidade paraestatal. propondo ação compe!en!e em que oIs)
outorgante{s) seja(m) autor(es) ou reclaman:e{s) e defendendo-o{s). na condÇão de reclamada(s)
bem GOmo sub&~elecer a presen·e com oU' sem reserva dE' poderes se assim convier- Cláusula

especifica' Art. 105 do NCPC·: Confere{m) ainda. poderes específôcos para receber citação,
confessar, r·ec:onhecer a procedência do pedido~ transigir, de-sisti.r. renunciar ao direito sobre
o quãl se fundà â ãção, receber, dai quitação, firmar compromisso, e asSinar dedaração de
hipossuficiéflcia econômica, dando tudo ?Or bom, firme e valia<;o.

Unaí/MG. 07 de abril de 2021.

Outorgante
FUNERARIA CAPITAL LTDA-ME
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•
Presidência da República

Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Juridicos

LEI N° 13.251 DE 22 DE MARÇO pE 2016..

Dispõe sobre <I nllfmali2aç::ão. a fisc..lização e a comercializaç.iio de p1anoli de assistência
funeraria.

A PRESIOENTA DA REPÚBUCA Faço saber que o Congrl:$$O Naciooal decreta e eu $llnciono a seguinte lei:

Art. 1· Esta Lei dispõe sobre a nOffil8tização, a rlSCali::açIio e a eomeràalização de planos de inlermedi3çIio de beneficios, assessoria e pt'"eslélçlo de serviço funeràrio mediante 8
contratação de el'hp(esas administradoras de planos de aswllincia funerária com pagamentos mensais pele oferta de tocl8 a infraestrutura do atendimento.

AIt. 2" A comerciafrzação de planos de assi'stênci:l funer3.ri:l ser;i de responsabilidade de empI"esas adminislrad~s de planos de assistência funerã"g regulõlrmenta con!:tlluidas, • a
realização do funetal serâ executada diretamente por elas, quando autorizadas na fonnill da le1. ou por inlermedio de empresas funer.irias cadastradas ou contratadas..

Paragraro unioa. Considera-se plano ou serviço de assistência funeraria o conjunto de Sei'Viço$ contratados a serem prestados ao titubr e a seus dependentes na realização das
homenagens póslum;s.

Art. 3" Somente serão autorizadali a comercializar planos de a$~encia funeraria as empresas que o façam mediante contrato escrito que tenha por objeto 1lll'c1uliivo a prestação de $erviço
de a&:>isl;ência funerane, li que comprovem:

I - manutenção de patrimônio liquido contabil equivalente 11 12% (doze por cento) da receita lfquida anual obtida OLl previ$ta com a comercíalizaç.llo dos planos de asliirJência funerâria no
~ercicio anterior;

11- capital socral minimo equivalente a 5% (cinco pof cento) do total da recefta anuat e

UI - quilaç.Ao dos tributos fedefais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade.

Pamgrilfo Unieo. São dispensadas da comprovaçáo das exigências constantes dos incaos I a 1IJ do caput desle artigo as microempresas definidas nos lermos do incisQ t do M. 3" d:t lei
Complementar n" 123 df; 14 de dl'.:?!;mbro dt: 2Q06 .

Art. 4" Para manlllenção da autorização de oper.aç;lo, il1i ell'lpr'e$aS cemerciaizad~s de planos de a~éncia funerária deverão:

I • m;nter rll6erva de solviru::ia com ben$ ativos ou imobilizados de, no mlnimo. 10% (dez por cento) do lolal do faturilmento obtido ou previsto eorn a eomefcialzação dos planOli
contratados n05 ultim05 12 (doze) meses; e

11- s.ubmeter 0$ balanços anuais da soçiedade a auditoria contábil independente, a SCf realizada por empresa de contabirldadll ou auditores devidamente regislnldos no conselho ptoflSSionaJ
competente.

§ '" Após o primeiro ano de comercializaç.Ao de planos de assistência funerária, a empresa comerciali:zadora estarâ obrigada a promover os devidos ajustes contâbeis para adequação da
reserva de solvêncitt de que trata o inciso I do caput deste ilrtigo.

§ 2' ESle artigo náo se aplica às microempresas definidas nos termos do inciw I do ~n. 3" d" Lei Cgmplemenl;lr n' 123 de 14 de dezembro de 'DOS que estejam atuando no men;ado
desde, no minimo. 1 (um) ano antes da publicação deslalei.

Art. 5" Eassegurado às empresas comerciaJizadoras de planos de a~ênci.a funeraria ate a data de promulgação defóta lei o direito a manter em vigor e a cumprir os contriltos Fi fll1Tl3dos
por elas.

Art. 6~ A5 empresit1i comercialiudorilS de planos de aa.islência funerilli.. que nJo observarem as ~igênciasa que se referem 05 incisos I e ndo ano 3" e 0$ incisos I e 11 do art. 4" tmo
suas. atividades SU5pIlrrsas alê o cumprimento integral dessas exigências, excelu..das as ..úvidades obrigatórias e imprescindivets para o cumprWnenlO dos conllillos jâ firmados.

Art. ~ A contabiização do faturamento e das receitas obtidos com a comerciaL-ação dos planos de assistência funerária e das despesas a cargo da empresa comerciali:::adora deve ser
efetuada distintamente da contabilização dos demais ingressos 11 saidas da empresa.

An. 8~ O contrato de pl"eslação de serviços de assistência funerilria deverá conter expl"essamente:

I • descriçlo detalhada dos SllfViços compreendidos no plano de il$Sistsncia funerária. providos pelo contratado ou a seu encargo, inclusive taxas e emolumenlos, tributos incidentes nos
serviços. nos bens e nos materiais consumidos ou nao na prestação c;onlral.iida. materiais. equipamentos, materiais de consumo, aluguéis de equipamentos, transporte e alimentação. quando
compreendidos no plano de assistência contratado, PfÔprio ou de terceiros;

11 • valor e numero de parcelas;a serem pagas como contraprestaçào pelos serviços contratados;

11I. titular e dependentes d01õ serviços conlralados;

IV· nomeação do titular e seus depllfldentes e a faculdade de inclusão ou subSlitujçao desles;

V - clã.usula assecuratória do direito de rescisáo conlratual a qualquer tempo pelo contratante, mesmo com .. utiliuçáo dos serviços, e condir;;ôes de cancebmento ou suspensão:

VI • rorma de acionamento e :'rea de abrilngência:

VII· carência.l"e$lriçóes e rmile5; e

VIU - forma e parâmelrOS pilril reajuste das parcel,ui e local patõl pilgamento.

AI\.. ~ (VETADO).

Art. 10. As emprll'Sas administradoras de planos de ass.istencia funerária que d~cumprirem as exigências de'Stalei estarão sujeitas as seguintes sanções:

I . advertência escritil (I fixação de prazos para o seu cumprimento;

11 • multa, fIXada em regulamento;

1lI- suspensão da atividade ale o cumprimento dilS exJsênciaslegais.;

IV· interdição do esfabelecimento, em (;aso de reincidência.

An. 11. (VETADO).

Art. 12. Esta lei entra em vigOl' após decofridos 180 (cento e oit&nta) dias de sua pubicaçêo ofrcial.

Brasib. 22 de rnaryo de 2016; 195~ da Independência e 128" da Rep(lbica.

OlLMA ROUSSEFF
EugénloJ~ Gulllterme de Aragão
Nefson BõttJosa

Esfe texto nào s.ubs.titui o publicado no DOU de 23.3.2015
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DE 09 DE MARCO DE 2017

'~UTORlZA O EXECUTIVO
MUNICIPAL A EFETUAR A
OUTORGA DA CONCESSÃO DE
SERVIÇOS FUNERÁRIOS,
REGULAMENTA A EXPLORAÇAO
DESSES SERVIÇOS NO MUNICÍPIO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, ESTADO DE
GOLA.S, APROVA E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar a
exploração, mediante contrato de Concessão dos Serviços Funerários no Município precedido
de licitação na modalidade de Concorrência Pública.

§ 1°_ Poderão ser outorgadas até 3 (três) permissões, calculadas uma a cada grupo
de 60.000 (sessenta) mil habitantes.

§ 2° - O prazo de duração da concessão será de 10 (dez) anos, podendo ser
prorrogáveis por mais dez anos a critério da administração, nas condições previstas no
respectivo contrato.

§ 3°_ Ultrapassando a população de Águas Lindas de Goiás o número de 240.000
hab (duzentos e quarenta mil habitantes) pelo censo oficial, poderá ser concedida urna quarta
concessão ao quarto classificado na licitação pelo prazo restante da concessão.

Art. 2° - As Concessionárias deverão recolher, junto a Secretaria de Fazenda, em
contrapartida financeira à delegação dos serviços concedidos, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do faturamento bruto calctúado sobre os serviços funerários de corpos
sepultados no Município de Águas Lindas de Goiás, percentual esse que deve ser recolhido
quinzenalmente conforme calendário estabelecido pelo Poder Público Concedente.

§ 1° - A arrecadação proveniente relativa ao recolhimento de que trata o capul
destinar-se-á precipuamente à manutenção e custeio do cemitério público e fiscalização dos
serviços funerários.

§ 2° - O não recolhimento do percentual referido neste artigo, no prazo e quantia
correspondente, implicará na aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido
além de juros e correção de lei.

§ 3° - O atraso no recolhimento por mais de trinta (30) dias, implicará em
suspensão do concessionário, e ultrapassando 60 dias implicará na rescisão do contrato da
concessão, em ambos os casos, assegurado a ampla defesa.

Art. 3° - À Concessionária explorará os serviços funerários, os quais
compreenderão obrigatoriamente:

a) fornecimento de caixões e umas mortuárias;

Área Especial n- 04 - Av 02 - Jardim Querência I CEP: 72910-000 IÂguas Lindas de Goiás - GO ITel: (61) 3618 - 4007'
CNPJ: 01.616.52010001 - 96
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b) remoção e h'ansporte de cadáveres, membros e restos mortais;
c) omamentação e instalação mortuária de qualquer espécie;

d) transporte de esquife, umas ou caixões, exclusivamente em carros funerários;
e) transporte de cadáveres humanos exumados;

f) realização de cremações de cadáveres humanos ou procedimentos afins;
g) aluguel de capelas ou salas para velório;
h) aluguel de altares ou essas;

i) aluguel de banquetas, castiçais, velas e paramentos afins;
j) aluguel de veículos para acompanhamento de féretro;
k) fornecimento de flores e coroas;
I) fornecimento de noticia dos óbitos ocorridos, para a imprensa quando solicitado

pela família do falecido;

Parágrafo único - Além dos serviços obrigatórios, as Concessionárias poderão
executar outras atividades, de serviço ou comércio, desde que vinculadas com a principal
finalidade da concessão, atendido o disposto do art. 2° da presente Lei.

Art. 4° - O Poder Executivo Municipal regulanlentará por Decreto Municipal, a
fomla de execução do serviço funerário, definindo e fiscalizando-os.

Art. SO - A concessionária fica obrigada a manter registros de todos os
sepultamentos que promover, independentemente dos registros públicos obrigatórios, e a
exibi·los tantas vezes quanto solicitado pela autoridade municipal.

Art. 6° - É privativo das Concessionárias os serviços relacionados nas alíneas de
"a" a "f', do ali. 3°, dessa Lei, realizados no todo ou em parte na área territorial do Município
de Águas Lindas de Goiás, sobre eles incidindo a obrigatoriedade do recolhimento previsto no
art. 2° da presente Lei.

Art. 7° - É vedado a toda e qualquer empresa sediada em outros municípios a
prestarem serviços funerários na área do Município de Águas Líndas de Goiás, à exceção do
que estabelece a Lei Federal n° 13.261, de 22 de março de 2016, devendo aquelas que tenham
ínteresse de sepultar ou retirar corpos no território municipal, procurar qualquer uma das
empresas Concessionárias a fim de que estas prestem o serviço funerário, recolhendo a
respectiva tarifa.

Art 8° - Fica instituído o documento CADASTRO DE ÓBITOS, composto de
duas partes, numerado seqüencialmente, que será expedido exclusivamente pela Divisão de
Conrrole de Óbitos e Sepultamentos.- DCOS.

§ 10- O cadastro de óbitos, que consiste no acompanhamento oficial dos óbitos
ocorridos na circunscrição do Município de Águas Lindas de Goiás, a serem lançados em
livros e em registros infonnatizados, e por ele será promovida a distribuição do atendimento
igualitário elas empresas concessionárias do serviço público funerário.

§ 2° - Desse cadastro constarão todos os elementos e infonnaçães índispensáveis
para a completa identificação e anotação da ocorrência e para o adequado funcionamento do
serviço funerário.

Area Especial n' 04 - Av 02 - Jardim Querência ICEP: 72910-000 IÁguas Lindas de Goiás - GO I Tel: (61) 3618 -iofl
CNPJ: 01.616.520/0001 - 96
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I. advertência;
n. multa;
In. suspensão;
IV. cassação.

§ 3· - À Divisão de Controle de Óbitos e Sepultamentos.- DCOS competirá a
expedição da autorização para retirada do corpo do local que emitiu a certificação do óbito.

Art. 9· - A autorização, que será expedida em duas vias, será entregue à funerária
que irá realizar o sepultamento, dentre aquelas autorizadas para atuar no Município de Águas
Lindas de Goiás, ficando ela responsável pelos procedimentos subseqüentes até o ato de
sepultamento em cemitério oficial, devendo ser devolvida à Divisão de Controle de Óbitos e
Sepultamentos.- DCOS, acompanhada de via da nota fiscal de todos os serviços prestados, no
prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) após o sepultamento.

§ 10 - É terminantemente proibida a remoção e h'anslado de cadáveres no
Município de Águas Lindas de Goiás sem o porte do documento aqui especificado.

§ ZO - Quando o sepultamento for destinado a cemitério situado em outro
município, a autorização será devolvido à Divisão de Controle de Óbitos e Sepultamentos,
acompanhado de via da nota fiscal dos serviços iniciados e de documento de h'ansferência
para a funerária do destino.

§ 30
- O não cumprimento do disposto neste artigo em 24 (vinte quatro) horas

implicará na suspensão automática da concessionária até o adimplemento da obrigação.

Art. 10 - A autorização para a retirada do cadáver do local da expedição da
Declaração de Óbito/Atestado Médico, será entregue ao responsável pela empresa
concessionária ou seu preposto, que assim se identificará, que o manterá arquivada pelo
período mínimo de 5 (cinco) anos, para utilização em eventuais averiguações futuras
relacionadas à apuração de questionamentos denunciados.

Art. 11 - O corpo somente será liberado para o agente funerário autorizado, que se
utilizará de urna definitiva ou equipamento provisório adequado para·remoção.

Parágrafo único - É vedada a locomoção de corpo desnudo, exigindo-se no
mínimo que seja envolto em tecido ou material similar descartável, e que sejam cumpridas as
detelTI1inações da Vigilância Sanitária.

