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ILUSTRÍSSIMOS SENHORES DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Ref.: Edital de Licitação - Concorrência n° 01/2019 - SUAF/SEJUS

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

ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nO 20.949.916/0001-08, com sede na CNC 03,
lote 07, lote OI, Taguatinga-DF, por intermédio de seu representante legal que abaixo
assina a presente, documentos em anexo, vem, respeitosamente perante Vossas
Senhorias, encaminhar a anexa IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.

Termos em que, pede recebimento com o protocolo em uma das vias.

Brasília, 31 de maio de 2021.
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ILUSTRÍSSIMOS SENHORES DA COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO
DISTRITO FEDERAL

Ref.: Edital de Licitação - Concorrência nO 0112019 - SUAF/SEJUS

PROCESSO SEI-GDF nO 00400-00034420/2019-22

ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nO
20.949.916/0001-08, com sede na CNC 03, lote 07, lote 01, Taguatinga
DF, por intermédio de seu representante legal que abaixo assina a presente,
vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, nos termos do item 16 e
seguintes do Edital e conforme disposto no art. 41 da Lei n° 8.666/1993,
tempestivamente, apresentar

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL,

pelos fundamentos a seguir declinados.

TEMPESTIVIDADE
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A abertura dos envelopes da concorrência por maior oferta
por outorga de Permissão por Grupos está prevista para o dia 14/0612021,
assim, conforme determina o edital, a impugnação deverá ser apresentada
em até 5 (cinco) dias úteis que anteceder a licitação, sendo no presente caso
até o dia 07.06/2021.
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Desta fOlma, em observância às regras editalícias e à legislação,
tem-se como tempestiva a presente impugnação.

A impugnante tomou ciência do edital de licitação lançado pela
SEJUS (concorrência 0112019) - que tem por objeto o seguinte:

A seleção de 49 (quarenta e nove) empresas, observada a ordem de
classificação, para outorga de permissões para a prestação de serviços
funerários no ãrnbito do Distrito Federal, que se constituem das
atividades especificadas no art. 7° da Lei distrital nO 2.424, de 13 de
julho de 1999, no art. 2° do Decreto Distrital nO 28.606, de 21 de junho
de 2007, a saber:

1.1. serviços obrigatórios, privativos do Poder Público ou das
Permissionárias:

1.1.1. fornecimento de uma mortuária;
1.1.2. transporte funerário;
1.1.3. higienização e preparação de cadáver e ornamentação de uma;

1.1.4. conservação de restos mortais humanos.

1.2. Serviços obrigatórios, que o usuário pode obter diretamente:

1.2.1. retirada de Certidão de Óbito e Guia de Sepultamento;
1.2.2. recolhimento de taxas de cemitério relativas ao sepultamento;

1.2.3. obtenção, encaminhamento e retirada de documentos que
dispensem conhecimento técnico específico ou habilitação especial.

1.3. Serviços funerários e fornecimentos optativos:

1.3.1. translado ou despacho aéreo ou terrestre, nacional ou
internacional de cadáver, observada a Resolução RDC 33, de 8 de
julho de 2011, da ANVISA;
1.3.2. representação da familia no encaminhamento de requerimento e
de papéis necessários à liberação de cadáver, inclusive visando
remoção nacional ou internacional;

1.3.3. uma, ornamentação e serviço de padrão diferenciado;
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1.3.4. venda de planos de assistência funerária devidamente autorizada
pelo órgão competente, nos lermos e desde que preenchidas as
disposições da Lei federal nO 13.261, de 22 de março de 2016.

Muito embora o edital tenha sido