Art. 12 - A liberação, remoção e o translado de cadáveres humanos na área do
município de Águas Lindas de Goiás somente serão efetuados por veículos funerários que
estejam adequados e possuam alvará da vigilância sanitária, tornando-os aptos aos serviços
propostos.

Art. 13 - As infrações decolTentes da inobservância de preceitos desta Lei, de
cláusulas do edital de licitação e/ou do contrato de concessão, poderão acarretar as seguintes
penalidades:

fi
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Art. 14 - É obrigação das concessionárias:

1 - exercer rigoroso controle de seus funcionários, com relação ao compOItamento
moral e cívico e respeito devido ao público;

li - disponibilizar uniformes e crachás de identificação para os funcionarios das
concessionárias;

III - apresentar a tabela de preços e o catálogo das urnas, por ocasião da
solicitação dos serviços, além de fixar a referida tabela em local visível junto ao mostruário;

IV - discriminar em nota fiscal de forma legível os seguintes itens:

a) os serviços prestados segundo as suas especificações, valores e códigos;

b) referência ao nome do falecido e cemitério em que se efetuará o sepultamento;

c) data de emissão;

d) demais itens que por força de Lei deverão constar nas Notas Fiscais.

v - apresentar para o sepultamento, na portaria do cemitério, e ali e entregar, lUna
via da nota fiscal emitida pela concessionária.

Art. 15 - Para os efeitos desta lei, usuário do serviço funerário é o familiar da
pessoa falecida ou seu representante legalmente constituído, desde que, em qualquer das
circunstâncias, encontre-se em pleno exercício de sua capacidade civil.

Art. 16 - Constituem direitos do usualio do serviço funerário:

1- receber o serviço adequado;
1I- receber infOlmações relativas aos serviços funerários e sua fOlma de execução

e preço;
m- exercer o direito de petição perante o Poder Público e as empresas autorizadas

prestadoras do serviço quando existentes;
IV-receber as orientações necessárias sobre os tipos de serviços disponíveis.

Parágrafo Único - Serviço adequado, para os fins desta leí, é o que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Ar!. 17 - São obrigações do usuário:

I - zelar pelo patrimônio público ou particular colocado à sua disposição ou
utilizado na execução dos serviços;

II - atender aos pedidos de informações das concessionárias e dos órgãos
competentes em quaisquer esferas de Governo para esclarecimentos que se fizerem
necessários;

m -fornecer documentos relativos ao funeral, assumindo a responsabilidade civil
e crinunal pelo conteúdo dos mesmos;

IV-tratar com urbanidade e respeito os funcionários das concessionárias e
servidores públicos.
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Art. 18 - Os serviços funerários terão tipos, padrões e preços aprovados pela
concedente.

Art. 19- O Edital de Concorrência Pública, observadas as disposições das Leis
Federais nOs 8.666/93,8.987/95 e desta Lei Municipal, conterá exigências relativas quanto:

I - aos requisitos a serem atendidos pelas concessionálias para que o serviço de
que trata esta Lei seja permanente, genélico, eficiente, atualizado e remunerado através de
tarifas;

11 - aos equipamentos, instalações, oficinas e veículos a serem utilizados pelas
concessionárias para a realização dos serviços mencionados no caput do artigo;

Art. 20 - A prestação gratuita de serviços funerários às familias de pessoas
reconhecidamente carentes será assegurada mediante a apresentação de comprovante e
requisição do Poder Público Municipal, sem ônus para os cofres públicos.

§ 1° - O atendimento gratuito de pessoas carentes, assim reconhecidos pelo Poder
Público, compreende o fornecimento de uma popular; remoção do corpo para o velório em
cemitério público ou residência (a critério dos familiares) e o transpOlte para o sepultamento
em cemitério do Município de Águas Lindas de Goiás. .

§ 2"- Os critélios para prestação gratuita de serviços funerários às famílias
carentes, bem como as demais especificações dos serviços e produtos, serão estabelecidos em
ato próprio regulamentador do Poder Público Concedente.

§ 3° - Em contrapartida ao atendimento das exigências contidas neste artigo, as
concessionárias terão o direito à exploração das instalações do Velório Municipal, pelo
peliodo da concessão.

§ 4° - O uso do Velório Municipal para pessoas indigentes será inteiramente
gratuito, desobrigados os concessionários de serviços de café e similares.

Art. 21 - A estlUtura tarifária dos concessionários deverão ser diferenciadas em
função da diversidade de segmento de usuários, nos moldes consignados no art. 9, § 1° e art.
13, da Lei Federal n.o 8.987/95, com redação dada pela Lei Federal n.o 9.648/98 e art. 35 da
Lei Federal n.o 9.074/95.

§ 1° - As Tarifas serão fixadas por Decreto do Poder Concedente, tendo por base
os preços em vigência no momento da publicação desta Lei e deverá ser fixada em local de
fácil acesso e conhecimento do usuário, mediante cópia de todo seu conteúdo, devidamente
autenticada pelo setor competente da Administração Pública.

§ 2" - O reajuste das tarifas dos Serviços Funerários serão fixados por ato do
Executivo, sendo corrigidos anualmente pelo IGPM-FGV ou similar que vier a substituí-lo,
aplicando-se o índice de correção no primeiro dia útil de cada ano, ou através de planilha de
custo apresentada, quando necessária, para assegurar a justa remuneração do capital, o
melhoramento e expansão dos serviços e o equilíbIio econômico-fmanceiro para a atividade.

§ 3° - Na tabel?- de preços não se incluirão os custos relativos à obtenção de
documentos necessários ao funeral e nem às taxas relativas aos serviços de cemitérios.
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§ 4° - Somente se permitirá a cobrança de taxas adicionais desde que devidamente
autorizadas pelo Poder Público Concedente. .

Art. 22 - O contrato de concessão do serviço de que trata esta Lei conterá, dentre
outras cláusulas:

I - as exigências previstas nas Leis Federais nO s 8.666/93 e 8.987/95, na Lei
Orgânica do Município e na Lei Municipal n° 1.959/97, no que couber;

11 -as exigências previstas nesta lei;

m - o prazo da concessão;

IV- a relação discriminada dos equipamentos, instalações, oficinas e veículos a
serem utilizados para a realização dos serviços previstos nesta Lei;

V- a quantidade e a qualidade de umas funerárias a serem doadas mensalmente ao
Município, para o sepultamento de carentes ou indigentes.

Art. 23 - Com o objetivo de permitir a fIScalização dos preços praticados. as
concessionárias fornecerão mensalmente à concedente cópias das notas fiscais emitidas
referentes aos serviços prestados e executados no Município.

Art. 24 - É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, sediada ou não no
Município de Águas Lindas de Goiás efetuar, acobertar ou remunerar o agenciamento de
funerais e de cadáveres, bem como manter plantão e oferecer serviços em hospitais, casas de
saúde, asilos, delegacias de polícia, Instituto Médico Legal (IML), Serviço de Verificação de
Óbitos (SVO), cemitérios e Secretarias Municipais, nesta situação por si ou pessoas
interpostas, ou através de servidores de quaisquer instituições públicas ou prepostos de
empresas privadas, incluindo-se nesta proibição os atos de contratação, quaisquer que sejam
suas extensões.

Parágrafo umco. A infração a este dispositivo será punida com multa de R$
10.000,00 (dez mil reais), dobrando-se o valor a cada reincidência, e apreensão e perda dos
objetos, veículos, artigos e materiais utilizados pelos infratores, em favor da municipalidade.

Art. 25 - Constituem obrigações das concessionárias:

I - Sujeitar-se ás normas e aos regulamentos expedidos pelo Executivo municipal
e à fiscalização dos serviços prestados;

11 - Assegurar aos agentes fiscalizadores do município o livre acesso às funerárias
e ao complexo funerário;

m - Manter os documentos contábeis e despesas operacionais à disposição da
concedente;

IV - Manter instalações adequadas ao fomecimento dos serviços no município;

V - Cumprir as ordens de serviço expedidas pela concedente;
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VI - Prestar atendimento gratuito à família do falecido quando esta,
comprovadamente, através de parecer da Secretaria Municipal de Bem-Estar Social, não tiver
condições financeiras para suportar as despesas com o sepultamento de restos humanos
resultantes de intervenções cirúrgicas, na forma do regulamento desta lei;

Parágrafo Único - Os serviços gratuitos referidos no inciso VI deste artigo serão
prestados por sistema de rodízio entre as concessionálias.

Art_ 26 - O município, ao tomar ciência de qualquer infração, promoverá sua
apuração, mediante processo administrativo próprio, assegurado o princípio da ampla defesa
que será instruído no mínimo com os seguintes elementos:

I - cópia do auto de infração com relatório circunstanciado da situação verificada;

Il - despacho do Diretor responsável pelo Serviço Funerário Municipal com
aplicação de penalidade cabível, quando for o caso.

li - Espelho e ou relatório de ocorrência (documento de afelição de serviço
funerário);

IV - Cópia da notificação, indícando o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
apresentação de defesa pelo infrator.

Ar!. 27 - O Poder Público Municipal, ante a constatação do cometimento de
qualquer inobservância às obligações e deveres previstos nesta Lei e em atos regulamentares,
aplicará aos infratores, separadas ou cumulativamente, as seguintes sanções administrativas,
de acordo com a natureza leve, grave ou gravíssima da jnfi-ação:

I - A qualquer infrator, pessoa física ou jurídica:

a) advertência por escrito em que o infrator será notificado para fazer cessar a
irregulalidade, sob pena de imposição de multa, a qual será sucessivamente dobrada a cada
infração, independentemente de outras sanções previstas nesta lei;

b) apreensão e perda em favor da municipalidade de artigos e materiais utilizados
pelos infratores;

c) multas de R$ 1.000,00 (um mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
R$lO.OOO,OO (dez mil reais), conforme a infração e sua reiteração.

Il- Às empresas prestadoras do serviço funerário Municipal, quando existentes:

a) advertência por escrito em que o infrator será notificado para fazer cessar a
ilTegulalidade, sob pena de imposição de multa, a qual será sucessivamente dobrada a cada
infração, independentemente de outras sanções previstas nesta Lei;

b) suspensão da atividade até correção da irregulalidade;
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c) aplicação de multas de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato do Poder
Público Concedente para os casos de reincidência, a qual será sucessivamente dobrada a cada
infração;

d) rescisão do contrato ou cassação do ato de permissão ou concessão da empresa
prestadora do serviço funerário, após realização do devido processo administrativo.

Art. 28 - Ao infrator será garantido o direito de interpor recurso, com efeito
suspensivo, diligido ao (á) Secretário(a) de Assistência Social,.no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento da notificação da decisão exarada no procedimento administrativo
instaurado, oCa) qual decidirá a respeito em 30 (trinta) dias úteis, ouvida previamente a
Procuradoria Jurídica.

Art. 29 - Não provido O recurso, terá o recorrente o prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da ciência do indeferimento, para interpor novo recurso sem efeito suspensivo junto
ao Prefeito Municipal, que decidirá em última instância.

Arf. 30 - Desprovido o recurso na última instância ou ultrapassado o prazo no
artigo anterior sem a imciativa do concessionário lhe será aplicado a penalidade imposta.

Art. 31 - Fica autorizada, em caráter excepcional, a prolTOgação das autorizações
do exercício da atividade funerária às empresas que na data da promulgação dessa lei exerçam
no Município de Águas Lindas de Goiás esses serviços, até que sejam ultimados os atos de
licitação e celebrados os contratos com as concessionárias que as substituirão.

Art. 32 - O Poder Executivo publicará no prazo minimo de até 10 (dez) dias
anteriores á publicação do edital de licitação, ato administrativo justificando a conveniência
da outorga da concessão e especificando o serviço funerário mumcipal bem como o prazo da
concessão.

Art. 33- Fica autorizado o Poder Público a cobrar taxa para o sepultamento de
cadáveres provementes de unidades da rede de saúde, não amparados pela Assistência Social,
plincipalmente aqueles oriundos da rede privada de saúde que tenha finalidade lucrativa, e
ainda taxa para o sepultamento de vísceras e de demais materiais biológicos provenientes da
rede privada de saúde.

Art. 34 - Poderão ser instituidas outras taxas para a prestação de serviços por ato
especifico do Poder Executivo, que não se enquadrarem nas tabelas em vigor dos serviços
funerários. a serem cobradas pelo Poder Público.

Parágrafo único - Permanecem em vigor as taxas já estabelecidas e exigidas.

Art. 35 - Fica terminantemente vedado o pagamento de qualquer taxa a outro
agente público que não aquele funcionalmente capacitado e autorizado a receber em nome da
administração, sendo punivel o agente que assim proceder com pena de suspensão na primeira
ocorrência e demissão na segunda, sem prejuízo da obrigação de indenizar a fazenda pública
ou o particular, conforme o caso, observado o devido processo legal e assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
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Parágrafo único - Se ficar constatada a participação da empresa concessionária
na ocorrência, em processo regular onde lhe seja concedida a ampla defesa e o contraditório, a
sua concessão será imediatamente suspensa por úinta dias e na reincidência, será revogada a
concessão por justo motivo.

Ar!. 36 - O Poder Executivo fica autorizado a editar normas complementares e
regulamentares que se fizerem necessárias para a execução da presente Lei.

Art. 37 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito de natureza
especial ate o limite de R$ 100.000,00 para custear a implantação dos setores administrativos
necessários à implementação do controle dos óbitos e das atividades das concessionárias

Art. 38 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições contrárias, em especial a Lei Municipal n° 591/2007.

I
Gabinete do Prefeito Municipal de guas Lindas de Goiás, aos nove dias do

mês de março do ano de dois mil e dezesset ,(~ 3.2017).
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DE 12 DE JULHO DE 2017.

"REGULAMENTA A LEI /llUNICJPAL N°
1.28412017 QUE AUTORlZA O EXECUTIVO
MUNICIPAL A EFETUAR A OUTORGA DA
CONCESSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁR.JOS,
REGULAMENTA A EXPLORAÇÃO DESSES
SERVIÇOS /yQ_MUNICÍ[>JOJ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS." ..

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares, com base no que dispõe a Lei Orgânica do
Município de Águas Lindas de Goiás,

DECRETA:

Art. I" - Este Decreto regulamenta a Lei Municipal n° 1.284 de 09 de março de
2017, que "Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a outorga da Concessão de Serviços
Funerários, regulamenta a exploração desses serviços no Município e dá outras providências".

Art. 2" - O serviço funerário tem caráter público e essencial conforme dispõe o
inciso IV do art. 10 da Lei Federal nO 7.783, de 28 de junho de 1989 e consiste na prestação de
serviços ligados à organização e execução de funerais, remunerados por meio da cobrança de 1
tarifa, conforme estabelecido neste Decreto.

Art. 3" - O serviço público de competência do Município de Águas Lindas de
Goiás, na forma estabelecida nos incisos I e V do art. 30 da Constituição Federal, relativo a
sepultamento de corpos humanos, será executado levando-se em consideração o local do
óbito.

Art. 4° - Todo óbito ocorrido no Município de Águas Lindas de Goiás. seja em
domicílio, casas hospitalares ou a estas assemelhadas, em rodovias e vias públicas ou que
tenham passado pelo Instituto Médico Legal (IML) e Serviço de Verificação de Óbitos (SVO),
deverá constar do Cadastro de Óbitos conforme disposto na Lei Municipal nO 1.28412017.

CAPÍTULOl
DAS CONDIÇÕES DO SERVIÇO

Art. 5° - A prestação do serviço funerário alentará para as condiçõe, de
regularidade, continuidade, generalidade, atualidade, eficiência, segurança e cortesia na
relação com os usuários, visando assegurar o pleno atendimento da população.

Parágrafo único. A implementação das atividades inerentes ao serviço funerário
fica sujeita à observância de normas técnicas e legais pertinentes, expedidas por órgãos
fiscalizadores das diversas esferas de governo.

Art. 6° - Serão consideradas partes integrantes do serviço funerário as seguintes
atividades:

I - obrigatórias:
a) fornecimento de caL-xões e umas mortuárias;
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b) remoção e transporte de cadáveres, membros e restos mortais;
c) ornamentação e instalação mortuária de qualquer espécie;
d) transporte de esquife, umas ou caixões, exclusivamente em carros funerários;
t:) lIansporte de cadáveres humanos exumados;
f) realização de cremações de cadáveres humanos ou procedimentos afros:
g) preparação dos corpos (embalsamento)

II - facultativas.:_~ _

a) aluguel de capelas ou salas para velório;
b) aluguel de aI tares ou essas;
c) aI uguel dc banquetas, castiçais, velas e paramentos afins;
d) aluguel de veículos para acompanhamento de féretro;
e) fomecímento de flores e coroas;
g) fornecimento de notícia dos óbitos ocorridos, para a unprensa, quando

solicitado pela família do falecido;
h) fomecímento de café, chá e similares.

§10 - Os valores do serviço prestado pelas concessionarlas cOITesponderão ao
somatório dos valores das atividades obrigatórias tabeladas conforme o Anexo Único deste
Decreto.

§2° - As atividades desclitas no inciso I poderão deíxar de ser exewtadas nos
casos de respeito ás tradições e costumes religiosos, devendo o valor do serviço funerário 2
corresponder ao somatório das atividades efetivamente realizadas.

§3° - Além dos serviços obrigatórios, as Concessionárias poderão executar outras
atividades, de serviço ou comércio, desde que vinculadas com a principal finalidade da
concessão, atendido o disposto do art. 2° da Lei Municipal nO 1.284/2017.

§4° - É privativo das Concessionárias os serviços relacionados no inciso I do art.
6°, realizados no todo ou em parte na área territorial do Município de Águas Lindas de Goiás,
sobre eles incidindo a obrigatoriedade do recolhimento previsto no art 36 do presente
regulamento.

Art. 7° Compete à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas em
relação ao serviço funerário:

I - examinar e deliberar sobre assuntos e "asus específicos;
JT - elaborar planos e estudos inerentes a este serviço;
111 - intermediar todos os ajustes entre USUálios e concessionárias;
IV - fiscalizar a aplicação da tabela de tarifas das atividades do serviço funerário;
V - editar atos normativos visando a correta e eficaz execução do serviço

funerário;
Parágrafo único. No exercício da ação fiscalizadora os agentes municipais,

devidamente identificados, terão livre acesso ás dependências das funerárias ou ao local da
ocorrência de eventual infração, onde poderão permanecer pelo tempo que se fizer necessálio.

SEÇÃO I
DAS INSTALAÇÕES E SEDE
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Art. 80
- Para executar as atividades descritas neste Decreto a concessionária

deverá dispor de ambiente adequado, segundo as normas de vigilância sanitária específicas,
além de dispor de requisitos e equipamentos necessários para manuseio do cadáver.

Art. 90
- O órgão competente promoverá a vistoria das instalações. e atestará o

atendimento das nonDas exigidas para o funcionamento das concessionárias, anualmente ou
em menor prazo, ajuízo da autoridade competente.

Art. 10 - A mudança de local da concessionária fica sujeita à prévia autorização
do Poder Público Municipal.

Art. 11 - Não scrá pcmutida a exposição de mostruários fora do estabelecimeoto.

SEçÃon
DOS VEÍCULOS FUNERÁRIOS

Art. 12- Os veículos a serem usados 00 serviço funerário deverão satisfazer às
seguintes exigências, sem prejuizo do disposto na Lei Municipal nO 1.284/2017:

I - serem lavados e conservados dentro da mais perfeita higiene e segW"ança;
n - serem dotados de isolamento entre a cabine do motorista/acompanhante e o

compartimento para transporte de umas funerárias;
m - terem revestimento impermeabilizado do compartimento de transporte de

uma, para facilitar a assepsia bacteriológica após cada prestação de serviço;
IV - apresentarem o certificado de vistoria anual e inspeção de segurança veicular,

segundo nonnas dos órgãos de trânsito;
V - estar em ótima condição dc uso, nas pmies mecânica, elétrica, hidráulica e

estética, com no máximo 10 (dez) anos de uso, contados do ano do modelo.

Art. 13 - Os cortejos fiínebres só poderão ser execu1ados por veiculos da próplia
concessionária, à exceção de falecimentos múltiplos atendidos pela mesma, ou em outro
veículo fiínebre com a prévia autorização do órgão competente, podendo o cortejo ser seguido
dos veículos dos familiares.

Art. 14 - Não se pennitirá o transpOlie de cadáveres em veículos inadequados
para a atividade ou específicos para outros frns e que não atendam às nonnas de segurança de
trânsito e da vigi lância sanitária.

SEÇÃO UI
DAS OBRIGAÇÕES

Art. 15 - As concessionárias deverão observar as seguintes condições na execução
do serviço, sem prejuízo do disposto na Lei Municipal nO 1.284/2017:

I - manter a situação regular da empresa, oos tennos da legislação vigente e do
disposto neste Decreto e na forma do Contrato de Concessão;

11 - atender às n01111as e solicitações dos órgãos municipais responsáveis pela
regulação do serviço funerário;
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IH - tratar com urbanidade o público c a fiscalização no descmpenho de suas
funções;

IV - manter em local visível a tabela de preços e o catálogo das umas, por ocasião
da solicitação dos serviços. assim como perto do mostmário;

V - discriminar em nota fiscal de forma legível os seguintes itens:

a) os serviços prestados segUIldo as suas especificações, valores e códigos;
b) referência ao nome do falecido e cemitério em que se efetuará o sepultamento;
c) data de emissão;
d) demais itens que por força de Lei deverão constar nas Notas Fiscais.

VI - aprcst:ntar para o sI'pullamento, na portaria <10 ct:milério, e ali enlregar, llma
via da nota fiscal emitida pela concessionária.

§lo - As concessionárias deverão apresentar á DCOS comprovação da situação de
residente no Município, em nome do falecido, através de pelo menos um dos seguintes
documentos:

a) Título eleitoral;
b) Conta de água, luz ou telefone;
c) Declaração dos pais ou responsáveis;
d) Recibo ou contrato de aluguel.

§ 2° - A não comprovação da condição de residente no Município implicará no
acréscimo das taxas e serviços constantes do Anexo Único deste Decreto em 150 % (cento e
cinqüenta por cento).

§ 3° - A verificação, a qualquer momento, de que a comprovação da residência de
que trata o parágrafo primeiro se deu de forma falsa ou inverídica, implicará na cobrança da
diferença da taxa de serviços, sem prejuízos das sanções penais correspondentes.

Art. 16 - São obrigações das concessionárias:

I - efetuar os funerais daqueles cujos familiares, responsáveis ou prepostos sejam
carentes, conforme definido no ari.20 da Lei nO 1.284/20l7e neste regulamento;

II - prestar atendimento gratuito á família do falecido quando esta,
comprovadamente, através de parecer da Secretaria Municipal de Assistência Social, não tiver
condiçõcs financeiras para suportar as despesas com o sepultamento;

m - dispor de mostruário de urnas previstas no Anexo Único deste Decreto,
colocado de forma visível ao público;

IV - apresentar ao órgão público responsável relatório anual de suas atividades de
modo que possam ser avaliados seus serviços, sua eficiência e o atendimento ao público;

V - apresentar informações anuais em fOlmulário próprio expedido pelo órgão
público responsável, contendo relação de empregados e certidões negativas de débitos
municipal, estadual e federal;
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VI - pennitir livre acesso aos servidores da fiscalização do Município, bem como
disponibilizar toda a documentação necessária para a elaboração da planilha de custos do
serviço funerário e das notas fiscais de prestação de serviços funerários.

VII - Efetuar repasse de 5% (cinco por cento) de sua receita bruta como
contrapartida pela outorga da exploração dos serviços pelo Município, conforme determinado
em Edital de Concorrência Pública.

Parágrafo único - Na hipótese da concessionária não possuir ou não dispuser do
modelo de ataúde !aTifado escolhido pelos familiares ficará obrigada a oferecer serviço
superior, cobrando pejo preço do escolhido.

Art. 17 - ü padrão de atendimento à fumília carente sera simplificado limitando
se à execução de serviço esliitamente indispensável, compreendendo:

I - fornecimento de urna funerária popular, com dimensões e capacidade
adequadas;

II - registro de óbito e expeáição da guia de sepultamento pela concessionária,
junto ao cartório específico, sem pagamento de quaisquer emolumentos;

lll- remoção para o velório em cemitério público;

IV - preparação do corpo quando necessária;

V - transporte para o sepultamento.

§ 1o-Os serviços gratuitos referidos no inciso li do artigo 16 serão prestados por
sistema de rodízio entre as concessionárias.

§ 2° - Fica terminantemente vedada a substituição das urnas populares por
qualquer outra de qualidade superior nos sepultamentos de cunho social.

Art. 18 - O translado para o sepultamento de corpos em outro município só será
permitido mediante a emissão de nota fiscal e autorização dos órgãos de fiscalização e
arrecadação dos poderes públicos competentes, inclusive do local de destino, se for o caso.

§lo- É vedado o translado do corpo desnudo, exigindo-se, no mínimo, que seja
envolto em tecido adequado ou material similar descartavel em urna de remoção ou funerária,
mesmo que seja para fins de transporte, e, cumpridas as determinações da Vigilância
Sanitária.

§2° - Quando o corpo for transladado para município com distância superior a 250
km (duzentos e cinqüenta quilômetros), exigír-se-á a preparação do corpo para assegurar
condições mínimas ao transporte, preservando questões ambientais e de saúde e cumpridas as
determinaçôes da Vigilância Sanitária.

§3°· Nos casos de transporte pOl" via aél"ea observar-se-ão as normas
procedimentais específicas de cada empresa aérea e as detenninações da Vigilância Sanitária.
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§ 4° - São vedados o agenciamento do serviço funerário e a preparação do corpo,
tamponamento ou seu manuseio em capelas ou em locais onde possa haver circulação de
pessoas.

CAPíTULon
DAS TARIFAS E TABELAS

Art. 19 - As tatifas comidas no Anex9 Único deste Decreto deverão ficar expostas
em local acessível ao usuário a olho nu, de fOTIna a pennitir sua verificação sempre que
conveniente ou para esclarecer eventuais dúvidas.

Art. 20 - O reajuste das tarifas dos serviços funerários será procedido por ato do
Poder Executivo, sendo conigidas anualmente pelo lGPM-FGV ou similar que vier a
substituí-io, aplicando-se o índice de c01Teção no primeiro dia útil de cada ano, ou através de
planilha de custo apresentada, quando necessária, para assegurar a justa remuneração do
capital, o melhoramento e expansão dos serviços e o equilíbrio econômico-financeiro para a
atividade.

Art. 21- As atividades não tabeladas neste Decreto deverão ser encaminhadas
pelas concessionárias à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para
análise e posterior regulamentação pelo Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III
DO usuÁRIo

Art. 22 - Para efeitos deste Decreto usuário do serviço funerário é o familiar da
pessoa fillecida ou seu representante legalmente constituído e em pleno exercício de sua
capacidade civíl.

Art. 23 - Constituem dil·eitos do usuário do serviço funerário:

I - receber o serviço adequado;

II - receber infornlações relativas ao serviço funerálio e sua forma de execução,
prevista neste Decreto, na forma requerida;

UI - exercer o direito de petição perante o Poder Público e às empresas
concessio. árias de serviços funet"ál"ios;

IV - receber as otientações necessárias sobre os tipos de serviços disponíveis,
inclusive quanto aos preços tarifados e tabelados, conforme o Anexo Único deste Decreto;

V - a garantia do cumprimento dos parâmetros tarifários e tabelados, bem como a
oferta dos diversos padrões de produtos e materiais;

VI - quando carente, receber serviço gratuito conforme previsão do presente
Decreto.

Art. 24 - São obrigações do usuário:

6

I - zelar pelo patrimônio
utilizados na execução do serviço;

público ou particular colocados à sua disposição ou
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II - atender aos pedidos de iufonuações dos ól"gãos competentes em quaisquer
esferas de governo, para esclarecimentos de questões relativas ao serviço prestado, seja em
relação ao pod r público, seja em relação ao falecido;

li - filmar, quando solicitado, declaTações e fornecer documentos relativos ao
serviço funerário, assumindo a responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo destes.

IV- tratar com-urbanidade e respeito os funcionários das concessionárias e
servidores públicos.

CAPÍTULO IV
DAS PENALmADES

A,.t. 25 - As infTações, por parte das concessionáTias, decorrentes da
inobservância de preceitos da Lei Municipal na 1.284/2017 e deste regulamento, de cláusulas
do edital de licitação e/ou do contrato de concessão, poderão acan-etar as seguintes
penalidades:

I. advertência;
lI. multa;
IlI. apreensão;
IV. suspensão da outorga;
V. cassação da outorga.

Art. 26 - O Poder Público Municipal, quando da inobservância das obrigações e
deveres previstos na legislação, aplicará aos infratores, separadas ou clU11U.lativamente,
assegurando o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas de acordo
com a natw'eza da infração:

I . A qualquer infrator, pessoa fisica ou jurídica:

a) advertência por escrito em que o infrator será notificado para fazer cessar a
in-egularidade, sob pena de imposição de multa, a qual será sucessivamente dobmda a cada
infração, independentemente de outras sanções previstas neste regulamento;

b) apreensão e perda em favor da municipalidade de artigos e materiais utilizados
pelos infratores;

c) muItas de R$ 1.000,00 (um mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
R$10.000,00 (dez mil reais), COnfOlTIle a infração e Stla reiteração.

lI- Às empresas prestadoras do serviço funerário Municipal, quando existentes:

a) adveitência por escrito cm que o infrator será notificado para fazer cessar a
in-egularidade, sob pena de imposição de multa, a qual será sucessivamente dobrada a cada
infração, independentemente de outras sanções previstas neste regulamento;

b) suspensão da atividade até correção da irregularidade;

Zf
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c) aplicação de multas de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato do Poder
Público Concedente para os casos de reincidência, a qual será sucessivamente dobrada a cada
infração;

d) rescisão do contrato ou cassação do ato de permissão ou concessão da empresa
prestadora do serviço funerário, após realização do devido processo administrativo.

Art. 27 - As empresas..-prestadoras de serviços jimerários poderão ter cassada a
concessão outorgada no caso de cometimento de infrações incompatíveis com os objetivos de
prestação de serviços.

Art. 28 - A Administração Pública Municipal, ao tomar ciência de qualquer
infração, promoverá sua apuração mediante processo administrativo próprio, assegurado o
princípio do devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa, devendo ser
instruído no mínimo com os seguintes documentos:

I - cópia do auto de infração com relatório circunstanciado da situação verificada,
a indicação da infração cometida e o dispositivo violado e assinada pelo fiscal competente;

11 - despacho do Diretor responsável pelo Serviço Funerário Municipal com
aplicação de penalidade cabível, quando for O caso.

m - espelho e/ou relatório de ocorrência, que consistirá no documento de aferição 8
do serviço funerário;

TV - cópia da notificação, indicando o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
apresentação de defesa pelo infrator.

Art. 29 - Ao infrator será garantido o direito de interpor recurso, com efeito
suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da notificação quanto à
decisão do procedimento administrativo instaurado, dirigido ao titular do órgão público
responsável, que o julgará em 30 (trinta) dias úteis, ouvida previamente a Procuradoria
Jurídica.

Art. 30 - Improvido o recurso o recorrente terá o prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da ciência do indeferimento, para interpor novo recurso sem efeito suspensivo junto
ao Prefeito, que decidirá em última instância.

Art. 31 - Desprovido o recurso na última instância ou ultrapassados os prazos
recursais sem a iniciativa do concessionário, ser-Ihe-á aplicada a penalidade imposta.

Art. 32 - As multas deverão ser pagas pela concessionária no prazo de 10 (dez)
dias, contado da ciência da notificação ou do indeferimento do recurso, independente de
notificação.

Parágrafo UDICO. Findo este prazo, sem recolhimento, será determinada a
remessa para inscrição do débito em dívida ativa, sem prejuízo da instauração de
procedimento visando à cassação da concessão.

Art. 33 - Na obsel-vância da contagem dos prazos previstos neste Capítulo será
considerado como prazo inicial o primeiro dia útil subseqüente ao da ciência do ato.

____ S
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CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO LICITATÓRJO

Afof. 34 - A outorgR dR exploração do ,erviço funerário no Município de Águas
Lindas de Goiás se dará mediante contrato de Concessão dos Serviços Funerários precedido
de licitação na modalidade de Concorrência Pública.

§I° - Poderão ser outorgadas até 3 (três) permissões, calculadas uma a cada grupo
de 60.000 (sessenta) mil habitantes.

§ 2"- Ultrapassando a população de Águas Lindas de Goiás o número de 240.000
hab (duzentos e quarenta mil habitantes) pelo censo oficial, poderá ser concedida uma quarta
concessâo ao quarto classiticado na licitação pelo prazo restante da concessào.

Art. 35 - O prazo de duração da concessão será de 10 (dez) anos, podendo ser
prorrogado por mais dez anos a critério da administração, nas condições previstas no
respectivo contrato.

Art. 36 - As Concessionárias deverão recolher, junto à Secretaria de Fazenda, em
contrap811ida financeira à delegação dos serviços concedidos, o valor cOlTespondente a 5%
(cinco por cento) do faturamento bruto calculado sobre os serviços funerários de corpos
sepoltados no Município de Águas Lindas de Goiás, percentual esse que deve ser recolhido
quinzenalmente conforme l:alendário estabelecido pelo Poder Público Concedente.

§ 1° - A arrecadação proveniente do recolhimento de que trata o capuf destinar-se
á precipuamente à manutenção e custeio do cemitério público e fiscalização dos serviços
funerários.

§ 2" - O não recolhimento do percentual referido neste artigo, no prazo e quantia
correspondente, implicará na aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido
além de juros e correção de lei.

§ 3° - O atmso no recolhimento por mais de trinta (30) dias, implicará em
suspensão do concessionário, e ultrapassando 60 dias implicará na rescisão do contrato da
concessão, em ambos os casos, assegurado a ampla defesa.

CAPÍTULO VI

DA DIVISÃO DE CONTROLE DE ÓBITOS E SEPULTAMENTOS- OCOS

Art. 37 - A Divisão de Controle de Óbitos e Sepultamentos.- OCOS,
depal1amento integrante da Diretoria do Cemitério, tem a finalidade de reunir e distribuir os
óbitos e sepultamentos, através de atendimento igualitário entre as empresas concessionárias
credenciadas.

Art. 38 - A Divisão de Controle de Óbitos e Sepultamentos.- OCOS, será
administrada pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para a fiel
execuçâo de suas atividades.

Art. 39 - A distribuição dos sepultamentos para as empresas concessionáJias se
dará na forma de rodizio, iniciando-se pela classificada em primeiro lugar, seguindo-se
seqüencialmente.
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§1" - O rodízio não impedirá o direito à livre escolha da empresa funerária
concessionária por parte do usuário, sendo que nesta hipótese a empresa preterida, qualquer
que seja o motivo, e que teria sido prejudicada em sua vez, usufruirá de compensação
equivalente aI 50% (cento e cinquenta por cento) do valor dos serviços executados.

§2" - A empresa escolhida deverá apresentar as justificativas à DCOS em
formulário próprio conforme modelo no Anexo n, para que este Departamento possa ajustar
as práticas de atendimento.

Ar!. 40 - Competirá à DCOS a expedição da autorização para retirada do corpo
do local que emitiu a ceJ.iificação do óbito.

Ar . 41 - A autorização, que será expedida em dua via" $erá entregue à funerária
que irá realizar o sepultamento, dentre aquelas autorizadas para atuar no Município de Águas
Lindas de Goiás, ficando ela responsável pelos procedimentos subseqüentes até o ato de
sepultamento em cemitérin oficial, devendo ser devolvida à Divisão de Controle de Óbitos e
Sepultamentos.- DCOS, acompanhada de via da nota fiscal de todos os serviços prestado. no
prazo máximo de 48b (quarenta e oito horas) após o sepultamento.

§ 1" - É terminantemente proibida a remoção e translado de cadáveres no
Município de Águas Lindas de Goiás sem o porte do documento aqui especificado.

§ ZO - Quando o sepultamento for destinado a cemitério situado em outro
município, a autorização será devolvida à Divisão de Controle de Óbitos e Sepultamentos, 10
acompanhada de via da nota fiscal dos serviços iniciados e de documento de transferência
para a funerária do destino.

§ 3" - O não cumprimento do disposto neste artigo em 24 (viote quatro) horas
implicará na suspensão automática da concessionária até o adimplemento da obrigação.

Art. 42 - A autorização para a retirada do cadáver do local da expedição da
Declaração de Óbito/Atestado Médico, será entregue ao responsável pela empresa
concessionária ou seu preposto, que assim se identificará, que o manterá arquivada pelo
período minimo de 5 (cinco) anos, para utilização em eventuais averiguações futuras
relacionadas à apuração de questionamentos denunciados.

Art. 43 - A Divisão de Controle de Óbitos e Sepultamentos.- DCOS, fará controle
dos óbitos e sepultamentos através da expedição do documento "CADASTRO DE ÓBITOS",
que é composto de duas partes e numerado seqüencialmente.

§ 1"- O cadastro de óbitos consiste no acompanhamento oficial dos óbitos
ocorridos na circunscrição do Município de Águas Lindas de Goiás, a serem lançados em
livros e em registros informatizados, e por ele será promovida a distribuição do atendimento
igualitário pelas empresas concessionárias do serviço público funerário.

§ 2" - Desse cadastro constarão todos os elementos e informações indispensáveis
para a completa identificação e anotação da ocorrência e para o adequado funcionamento do
serviço funerário.

§ 3" - A Guia de Sepultamento deverá ser entregue ao servidor municipal que estiver de
plantão no ato do sepultamento.
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Art. 44 - A Divisão de Controle de Óbitos e Sepultamentos- OCOS, fica
terminantemente proibida de receber qualquer quantia em espécie (dinheiro), sendo permitido
o pagamento de qualquer serviçoítaxas, apenas por boleto bancário em favor do Município.

CAPÍTULO VIl
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 45 - As instituições de saúde, o Serviço de Verificação de Óbitos, o Instituto
Médico Legal, as Delegacias de Trânsito, de Polícia, Sindicatos ou .'\'ssociações e entidades
afins, instaladas no Município, por seus representantes legais, funcionários ou contratados,
deverão, obrigatoriamente, orientar e encaminhar os familiares eru utados ou representantes
legais à Divisão de Controle de Óbitos e Sepultamentos (OCOS), para preenchimento dos
documentos necessários e escolha da concessionária.

Art. 46 - Os óbitos ocon'idos em residência devem ser comunicados à OCOS que
orientará os familiares ou representantes quanto aos seus direitos e obrigações.

Parágrafo único - Nos casos em que não houver diagnóstico da causa mortis, o
de cujus será transportado pela concessionária responsável a estabelecimento apto a realizar a
vetificação do óbito.

Art. 47 - As empresas que prestam serviços de assistência funeral, devidamente 11
autorizadas pelos órgãos de fiscalização federal, estadual e municipal, deverão observar os
preceitos contidos neste Decreto, em especial quanto à execução do serviço funerário pelas
concessionárias.

Art. 48 - É vedado a toda e qualquer empresa sediada em outros municípios
prestar serviços funerários na área do Município de Águas Lindas de Goiás, à exceção do que
estabelece a Lei Federal nO 13.261, de 22 de março de 2016, devendo aquelas que tenham
interesse de sepultar ou retirar corpos no território municipal, procurar qualquer uma das
empresas Concessionárias a fim de que estas prestem o serviço funerário, recolhendo a
respectiva tarifa.

Art. 49 - Nos casos do ataúde exceder à dinlensão padrão das sepulturas, as
concessionárias serão obrigadas a comunicar o fato por escrito c em tempo hábil à
Administração do Cemitério, para que esta tome providências quanto ao sepultamento.

Art. 50 - É expressamente vedada ás concessionárias manter pessoal nos
nosocômios ou em suas proximidades com o fito de angariar negócios.

Parágrafo único - Constatado a descumprimento deste dispositivo, será aplicada
inicialmente uma multa de suspensão do exercício das atividades pelo período de 60
(sessenta) dias e no caso de reincidência será feita a extinção antecipada do contrato de
concessão.

Art. SI - Deverá ser fixada, junto aos necrotérios dos hospitais placa contendo os
seguintes dizeres "Para sua proteção denuncie ao Poder Público Municipal, pelo telefone
abaixo indicado, se recebeu neste estabelecimento, recomendação de apresentação de
qualquer empresa funerária! Telefone ou pelo whatsapp .. .." ~.
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I'arágrafo único - Os órgãos incumbidos de orientar o público sobre as
disposições deste Decreto, da Lei que disciplina os serviços funerários, ou dos direitos dos
usuátios, mantc:rão em lugai visível o núm"ru <los lt.kfollC:S Lixos ou móveis para redaruaçõe~

Art. 52 - Na ocorrência de mortes simultâneas, o encanegado dos serviços de
cemitérios, se houver necessidade, poderá acionar outra empresa permissionária, dentro da ordem

cronológica seqüencial do rodfzio, .para .auxiliar a funerária plaotonista nas remoções, tendo elas
direito à cobrança respectiva.

Art. 53 - As atuais concessionárias do serviço funerário continuarão exercendo
suas atividades até a realização do certame licitatório e da outorga do novo termo de
concessão.

Art. 54 . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o
Decreto n° 1.263/2007.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Li.fldas de Goiás, Estado de Goiás, aos

dou d;M do "'" d<Juiho do~ ""7~< ,(1207."1~.
OSMARlLDOALVE DESOUS 12

Prefeito Mil icipal
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ANEXO I

TARIFA DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Art. 10 - Os valores dos serviços prestados pejas concessionárias corresponderá ao
somatório dos valores das seguintes atividades obrigatórias:

I - vendas.de ataúges:

R-I - cAIXÃo POPULAR (estrutura de madeira)

Referência Especificações (R$)

Códi~o 1.1 Comprimento de 0,60 m I 182,17
Códil!o 1.2 Comprimento de 0,80 m 204,96
Código 1.3 Comprimento de 1,00 m 227,73
CódiGo 1.4 Comprimento de 1,20 m 236,83
Códil!o 1.5 Comprimento de 1,40 m 282,39
Códie.o 1.6 Comprimento de J,60 m 341,59
Códie.o 1.7 Comprimento de 1,80 m 364,37
Códil!;o 1.8 Comprimento de 1,90 m 409,91
Códie.o 1.9 Comprimento de 7,00 Dl 523,78

R-2 ATAúDES ESPEClAIS

Referência Especificações (R$)

Códil!;o 2.1 Ossário 592,11 ._-
Códi~o 2.2 Uma Alta 2.930,90
Códi~o 2.3 Uma Tipo Gorda 2.990,09
Código 2.4 Uma Super Gorda 4.150,61
Códil!;o 2.5 Uma Tipo Baleia 4.440,75
Códi~o 2.6 UmaZincada 5.624,93

R- 3 URNAS EM LACA BRANCA
(Infantil c adolescente)

Referência Especificações (R$)

Códi~o 3.1 Comprimento de 0,60 m 430,32
Códil!;o 3.2 Comprimento de 0,80 m 477,60
Códil!;o3.3 Comprimento de 1,00 m 532,89
Códie.o 3.4 Comprimento de 1,20 m 562,89
Códi~o 3.5 Comprimento de 1,40 m 592,11
Códie.o 3.6 Comprimento de 1,60 m 710,51
Códie.o 3.7 Comprimento de 1,80 m Ll84,20
Códil!;o 3.8 Comprimento de 1,90 m 1.391,44

Area Especial n- 04· Av 02 - Jardim Querência ICEP: 72910-000 I Aguas Lindas de Goiás - GO ITel: (61) 3618 - 4007
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R-4 URNAS POPULARES

Referênci{{ Especificações (R$)

Código 4.1 Estilo reto, 2 chavetas, base forrada de papel! plástico 404,22
Código 4.2 Sextavada, 2 chavetas, base forrada de papel! plástico. ?46.91
Código-43 Sextavada, 2- chavetas, base forrada de papel! plástico 510,13

com VISar.

R-S URNAS PADRÕES

Referência Especificações (R$)

Código 5.1 Sextavada, 6 alças, 2 chavetas, base forrada de 7 tO,5 1
papel!plástico,babado de tecido.

Código 5.2 Sextavada, 6 alças, 4 chavetas, base forrada de 545,24
papel/plástico, babado de tecido.

R-6 URNAS PADRÕES ESPECIAIS

Referêllcia Especificações (R$)

Código 6.1 Sextavada, 6 alças parreira ou fixas, 4 chavetas, base e 858,54
tampa forradas de papel/plástico, babado de tecido.

Código 6.2 Sextavada, 6 alças parreira, 4 chavetas, base e tampa 976,97
forradas de papel!plástico, babado de lecido e visar.

Código 6.3 Sextavada, alças tipo varão ou varãozinho, com 6 l.657,87
fixadores, 4 chavetas, base e tampa forradas, babados
sobre babados e visar.

R- 7 URNAS LUXO

Referência Especifi.cações (R$)

Código 7.1 Sextavada, alças tipo varão com 6 fixadores, 4 1.753,53
chavetas base e tampo forrados, babado e sobre
babado, visar, detalhe em baixo relevo e crucifixo
(madeira) na tampa.

Código 7.2 Sextavada, alças tipo varão com 6 fixadores, 4 2.627,38
chavetas, base e tampa forradas, babado e sobre
babado, visar, detalhe em baixo e alto relevo com
biblia.

Area Especial n° 04· Av 02· Jardim Querência ICEP: 72910-000 I Aguas Lindas de Goiás - GO 1Te!: (61) 3618' - 4007
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R-8 URNAS LUXO ESPECiAL

Referência Especificações (R$)

Código 8.1 Sextavada lisa, imitação mogno, alças varão, e imitação 2.990,09
sobre visar e crucifixo de madeira. com 6 chavetinhas.
base e tamoa forradas, babado e sobre babado. --

Código 8.2 Sextavada, imitação mogno, alças varão, 6 chavetas, 2 3.168,19
- -- sobre tampos com 9 chavetinhas, visar,- base-e tampas

forradas, babado e sobre babado, detalhes entalhados em
alto relevo.

R-9 URNAS SUPER LUXO

Referência Especificações (R$)

Código 9.1 Modelo sextavado, alça varão, base e tampas forradas, 6 4.440.75
chavetas, visar com tampo inteiriço, babado e sobre
babado trabalho.

Código 9.2 Modelo sextavado, alças varãozinho, 6 chavetas, visar 4.048,94
grande com sobre tampo inteiriço, com 6 chavetinhas,
base e tampa forradas, babado e sobre babado, alto
relevo.

Código 9.3 Modelo sextavado, 6 alças varão ou varãozinho, base e 4.144,70
tampa forrados, visar e sobre tampa inteiriças, com 6
chavetinhas, babado e sobre babado entalhados em alto
relevo.

Código 9.4 Modelo sextavado, 6 alças varãozinho, visar e sobre 3.403,37
tampo com 3 partes, com 12 chavetinhas, base e tampa
forradas, babado e sobre babado, detalhes entalhados em
alto relevo.

Código 9.5 Modelo redonda, alça varão em toda extensão, visar 3.905,53
grande com sobre tampa inteiriça e 8 chavetinhas, base e
tampa forrada., babado e sobre babado, detalhes em alto
relevo.

Código 9.6 Sextavada, lista ou em alto relevo, com imitação mogno, 5.624,93
6 varãozinho ou alça, visar 2 ou 3 sobre tampo, 6
chavetas, base e tamoa forrados, babado e sobre babado.

Código 9.7 Oitavada, lisa imitação mogno. 4 chaveIas. visar e sobre 6.376,36
tampo inteiriço com 6 chavelinhas e medalhão, 6 alças
fundidas douradas, base e tampo forrados, babado e
sobre babado.

Código 9.8 Oitavada, 6 alças varãozinho, 6 chaveIas, visar grande 12.051,39
com sobre tampo inteiriço e 8 chavetinhas, escultorada
em alto relevo, base e tampo forrados, acabamento
estofado, babado e sobre babado.

Código 9.9 Oitavada, 8 alças grandes e móveis fundidas, douradas, 13.707,07
visar grande com sobre tampo inteiriço e 8 chavetinhas,
oito chavetas na tampa, base e tampa forradas, babado e
sobre babado, acabameoto estofado, loda esculturada em
alto relevo.
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li· TRANSLADO DE C.A..DÁ VERES:

T -1 - Percursos cm Águas Lindas de Goiás:

Referêllcia Especificações (R$)

Código TJ'-l Remoção para velório 177,64
Código T1'·2 Cortejo para cemitério 224,99

T·2 - Féretros de outros Municípios:

Referência Especificações (R$)

Código T1'-3 Translado local 710,51

Art. 2· - Os serviços de sepuItamento obedecerão aos seguintes critérios:

I ) Sepultamento com calçamento com I gaveta, podendo ser feitas as segunda e terceira
gavetas;

lI) Sepultamento de indigentes e pessoas encaminhadas pelos órgãos da Assistência Social

Referência Especificações (RS)

Códiao S1'-l Sepultamento com 1 gaveta 3.500,00
Código S1'-2 Jazigo com 2 gavetas 7.000,00
Código S1'-3 Jazigo com 3 gavetas 10.000,00
Código SI Sepultamento indigente gratuito
Código SAS Sepultamento de pessoas carentes gratuito

Ãrea Especial n· 04 - Av 02 - Jardim Querência I CEP: 72910-000 I Aguas Lindas de Goiás - GO I Tel: (G1) 3618 - 4007
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ANEXO II

MODELO DE FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA

Nome da Empresa:

Endereço:

Razão Social:

1 esponsável pela empresa:

JUSTIFICATIVA:

Local: Data:

Assinatura do responsável pela empresa:

)9)
Area Esp~ial n° 04 - Av 02 - Jardim Querência I CEP: 72910-ll00 I Aguas Lindas de Goiás - GO I Tel: (61) 3618 _.:007 f
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA E

CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - CPUSEJUS/DF - GDF

SenhorIa) Presidente da Comissão Especial de Licitação de Serviços Funerários no

DF.

Ref. Concorrência nO 01/2019 - SUAF/SEJUS

PROCESSO SEI-GDF nO 00400-00034420/2019-22

RECEBIDO. SEJU
Em .;J.3: ,-º-l±J,o..;l.L

i3- ~ O 3 "... aas 0llo f;i c·
rvANDENY o SOUSA LIMA \ Ilo

Servid<;oico em p!\' se 6rg
s
Mel: 39.204-9

/REGISTRO DA QUANTIDADE L..
fOLHAS DE PROCESSO i

Pr1xrssD contendo emjllQ:i)1Qj1 i
~~ COlIl 30 fiNs. I

~3~u~~i 0'--""-'

FUNERÁRIA CAPITAL LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
09.039.003/0001-03, com sede sito à CLS 214 BLOCO A LOJA 2, ASA SUL, BRASíLIA-DF, CEP
70.293-510, na pessoa de seu bastante procurador, ELIAS ALVES FERREIRA NETO, brasileiro,
advogado, inscrito no CPF/MF nO 321.149.248-82, inscrito nos quadros da OAB/DF sob o nO 57.626,
instrumento de mandato em anexo, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,
apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital de Concorrência nO 01/2019 - SUAF/SEJUS, por
evidente agressão aos princípios de observação obrigatória à Administração Pública, entre
eles a previsão constitucional contida no artigo 37 da Carta Constitucional de 1988, bem
como o previsto no art. 3°, da Lei nO 8.666/93, pelas razões a seguir expostas, requerendo, para
tanto, sua apreciação, julgamento e admissão.

I - PRELIMINARMENTE

1.1 - DA TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, nos termos tratados no §2°, artigo 41, da Lei nO 8.666/93, decairá do

direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em

concorrência, (...) as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital.

Pois bem, é essa a prevlsao recepcionada no item 16.2. do instrumento

convocatório, portanto, em vista de que a data prevista para recebimento dos envelopes com pré

qualificação e propostas seria o dia 30/04/2021, (sexta-feira), por óbvio, o segundo dia útil de que

trata o item 16.2 e §2°, do artigo 41, da Lei nO 8.666/93, só pode ser o dia 28/04/2021, quarta

feira, logo, qualquer impugnação apresentada até 28/04/2021, só pode ser considerada

TEMPESTIVA, restando a apreciação de suas razões.



11- BREVE RESUMO DOS FATOS

trata-se da necessidade de se afastar do procedimento licitatório em apreço,

Concorrência nO 01/2019 - SUAF/SEJUS, exigências e previsões que contrariam e até

mesmo violam os principios basilares do instituto das licitações, o que, verbi gratia, resulta em

inobservância ao principio da transparência, da isonomia, da proposta mais vantajosa para a

Administração Pública, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, entre outras

possiveis ilegalidades.

Vejamos, respeitável presidente, como alguns, senão todos, dos destaques a seguir
alinhavados, não ensejariam a necessidade de correção do edital em apreço cujo objetivo é a
garantia da lisura que se espera do presente certame público.

111 - DAS RAZÕES E DOS FUNDAMENTOS PROPRIAMENTE DITOS

111.1 - PRIMEIRO - DA AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA QUANTO AS
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS QUE TRATAM DO CERTAME EM
APREÇO E EFETIVO PREJuízo PARA A CONCORRÊNCIA L1CITATÓRIA

É sabido, no âmbito do Direito Administrativo, que o Principio da Transparência é
premissa que proibe a edição de atos secretos pelo Poder Público, definindo a ideia de que a
Administração Pública deve atuar de forma plena e transparente.

Nesse sentido, é preciso salientar o disposto no inciso XXXIII, do artigo 5°, da
Constituição Federal de 1988, que assegura o direito a receber dos órgãos públicos informações de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade.

Assim, para afastar eventual conclusão de que o referido destaque se encontra isolado
em nosso ordenamento jurídico, basta recordar que a Lei Federal nO 12.527/2011, visa regular o
acesso a informações previsto no dispositivo constitucional acima apontado.

A efeito, dispõe o artigo 5° da Lei nO 12.527/2011 que é dever do Estado qarantir o
direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e
ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.
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Não obstante o já mencionado, é preciso considerar que a não observância ao dever de
publicar, pode caracterizar ato de improbidade administrativa, nos moldes do art. 11, IV da Lei
nO 8.429/92, veja-se;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
principios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:

(... )

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

V - frustrar a licitude de concurso público;

Portanto, no que tange ao caso em tela, Edital de Concorrência nO 01/2019 
SUAF/SEJUS, é preciso trazer à baila as violações ao principio da publicidade e transparência,
com efeito, à moralidade e lisura do certame.

De forma mais clara, é preciso recorrer ao que foi publicado no DODF nO 60, de 30 de
março de 2021, página 54, quando do AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO EDITAL DE
CONCORRÊNCIA N° 01/2019, que dispõem, ipsis litleris;

4) Obtenção do Edital e seus anexos: o Edital e seus anexos
estarão disponíveis a partir do dia 30 de março de 2021 no site
http://www.sejus.dtgov.br/

Entretanto, ao acessar o sitio eletrônico apontado no referido aviso, não é possivel
encontrar o Edital e seus anexos, o que se tem, em verdade, é a "página principal" da pasta
executiva, cuja tela capturada foi trazida a seguir, veja-se;
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Ú A Não seguro s:jus.df,gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA ECIDADANIA
SEJUS

Haveria, desde já, incorreção quanto ao indicado no aviso de reabertura publicado na
referida edição do DODF, contudo, mesmo que possa haver o argumento de que o edital foi alocado
em "subpágina" ou em "área própria" do sítio eletrônico, ou seja, de fácil ou intuitiva localização, a
verdade é que o edital foi incontestavelmente ocultado naquele sitio eletrônico, ensejando
dificuldade na localização, obstaculizando o acesso e resultando em eventual prejuizo a
pretensos interessados e/ou licitantes.

Ainda, para que não reste dúvida de que eventual argumento defensivo apresentado por
essa respeitável comissão licitante não deva ser rechaçado, torna-se necessário consignar o
endereço eletrônico onde o edital pode ser de fato encontrado,
..http://www.sejus.df.gov.brllegislacao-21... endereço que é diverso daquele apontado na
publicação no DODF, veja-se;
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Legislação
CO,....PAPTILHAP

Legislação dos Serviços Funerários e Cemiteriais

Aviso de Reabertura de licitAção Ediul de Concorrência NO 04/2019

EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 0112019 - SUAf15E,lUS

Ou seja, enquanto o aviso de reabertura do certame é http://www.se;us.d(.qov.brj.
o edital só pode ser encontrado, de fato, sob
..http://www.sejus.df.gov.br/legislacao-21... o que permite o entendimento
ocultação do edital com vistas a prejudicar o acesso dos interessados e licitantes.

o endereço

de que houve

Novamente, não se trata de localização adequada e intuitiva, ao contrário, verifica
se que o sitio eletrônico da SEJUS/DF apresenta campo próprio, descrito como "Editais e
Licitações", entretanto, evidenciando a intenção de ocultação do edital e de causar prejuízo
aos eventuais interessados, o instrumento convocatório foi inserido e dísponibilizado em
localizacão em nada intuitiva, "LEGISLAÇÃO", http://www.sejus.df.gov.brllegislacao-21. o
objetivo é claramente de ocultar o documento público e prejudicar o certame, por óbvio, de forma
sorrateira e velada.



Outrossim, com o intuito de extirpar a dúvida de que o certame em apreço se propôs a
ocultar documentos e informações, é preciso destacar o disposto no item 15.1 do edital em
apreço, quando aduz, veja-se;

15.1. Os preços a serem cobrados dos usuanos dos serviços funerários
obedecerão ao disposto na Lei federal nO 8.987, de 1995, e serão, no máximo,
os valores seguintes, fixados após pesquisa de preços efetuada nos autos
do Processo n° 00600-00002417/2020-91:

Ora, a pesquisa de preços pode, não necessariamente, ser parte integrante do corpo do
edital, contudo, a referência ao processo' SEI merece destaque, pois o acesso a documentos é
restrito, ou seja, só é possivel que a existência de documento cujo acesso é "restrito"2, viola
claramente os objetivos e principios caros ao ordenamento jurídico de observância
obrigatória a Administração Pública, cuja violação, por óbvio, deveria representar
responsabilização administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei nO 8.429/92, vejamos a tela do
processo SEI onde consta o processo como sendo de ACESSO RESTRITO;
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Portanto, se o documento é de acesso restrito, mesmo que possa a Administração
Pública arguir que há procedimento para obtenção de acesso, é preciso recordar que os principios já
destacados, nos termos do artigo 5° da Lei nO 12.527/2011, dizem respeito ao "dever do Estado
garantir o direito de acesso à informacão, que será franqueada, mediante procedimentos
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão".

Assim, não haveria como afastar a violação aos principios inicialmente elencados,
publicidade, transparência, honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade, moralidade e
lisura, pois o obstáculo ou dificuldade de acesso ao edital, conforme resta demonstrado, não pactua
com os principios que são caros ao âmbito da Administração Pública e processo Iicitatório.

111.11 - SEGUNDO - DA AUSÊNCIA DE CLAREZA E DA EVIDENTE
DUBIEDADE QUANTO AOS MEIOS PARA APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS
DE ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO AO CERTAME

Por conseguinte, il. presidente, ainda parte da análise quanto a ausência de
transparência no instrumento convocatório e inquestionável prejuizo aos possiveis licitantes, torna-se
necessário destacar que o edital em apreço deixou de trazer de forma expressa o entendimento
da Comissão Licitante quanto ao meio adequado para apresentação de pedidos de
esclarecimentos, assim, permitiu que houvesse prejuizo para licitantes e interessados ao
trazer previsões diversas para o tema "pedido de esclarecimentos".

Ora, em tese, não seria necessano discorrer quanto a obrigatoriedade de que o
instrumento convocatório seja claro e preciso, principalmente, quando trata do acesso a
informações e direitos previstos na lei n° 8.666/93, pois bem, torna-se necessário observar que,
ao deixar de consignar informações claras e que possibilitem, prima facie, que os interessados
concluam imediatamente qual seria o meio adequado para endereçar eventuais questionamentos,
peca o certame e permite violações aos principios insculpidos constitucionalmente e confirmados na
Lei nO 8.666/93.

A partir da análise posta, verifica-se a necessidade de destacar que o edital de

Concorrência nO 01/2019 - SUAF/SEJUS traz duas hipóteses para a apresentação de
questionamentos, sendo a primeira, prevista no item 5.2 do EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N° 01/2019 - SUAF/SEJUS, veja-se;

"5.2. Dúvidas e informações relativas ao certame podem ser esclarecidas
por meio do endereço eletrônico institucional cpl@sejus.df.gov.br"

Entretanto, observado o item 16.1 do aludido edital, consta orientação diversa, de que;



"16.1. Nos termos do art. 41 da Lei nO 8.666/1993, qualquer cidadão, até 05
(cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes,
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório desta Concorrência, devendo ser entregues mediante
recibo no Protocolo Geral da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal, situada na Estação Rodoferroviária de
Brasília, Ala Central, Brasilia-DF."

Nesse sentido, tratando o edital que dúvidas e esclarecimentos podem ou devem
seguir formas diversas de apresentação, torna-se fácil inferir que eventuais dúvidas dos
licitantes poderiam restar sem resposta, em razão de direcionamento equivocado.

Em que pese o exercicio imaginativo ora realizado, na prática, o preJUlzo pôde ser
confirmado a partir da resposta trazida em anexo, quando da apresentação de pedido de
esclarecimento, com base na orientação contida no item 5.2. da previsão editalicia.

Assim, em razão da previsão contida no item 5.2., foram apresentados 3 (três) pedidos
de esclarecimento em 23/04/2021, ao endereço eletrônico institucional cpl@sejus.dfgov.br, inclusive,
em relação ao tema ora exposto, contudo, houve resposta a apenas um dos questionamentos, in

verbis;

"Boa tarde,

Informo que dúvidas relativas ao certame conforme item 5.2 são
aquelas informacões relativas a prazos, horários, local ou qualquer
outra relativa ao certame em sentido amplo. Questionamentos e
impugnações relativas ao edital e seus itens devem ser protocoladas
conforme item 16 (tópico especifico de esclarecimentos e
impugnações).

Alt,

SEJUS DF" (grifo nosso)

Ora, i1. Presidente, é com o acatamento devido que se recebe o esclarecimento em
comento, entretanto, deve-se ponderar que o item 5.2. poderia apresentar a mesma clareza contida
na resposta ora colacionada, que "Dúvidas e informações relativas ao certame", "prazos,
horários, local ou qualquer outra relativa ao certame em sentido amplo", "podem ser
esclarecidas por meio do endereço eletrônico institucional cpl@sejus.df.qov.br".



,I
Certamente, pode-se concluir que a clareza do dispositivo afastaria a dúvida e resultaria,

por óbvio, no entendimento de que foram observados os princípios já mencionados, entre eles, a
lisura e legalidade do certame em apreço.

o prejuízo, por sua vez, decorre do fato de que o encaminhamento inadequado de
questionamento, quando da via eleita, resultou em perda do prazo previsto naquele item, ou
seja, a resposta acima colacionada já não mais permitia a apresentação dos questionamentos
de forma presencial, pior ainda, os demais questionamentos foram sequer respondidos, reforçando
a conclusão de que houve prejuízo.

No entanto, apenas para reforçar o argumento de que a oportunidade de reabertura do
certame, em 2021, pode ter permitido que a ocultação de documentos e obstáculos a apresentação
de informações relativas ao certame, por falha ou por conveniêncía e conivência, deve se destacar
que em 2020, apesar da resposta trazida com o documento em anexo, a formação da Comissão
Especial de Licitação se propôs a responder os questionamentos3 apresentados pelos interessados,
fato que vincularia o entendimento da comissão em 2021 e não poderia sofrer alteração por
discricionariedade de seu presidente, pois viola o princípio da pessoalidade, moralidade, supremacia
do interesse público e, portanto, legalidade.

111.111 - TERCEIRO - DA IMPRECISÃO E SUBJETIVIDADE EM RELAÇÃO AO
ITEM 11.4.1.1.2.1.3. E ANEXO V

Prosseguindo à análise que enseja a necessana correção do instrumento
convocatório em apreço, é preciso salientar outra previsão que prejudica a clareza, objetividade e,
obviamente, a lisura do procedimento licitatório em apreço.

Vejamos, trata o item 11.4.1.1.2.1.3. quanto a declaração de que a licitante não teria
sofrido nenhuma penalidade administrativa, passível de inviabilizar sua habilitação no certame,
nos termos do art. 87, incisos 111 e IV da Lei federal nO 8.666, de 1993 (ANEXO V), entretanto, a
dicção no anexo V é diversa, não fez referência a Lei 8.666/93, tampouco deixa claro a amplitude do
que seria considerada infração administrativa apta a inviabilizar a participação no certame.

Ora, 11. Presidente, o item trata adequadamente a previsão legal contida no dispositivo da
Lei, qual seja, art. 87, incisos 111 e IV da Lei federal nO 8.666/93, contudo, a declaração contida no
anexo V, por eventual incompletude ou omissão, restou diversa, é subjetiva, não apresenta relação
com o disposto no artigo 87 da Lei nO 8.888/93, veja-se;

3 http:Uwww.sejus.df.gov.br/edital-de-concorrencia-no-Ol-2020-selecao-de-empresas-para-explorar-e-prestar-servicos

funerarios/



ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PENALIDADE

ADMINISTRATIVA DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 1/2019 - SUAF/SEJUS

A

CNPJ

empresa , inscrita no

sob o nº , com sede

......................................................................., por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr.(a)

................................................................................................, portador (a) da

Carteira de IdenOdade nº e do CPF nQ

..................................................., declara, sob as penas da lei, que até a

presente data não sofreu nenhuma penalidade administrativa, junto aos

órgãos de Controle Estadual, Municipal ou Distrital responsáveis pela

fiscalização dos serviços funerários, passível de inviabilizar sua habilitação no

certame regido pelo edital em referência.

Não bastasse a ausência no anexo V, de referência quanto ao dispositivo legal e,
obviamente, de objetividade para apontar as infrações aptas a inviabilizar a participação no
certame, artigo 37 da Lei nO 8.666/93, o que, certamente, já macularia o certame em razão da
imprecisão editalicia, merece o destaque que a dicção utilizada no ANEXO V tende a
interpretação de que as penalidades administrativas seriam de qualquer natureza, bem como,
pasmem, poderia ensejar o entendimento de que seriam penalidades apenas "junto aos
órgãos de Controle Estadual, Municipal ou Distrital responsáveis pela fiscalização dos
serviços funerários"-

Poderia, assim, até haver a apresentação de discurso defensivo no sentido de que a
questão gira em torno de mero equivoco interpretativo por parte do licitante, contudo, é necessário
reconhecer que um dos pilares do procedimento Iicitatório, que garante a lisura e legalidade, é a
transparência e objetividade, logo, se o anexo V apresenta conteúdo impreciso, não fez referência ao
previsto no item 11.4.1.1.2.1.3. do edital e ao artigo 37, da Lei nO 8.666/93, inclusive, inovando ao
dizer que as infrações seriam "junto aos órgãos de controle responsáveis pela fiscalização dos
serviços funerários", por óbvio, pretende subverter o objetivo do certame com o propósito de
desqualificar empresas licitantes que estejam estabelecidas no Distrito Federal e possam já ter
sofrido qualquer tipo de infração, mesmo as de natureza leve.

Patente a imprecisão no edital e a necessidade de correção, resta requerer a suspensão
do certame e revisão do que foi pontuado.



111.1V QUARTO DA INCORREÇÃO EDITALlCIA QUANDO DO
PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇÃO

Há outro ponto que merece vossa detida atenção, il Presidente, trata-se da previsão
editalicia quando da conservação de restos mortais humanos, tema que exige a leitura da legislação
correlata e a necessidade de se afastar a imprecisão contida no instrumento convocatório.

Assim, é sabido que as normas de referência ao serviço funerário, objetivo do certame,
são aquelas apresentadas no instrumento convocatório, entre elas, a Lei Distrital nO 2.424/99, e o
Decreto nO 28.606/07, onde há previsão clara quanto aos serviços de conservação de restos mortais
humanos, veja-se;

Lei nO 2.424/99
(...)
Art. 7°. Os serviços funerários constituem-se de:
(...)
IH - embalsamento e formalização de cadáver;

Quanto ao Decreto nO 28.606/07, a previsão é a seguinte;

Art. 2° 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:

I - Serviços obrigatórios, privativos do Poder Público ou das permissionárias:

(..)

d) conservação de restos mortais humanos.

(...)

Art. 30 A conservação de restos mortais humanos, ato médico
consistente no emprego de técnica de tratamento químico visando a
conservação total e permanente (embalsamamento), ou por tempo
previsto (a formolização), será executada por técnico em necropsia ou em
tanatopraxia habilitado por instituição reconhecida pelos Ministérios da Educação
e da Saúde, e sob a responsabilidade

Logo, é possivel concluir que a previsão legal trata o serviço de conservação de restos
mortais humanos como sendo a FORMOLlZAÇÃO, conservação por tempo previsto, ou o
EMBALSAMAMENTO, conservação total ou permanente, não havendo, portanto, qualquer outra
técnica prevista nas normas em apreço.



Entretanto, a terminologia utilizada na legislação de referência foi substituida no
instrumento convocatório, que passou a chamar o procedimento de conservação de restos

mortais humanos, sem qualquer justificativa, de tanatopraxia, veja-se;

Item 13.1.4. VALOR DA LICITAÇÃO CONSIDERANDO O MENOR CUSTO TOTAL
PARA SERViÇOS FUNERÁRIOS, COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE
CONSERVAÇÃO DO CORPO (TANATOPRAXIA 24 HORAS) Urna com alça
dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado, sem visor
infantilladulto até 1,60m - R$ 305,90 Artefatos com crisântemos - R$ 119,34
Atendimento - R$ 134,47 Tanatopraxia 24 horas - R$ 681,85

Item 13.1.4.2.1. o menor custo cobrado por sepultamento infantilladulto de 1,41 a
1,60m de altura, em urna com alça duralfixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo
reto ou sextavado, sem visor, atendimento, com procedimento de tanatopraxia 24
horas, artefatos e ornamentaçâo com crisântemos, de acordo com a tabela definida
após pesquisa de preços (Processo nO 00600-00002417/2020-91 - relacionado),
repita-se, é de R$ 1.241,56;

9.2. A conservaçâo de restos mortais humanos, ato médico consistente no emprego
de técnica de tratamento quimico, visando à conservação total e permanente
(embalsamamento), ou por tempo previsto (formolização), será executada, por
força do art. 3° do Decreto distrital nO 28.606, de 2007, por Técnico em Necropsia ou
em Tanatopraxia habilitado por instituiçâo reconhecida pelos Ministérios da Educaçâo
e da Saúde, e sob a responsabilidade de Médico Legista ou Anátomo-patologista, em
local apropriado aprovado pela autoridade sanitária, localizado em hospital, no
Ins:tuto Médico Legal ou em clinica especifica, com observância dos termos da
Resolução RDC nO 68, de 10 de outubro de 2010, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA.

Item 7.2. O embalsamamento e a formolizaçâo deverâo ser feitos por pessoal
habilitado em necropsia ou Técnico em Tanatopraxia, por ins:tuição reconhecida pelo
Ministério da Educaçâo e pelo Ministério da Saúde, sob responsabilidade de médico
legista ou anátomo-patologista, devendo ser observadas as normas fixadas pela
Vigilância Sanitária para esse mister.

Importa ressaltar, inclusive, que o item 9.2 e 7.e fazem referência a RDC nO 68, norma já
revogada no âmbito da ANVISA, cujo artigo que ensejou o texto inserto no item 9.2 nâo foi

recepcionado pela RDC 33/2011, que revogou a RDC nO 68.

As imprecisões e erros prosseguem manchando o instrumento Iicitatário, ou seja, não

bastasse a substituição da terminologia utilizada para a conservação de restos mortais humanos,
sem qualquer justificação aparente, passou o edital a utilizar alternadamente a terminologia que
entendeu ser a correta, sem qualquer motivação ou tecnicidade.

É o caso da previsão contina na Tabela 3 do item 17.5.1, quando trata do indicador de

desempenho operacional, passando a fazer referência ao procedimento de embalsamamento, como

se fosse sinônimo da tanatopraxia, vejamos;
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Informação, na ficha de atendimento de serviço de fonmolização ou
embalsamamento, do nome e a habilitação legal do técnico que
executou e o nome e registro no Conselho Regional de Medicina-legista
do médico responsável.

Disponibilização de serviços de fonmolização ou embalsamamento,
diretamente ou por meio de empresa contratada;

o item 11.4.1.1.3.1.5.4., por sua vez, fala de sala para preparação dos corpos, quando
exercer diretamente as atividades de embalsamamento e formalização de cadáveres, ou seja, não
trata da tanatopraxia.

A prevlsao contida no item 7.1, 7.2, 7.2.2., 9.2., 16.2.7., tratam novamente da
formalização ou embalsamamento, não prevendo, portanto, a tanatopraxia como sinônimo ou como
técnica que substitua os procedimentos previstos na Lei e no Decreto.

o mesmo ocorre no anexo ao edital, que traz a RDC nO 33/2011, ANVISA, a qual, verbi
grafia, contém a definição para embalsamamento, (Art. 4°, inciso VII) e para formolização, (Art. 4°,
inciso VIII) ausente, portanto, a previsão para a tanatopraxia, prevista no instrumento convocatório.

Por fim, importa consignar, ainda, que a prevlsao legal não é mera referência, que
poderia ser dispensada, em verdade, não é apenas, no âmbito do Distrito federal, a Lei nO 2.424/99 e
o Decreto nO 28.606/07, que tratam do procedimento de conservação de restos mortais humanos, é
também a Lei nO 5.321, de 2014, Código de Saúde do Distrito Federal, artigo 170, que reconhece a
Formolização e o Embalsamamento como sendo procedimentos para a conservaçâo de restos
mortais humanos, diferente da tanatopraxia, que não encontra referência legal como sendo a
definição para ser inserida no edital que prevê a outorga de permissão para a prestação de serviços
funerários.

Portanto, il. Presidente, torna-se necessário reconhecer a imprecisão do referido edital e
que os erros em comento só podem manchar o certame e sua lisura.

III.V - QUINTO - DA NECESSIDADE JÁ RECONHECIDA PELA COMISSÃO
LICITANTE QUANTO A CORREÇÃO DO EDITAL EM APREÇO

A seu turno, merece maior atenção que o edital em análise apresenta informação
contraditória e imprecisa, cuja manutenção de sua previsão, mancha a lisura do presente certame.

401 11"



Nesse sentido, cabe dizer que, havendo a possibilidade de diversas interpretações
quanto a termo, orientação, exigência, prazo e outros, quando da previsão editalicia, é possível
cogitar prejuízo aos licitantes e possível violação aos principios de observação obrigatória a
Administração Pública.

Isso posto, destaca-se que há possível confusão nos itens que tratam da
qualíficação econômico-financeira, ítem 11.4.1.1.4.2. e ítem 11.4.1.1.4.2.1., quando da
exigência de comprovar o capital socíal ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação no Grupo/Região e o que o presente edital considera "boa situação
financeira" .

Vejamos, trata o item 11.4.1.1.4.2. que a boa situação financeira é aquela;

"cujos resultados deverão ser = (iguais) ou > (maiores) que 1"

Contudo, dispõem o item 11.4.1.1.4.2.1. que;

"as empresas que apresentarem resultado igualou menor que 1 (um),
(. .. ) deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, o
capital social ou patrimônio liquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação no Grupo/Região disputado.

Ou seja, com o acatamento devido nobres servidores, em vista que os dispositivos
apontados apresentam contradição e possibilidade de que os resultados iguais a 1 (um)
sígníficam, simultaneamente, boa situação financeira e risco para a administração, a conclusão
só pode ser de que o edital necessita de correção, ou seja, republicação.

Vejamos, por exemplo, o caso do licitante que apresentar resultado igual a 1 (um), teria
ele comprovado boa situacão financeira. nos termos do item "11.4.1.1.4.2"? Ou, conforme item
11.4.1.1.4.2.1, risco para a administração?

A dúvida, entretanto, foi apresentada quando da publicação editalicia em 20204
, veja-se;

4 http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploadsI2020/01/SEI GDF-35923549-Resposta 43752.pdf



Questionamento: Outrossim, há ainda possível confusão nos itens que tratam da

qualificação econômicofinanceira, item 11.4.1.1.4.2. e item 11.4.1.1.4.2.1., quando

da exigência de comprovar o capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez

por cento) do valor esmado da contratação no Grupo/Regíão e o que o presente

edital considera "boa sítuação financeira".

A resposta, por sua vez, reconheceu o erro na publicação e apontou que o edital
seria corrigido, correção que não foi trazida na versão do edital de 2021, veja-se;

Respostas: Item 11.4.1.1.4.2 - índices cujos resultados deverão ser
superiores a 1 (um). Item 11.4.1.1.4.2.1 - empresas que apresentaram

resultados iguais ou inferiores a 1 (um). Desta forma, o edital será
alterado nesse ponto.

Logo, com o acatamento devido aos nobres servidores que compõem essa prestigiada
comissão, trata-se de ponderação relevante, pois foi a própria Comissão Licitante que
reconheceu o erro em comento e afirmou que haveria alteração "nesse ponto", contudo, a
versão do edital publicada em 2021, manteve o erro em questão, o que enseja o entendimento
de que, por mera conveniência, não poderia haver entendimento diverso daquele em 2020,
razão pela qual se faz necessário reconhecer que a republicação é medida que se impõe.

IV - CONCLUSÃO E PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se a Vossa Senhoria, primeiramente;

a) o recebimento da presente impugnação, reconhecida sua tempestividade,

bem como procedência quanto aos argumentos acima alinhavados;

b) a imediata suspensão e ou cancelamento do procedimento licitatório

deflagrado com a publicação do edital de concorrência n° 1/2019, haja vista

as razões ora apresentadas e a necessidade de correção nos termos do

edital, afastando-se, assim, eventual razão para anulação posterior do

certame, que fere, inclusive, o princípio da eficiência e economicidade dos

atos públicos;

c) Lado outro, sejam reformados os itens destacados na argumentação ora

apresentada, garantindo a publicidade, clareza e lisura do certame;

5 http://www.seius.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020101/5EI GDF-35923549-Resposta 43752.pdf



d) que eventuais comunicações sejam direcionadas exclusivamente aos

endereços do advogado peticionante, mormente, CLS 213 BLOCO A LOJA

27, ASA SUL, CEP 70.292-510;

Termos em que pede e espera deferimento

e/~4/~.~/c
FUNERARIA CAPITAL LTDA
p.p.
Elias Alves F. Neto
Advogado OAB/DF nO 57.626
Telefone: 61 996134936
eliasalves.advocacia@gmail.com

Brasília-DF, 26 de abril de 2021.
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Declaro, sob as penas da Lei e sob
minha responsabilidade pessoal, nos
termos do inciso IV do art. 12, da Lei
nº 14.133/2021, a AUTENTICIDADE
das cópias ora apresentadas, para
instrução do ProcE;sso em apreço.

-f5{1..- .
Elias Alves F. neto - OAB/DF nº 57.626
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Declaro, sob as penas da Lei e sob
minha responsabilidade pessoal, nos
termos do inciso IV do art. 12, da Lei
nº 14.133/2021, a AUTENTICIDADE
das cópias ora apresentadas, para
instrução do proce~o em apreço.

45/'...- .
Elias Alves F. neto - OAB/DF nº 57.626
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QUARTA AlTERAÇAOEtoNSOUDAÇAODOCONTRATOSOOAlDASOCIEDADElTOA

FUN_CAPITAl.LTDA

RAFAEL ALVES _ SCHUCK. btasifelro, solteiro ,empresário. nascido aos 08.04.1982, natural de Br.>slTla-oF.
filho de Felismlno Alves Ferreira Neto e de Iara Janete Granldl. carteira de identiclade nf 32'36lIn , 2' via. expedid<l
pela SSP/GO em 22.12.1999. CPF 9S4376.22H14, residente e dom;cl.ado na ao Central Loja 03 Ed. Tol' HHI,
Sobradinho·DF. CEP 73.010.100.

ERICA MAltQUES DE ARAUIO, brasilei<a, solteira. empresMia, nascida aos 09.11.1984, filha de laureni Marques de
Araújo, Caneira Nacional de Kabilitação nf 04174823022 expedida llclo OETRAN-Of em 26.04.2012, CPf
31B.686.748-78, residente e Domiciliada na SCLW 104 Bloco Capto 107. Sudoeste, Brast1ia-DF. CEP 70.670.533.

UNICOS sócios da sociedilde 6mitada FUNERARIA CAPITAL LTDA. com sede na 5HC SUL CL ao 214 Bloco A Loja 02,
Asa Sul, Eka5Oia-DF1 CEP 70.295..510. com seu contrato social devldal'1'lQnte arquivado na Junta Comercial do Distrito
Federal sob o NIRE 53Z0141&33Z. por despacl>o em 27.08.2007 e·CNl'J 09.039.003/0001-03, resolvem de comum
acordo alterar ~ consolidar o presente contrato SOda( e o fazem mediante as dau~\llas e: condiç6es sesuintes:

ClAUSUlA pltlMEJltA: A1tera-se neste ato o ende<eço da RUAL'" 01. para QNM 17 Conjunto H lote 54, teIISndIa,
Br.>sUIa-IlF. CEP 72.21S.178; com o mesmo obje1iYo c:omercial da matriz. sendo destacado o capital social de R$
10.000,00 (dez mil reais), com o inicio de atlvldaile em 24.07.2007 e por tempo _terminado, devidamente lns<rit3
na JUCOF N'539Ol1239879. por c!@spocho de 27.08.2007 e CNPJ 09.039.003/0002-94.

OAUSULA SEGUNDA: Administraçao da sociedade será de competência excrusiva da Sócia ERfCA MARQUES
DE ARAWO. respondendo pela sociedade judiciaJ ou extrajudicialmente, em juizo ou fora dele com poderes e
atribuiçOes de administrar e gerenciar. podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre
no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação SOCial em negócios estranhos aos fins sociais,
bem como onerar bens moveis e imóveis, sem o consentimento e anUência de todos os SOdos.

CLAUSULA TDtCBRA: A .sócia adminis:tradora declara./' sob as penas da leip que não está impedrda de exercer a
admiflistração da sociedade, por lei especial OU virtude de condenação crlmlnal, ou pOI se encontror sob os efeitos
d .... a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 01.1 por crime falimentar, de
prevaricaça:o, peita CKA suborno, Concussão, pewlato ou contra a economia popubr. contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência,. ~ontra as relações de consumo, fé pública ou propriedade

a.AUSULA QUARTA: Em vista das modificações ora ajustadas. consolida..., o contrato social. com as seguintes
re<laçlles.

CONSOUDAÇAO DO CONTRATO

a At~q A PRlft'SRA~ A sociedade gira nesta praça sob o ROme comercial de FUNERARJA CAPITAL LTDA. com sede
na SHC SUL CL QD 214, Blocoll. !.Dja 02, Asa SU~ Braslr.a-DF. CEP 70.293.510, podendo abrir filiai em qoaJquer parte
do Temt6rlo Nadonal.

PJUlAGRAFO··úNíCo:···A empresa mantem a FIUAL na l,'com sede na QNM 17 COnjunto H Lote 54, CellAndl••
~. aP 72.215.17B, alm o mesmo objetiw mmerciaI da matril. sendo destacado O caplliII social de llS
10.000.00 (de:z mll ""'15), com o Inicio de athridade em 24.07.2007 e será por tempo indet2rminado, _amente
inscrita na JUCDF N' 53900239879, por c!@spochode27.08.2oo7 e C!'IPJ 09.039.003/0002-94.

ctAUSULA SEGUNDA: O inicio de atividade contlnua sendo o dia 24.07.20(J7 e será por tempo Indeterminado.

aAUSUtA TERCEIRA: O objetivo ccmerciat continua sendo Prestaç.io de serviços funerários, indusive fomecimento
de caixao. uma ou esqtltfes, aluguel de cape~, transporte de corpo ~aYérlc:o, retirada de c:erti~ode 6bito, guia e
talca de sepult:lmento, representaao da famO'a encaminhamento de requerimentos e outros papeis junto aos
Óqias cornpeterit2S, rernoç$o nacIonitJ ou internaciona1 e translado taér20. e terrestre) de~.. fornecimento

..._...,.._--~...._~_(re~S:·~il"'~;;;""'F

~ Junte Comercial, lndustJ'ial e SeMços do Distrito Federal
~ certifico registro sob o n° 1305955 em 03,.09/2019 da Empresa FUNERARIA CAPITAL LTDA ME, Nire 53201418332 e protoeoJo 0FE190012S696
\:'~;';D3I09f201S.Autenticaçêo: C97C6DE:638A09A9f=123842347444991A88182CC3. MaxmJfiam Patliota Carneiro - Secretãrio-Ger'al. Panl valiclllr- 6Ste

documento, acessa http::lJjc<tf.mdk..gov.br e informe n- dO protoco)o 191146.743-1 e o Código de ssgu4"a0Ç8 j60Z Esta cópia foi autenticada
digttalmente e assinada em 04I09I2019 por Maxmiüam Patriota C8lTIetro - Set::Tetário-Geral.



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Declaro, sob as penas da Lei e sob
minha responsabilidade pessoal, nos
termos do inciso IV do art. 12, da Lei
n2 14.133/2021, a AUTENTICIDADE
das cópias ora apresentadas, para
instrução do processo em apreço.
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Elias Alves F. neto~ OAB/DF n2 57.626
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ClAUSULA QUARTk O capitalsClClal da sociedade é de R$ lC1O.llOO,OO {cem (n" reais) divididos em 100.000 (cem mil
reaisJ.. no valor unitário de R$ 1,000.. e está totalment@ ÜltegraliZ.ado rle:Ste ato em moeda COf'T'e:nte do Pafs e fica assim
dlstribufdo entre os sócios:
RAfAEL ALves FERREIRA SCHUCK - com 50.000 quotas no t=1 de R$ 50.000.00
ElUCA MARQUES DE ARAUJO - Com 50.000 quotas no total de R$ 50.000,00

CUWSULA QlI1lfTk A "",ponsabmdade dos sócios é restrita ao valo< de suas quotas e todos respondem
50Iidarlameme pelo 1ntegr.>lizaç:lo do capital sodal.

ClAUSULA SEXTA: Administraç30 da sociedade será de competência exclusiva da Sôcia ERICA MARQUES DE
ARAUJO. respondendo pela sociedade judicial ou extrajudicialmente. em juizo ou fora dele com poderes e
atribuições de administrar e gerenciar. podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre
no interesse da sociedade, ficando vedado O uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais,
bem como onerar bens moveis e imóveis. sem o consentimento e anuencia de todos os sócios.

CLAUSUlA $E11Mk A s6áa adrntnistradora dedara.. .sob as penas da lei, Que não esté impedida de exercer a
adminlstraçJo da SOCIedade, por ~ei ~ial ou vtrtude de condenaçao criminal. ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos púb'icos, ou por crime falimentar, de
prevartcaçãc, peita ou suborno. COncussão, pecufato ou contra a economia J)opular, COl'ltrôl o sistema financeiro
naóonai, contra normas de defesa da ",n"'trênaa. contr.l as reIoçl5es de consumo, fé pública ou propriedade.

ClAUSUlA OITAVA: Ao término de cada exen:ido sodaI. em 31 de dezembro, o administrador prestar.! contas
justific:adas de sua administração, procedendo ~ elabo~odo inventário. do balanço patrimonial e do balanço de
resultado econômico. cabendo ao empresárIo, os lucros ou perdas apuradas.

ClAUSULA NONk O Falecimento ou interdfsão de qualquer sócio, a sociedade tontinuara suas atividades com os
herâeiros, sucessores e o incapaz. Ido .sendo pos:stveI ou inexistJado intere>se deste ou do outro sócio
remanescer>tes. o v.oIor de seus haveres será apurado e iquidado com base na situação patrimonlol da sociedade, a
d_ da resoluç:lo.....rificada em Balanço _ecialaplWado.

CUWSULA DEClMA: Nos 4 (quatrol mêSeS seguintEs ao termino do """rtldo social, 05 sócios delibet"llm sobre as
contas é designaram um admini~dorquando for o caso.

PARAGFAFO OHJCO:: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a soci~de $e resofva em
relaçllo aos seus sócios.

ClAUSUlA DEOMA PRlMBRA: Os sódos pod~de comum acordo fixar uma retirada mensal a titulo de
pró-labote, observadas as cIisposIç6es regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DEaMA SEGUNDA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser ced1das ou transferida" a terceiros sem o
consentimento do outro .sócio, a quem fica auegurado... em igualdade de col'tQiçôes e preça direito ele preferência
para sua aquisição se post3S à venda, formaftzando-se realizadct a cessa0 delas, a a11.eração contratual ~nte..

CIJWSU1A DEClMA TalCEIRA: FICa eleito O fOl"o de Brasi..... DF para o exe<clcio e cumprimento dos diretos e
obripçl5es resultantes deste instrumento consolidado.

E, p~ esta,.em assim .alterados 4! consolidado. assinam éI'R 1 {uma) via.

.-B!!Ill='-=llE.~8~d!!:ec!A&~ostode 2019.

FERREIRA SCHUCK

·~tf{~~!l
QUES~-WiJó·-:- .:.." ~

2

f)', Junta CQmercial. Industrtal 9' Servlyos do Distrito FedefaI
C&rtiflcoregistro sob o nO 1305955 em 03I0912G19 da Empresa FUNERARtACAPITAl LTOA ME, Nire 53201418332 e protocolo DFE1900125696

..~ 03I09I2019. Autenticação: C97CBOE63SAQ9A9f123842347444991A88162CC3. MaxmBiam P8tr'iota Cameiro - ~io-GeraI. Peta vaJidaI" e3t~
documento, ace&se http:(/jCdltnefic.gov.bre informe nO do protocolo 19/14$.743-1 e o código de segurança j60Z Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 0410912019 por MaxrnUiam Patriota camelnJ - SecretáriooGeral.



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Declaro, sob as penas da Lei e sob
minha responsabilidade pessoal, nos
termos do inciso IV do art. 12, da Lei
n9 14.133/2021, a AUTENTICIDADE
das cópias ora apresentadas, para
instrução do processo em apreço.
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Declaro, sob as penas da Lei e sob
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das cópias ora apresentadas, para
instrução do processo em apreço.
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Elias Aives F. neto - OAB/DF nº 57.626



, AD JUDICIA ET EXTRA
PROCURACÃO PESSOA JURmICA . .

. .dica de direito privado, LOscnta
, lA CAPlTAL LTDA - ME, pessoa Jun . .

OUTORGANTE: FUNERAR ° 090'900'/0001-03, com sede sno a
J .dicas - cNPJlMf sob o n . .,. , .

no Cadastro Nacional de Pessoas un . . CEpo 70293-510. endereço eletrõruco
. O? A Sul Braslha - DF. . ... .

SHC CL 214, Bloco A Lop n _. sa , d' sua representante legal, ERICA
. ~ (61) 3345-7630. na pessoa ,

contato@funerariacapltaLconl, tele one . . l. ni Marques de Araújo,
. JO brasileira. solteira, empresana, filha de aure .

MARQUES DE ARAU, ... CPFIMF b O n0 318.686.748-78, resIdente e
portadora do RG nO. 37.119.927-X SSP/SP, mscnta no so..

domiciliada na DF 105, Trecho 07. Chacara 87, Casa 31-J. Lago Norte, nesta capItaL

d 1 sente instrUmento particular de
OUTORGADOS: E de outro lado, como procurador e advoga o, pe o pre o

mandato. ELIAS ALVES FERREIRA NETO, advogado, inscrito nos quadros da üABIDF sob o n
. ... I A O? A Sul Brasília - DF. CEP: 70.293-510.

57.626, com escritono profiSSIOnal na CLS 214, B n _. sa, .

Pclo presente instrumento de mandato o outorgante nometa e constitui 0(5)

outorgado(s) como seu(s) procurador(es) a quem confere poderes:

Para o foro em geral" em qualquer juízo, turma ou Tribunal" inclusive repartições

públicas, administração direta ou indireta. Federal, Estadual ou Municipal, de qualquer natureza, podendo

propor contra quem de direito as ações competentes. além de apresemar defesa quando necessario,

propondo recursos pertinentes, postular na instància administrativa, usando recursos legais e

acompanhando-<ls, conferindo-lhes. ainda, poderes para tudo requerer e assinar, confessar. desistir.

transigir. reclamar. conciJiar. recorrer. renunciar. fazer declamção de pobreza do outorgante: se for o caso:

firmar compromisso ou acordos receber cita.ções, notificações. intimações. levantar e receber alvarás

judiciajs~ inclusive receber e dar quiração, represemã-Io(a) em audiência de conciliação/mediação,

instrução e julgamento, mesmo na qualidade de substituto processual e em inten'ecção de terceiros, e

em especial para defender os seus interesses üo âmbito da Justiça Estadual e do Distrito Federal ou

qualquer outra demanda ou medida pertinente, podendo para tanto, praticar todos os demais atos

necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, podendo, ainda, substabelecer esta em outrem. no

todo ou em parte. com ou sem reservas de iguais poderes. .

Brasilia - Distrito Federal, 28 de fevereiro de 2018

ÉRICA DE ARAÚJO
CPf, MF nO. 318.686. 8 78
FUNERÁRIA CAPiTAL LIDA - ME
CNPJ MF sob o n<l. 09.039.003 0001-03
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Declaro, sob as penas da Lei e sob
minha responsabilidade pessoal, nos
termos do inciso IV do art. 12, da Lei
nº 14.133/2021, a AUTENTICIDADE
das cópias ora apresentadas, para
instrução do precessp em apreço.

--{;/:."'-'
Elias Alves F. neto - OAB/DF nº 57.626
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Declaro, sob as penas da Lei e sob
minha responsabilidade pessoal, nos
termos do inciso IV do art. 12, da Lei
nº 14.133/2021, a AUTENTICIDADE
das cópias ora apresentadas, para
instrução do pro~;so em apreço.

Elias Alves F. mfc(:ÔÀB/DF nº 57.626
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Declaro, sob as penas da Lei e sob
minha responsabilidade pessoal, nos
termos do inciso IV do art. 12, da Lei
nQ 14.133/2021, a AUTENTICIDADE
das cópias ora apresentadas, para
instrução do pro.c,sso em apreço.

~/'"h.Elias Alves F. neto - uAB/DF nQ 57.626
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Pedido de esclarecimento 2304202101
3 messages

Elias Alves <eliasatves.advocacia@gmailcom> Fri. Apr 23, 2021 at 10:1 O
To: cpl@sejus.df.gov.br
Bcc: FeJismino Junior <felisminojr@gmail.com>.luizguimaraesbsb@yahoo.combr, Fransley Ferreira <frans/eyferreira@gmail.com>

Elias AlvesI~ Jür
Af)\'OCAO:\ E CO:"SL:LTORlo\}ü"RlDICA

Elias Atves <e1iasatves.advocacia@gmailcom>
To: Fefismino <felisminof@hotmaíl.com>

--Forwarded message--
De: Elias Atves <2 -asa eS.dd Cla ~ 'Tl cc. ;>

Date: sex., 23 de abro de 2021 às 10:10
Subject Pedido de esclarecimento 23042021 01
To: <cpt@sE'jus.df.go .b ;>

Elias AlvesI~ Jõr
AD"\."0<::.,\0:\ E CO:"SCLToRL-\ JL"RlDICA

Elias Alves k,,,,,,,,, 1íit
.-\IJ\'OC-\Cl.\ E CO='st:LTORH JL"RÍDIG\

Comissão Permanente Ucitaç:ão <cpl@Sejus.df.gov.br>
To: Elias Alves <eliasalves.advocacia@gmailcom>

Boa tarde.

Fri, Apr 23, 2021 at 11:42

Fri. Apr 23. 2021 a117:33

Informo que dúvidas relativas ao certame conforme item 5.2 são aquelas informações relativas a prazos, horários,
local ou qualquer outra relativa ao certame em sentido amplo. Questionamentos e impugnações relativas ao edital
e seus itens devem ser protocoladas conforme item 16 (tópico específico de esclarecimentos e impugnações).

Att,

SEJUS DF

De: Elias Aives <2tiasa! 'es.advocar"'ia gmai C01""1>
Enviada em: sexta-feira. 23 de abril de 2021 10:1'



Para: Comissão Permanente Ucitação <r- ~ ~

Assunto: Pedido de esclarecimento 2304202101

Elias Alves h.~-w.. .Jíir
A')\·OC,-\CI..\ E CQSSL:lTORI.\ JURiOiG\



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - CPUSEJUS/DF - GDF

QUESTIONAMENTO

li. Sr(a). Presidente,

P.

Com o acatamento costumeiro, trata-se de oportunidade para observar eventual
informação contraditória e imprecisa, cuja ausência de esdarecimento pode, em tese, ensejar
prejuizo aos licitantes e ou interessados no presente certame.

Vejamos, nobre servidores, que o disposto no item 5.2 do EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N° 01/2019 - SUAF/SEJUS, aduz que "dúvidas e informações relativas ao
certame podem ser esclarecidas por meio do endereço eletrônico institucional cpl@sejus.df.gov.br",
contudo, observado o item 16.1 do aludido edital, consta orientação diversa, de que
"esclarecimentos, providências ou' impugnações ao ato convocatório devem "ser entregues mediante
recibo no Protocolo Geral da secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, situada
na Estação Rodoferroviária de Brasilia, Ala Central, Brasilia-DF."

Nesse sentido, tratando o edital que dúvidas e esdarecimentos podem ou devem seguir
formas diversas de apresentação, seria fácil inferir que eventuais dúvidas dos licitantes poderiam
restar sem resposta, em razão de direcionamento equivocado, assim, em vista de que há prazo
previsto para apresentação de dúvidas, pode-se, ainda, cogitar mais prejuizo, pois poderia o licitante
eleger via diversa da correta e ver o prazo escoar-se, sem a devida resposta.

O tema em tela, por mais simplório que possa parecer, tende a violar princlplos de
observação obrigatória ao instrumento público convocatório, verbi gratia, clareza e precisão,
conforme preceitua o da Lei nO, veja-se;

A imprecisão, ainda, reside no uso inadequado do vernáculo, que trata, eventualmente,
dúvida e esdarecimento como termos sinônimos.

Mais uma vez, o item 5.2 aduz que dúvidas e informações relativas ao certame podem
ser esclarecidas por meio do endereço eletrônico institucional, contudo, o item 16.1 afirma que
"esclarecimentos' devem ser entregues mediante recibo no Protocolo Geral.

De certo, entendemos que a apresentação de dúvidas enseja resposta contendo
esclarecimentos, assim, seria da mesma clareza dizer que as dúvidas podem ser apresentadas por
meio de "pedido de esdarecimento', pois é, in casu, competência da administração pública a
apresentação de esdarecimentos, não o licitante, que não esclarece, ao contrário, pede
esclarecimento.



Outra vez, a questão é simplória, mas permite confusão e eventual prejuizo, pois ao invés
de prezar pela clareza, utilizou o edital, conforme demonstrado, conteúdo impreciso e contraditório,
que pode resultar em não aceitação de questionamento apresentado na via eleita pelo licitante,
ensejando prejuízo.

Isso posto, pede-se. em sintese. esclarecimento. quanto a correta orientacão para
apresentacão de dúvidas e questionamentos por interessados e licitantes. se dúvidas e pedidos de
esclarecimentos devem ser apresentados nos termos do item 5.2 ou como orienta o item 16.1.

Atenciosamente.

Brasília-DF, 23 de abril de 2021.

Elias Alves F. Neto
Advogado OABIDF nO 57.626
Telefone: 61 99613-4936
eliasatves.advocacia@gmaiLcom



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA ECIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Ucitação, Modalidade Concorrência, para Outorga de Permissão de
Serviços Funerários no DF

Resposta - 5EJU5/GAB/COMI5SÃO P. 155/2018

ASSUNTO: RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO (357S5577)

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado ao Edital de Concorrência n. 01/2019
SEJUS/DF, cujo objeto visa outorgar permissão para exploração de serviços funerários no Distrito Federal,
vimos mediante este prestar o esclarecimento que segue abaixo:

1. Nesse sentido, importa observar a disparidade entre os dispositivos que tratam do
esclarecimento de dúvidas e informações para o presente edital, item 5.2. e item 16.1., possibilitando
evidente confusão e eventual prejuízo no momento no qual licitantes e interessados busquem
esclarecimentos perante essa respeitável comissão.

Resposta: Informo que dúvidas relativas ao certame conforme item S.2 são aquelas
informações relativas a prazos, horários, local ou qualquer outra relativa ao certame em sentido amplo,
conforme dúvida n° 2 formulada por Vossa Senhoria. Questionamentos e impugnações relativas ao edital e
seus itens devem ser protocoladas conforme item 16 (tópico específico de esclarecimentos e impugnações).

2. Ainda, respeitável presidente, carece de esclarecimento a contagem de prazo em relação
ao referido certame pois o "feriado" de carnaval antecedente a abertura dos envelopes tende a causar
dúvida e prejuizo aos licitantes/interessados.

Resposta: Informo que o prazo final para questionamentos e impugnações - 18/02/2020. Prazo
final para a resposta - 21/02/2020. Dias 24/02, 25/02 e 26/02/2020 são considerados pontos facultativos
conforme Decreto n° 40.440/2020, de 04/02/2020.

3. Outrossim, há ainda possível confusão nos itens que tratam da qualificação econômico
financeira, item 11.4.1.1.4.2. e item 11.4.1.1.4.2.1., quando da exigência de comprovar o capital social ou
patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação no Grupo/Região e o
que o presente edital considera "boa situação financeira".

Resposta: Item 11.4.1.1.4.2 - índices cujos resultados deverão ser superiores a 1 (um). Item
11.4.1.1.4.2.1 - empresas que apresentaram resultados iguais ou inferiores a 1 (um). Desta forma, o edital
será alterado nesse ponto.

ALESSANDRA DIAS DA COSTA VARGAS

PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por AlESSANDRA DIAS DA COSTA VARGAS -
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Matr.0244533-6, Presidente da Comissão Especial de ücitação para Permissão de Serviços

Funerários, em 19/02/2020, às 16:07, conforme art. 6. do Decreto n' 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n. 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://seLdf.gov.br/sei/controlador_externo. php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=O

verificador: 35923549 código CRC= 411EA35C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Estação Rodoferroviária - Ala Norte - Gabinete - Bairro SAIN - CEP 70631-900 - DF

61-2104.4255

00400-00012628/2020-24

Criado por alessandra.vargas, versão 3 por alessandra.vargas em 19/02/2020 16:07:32.

Doc. SEI/GOF 35923549


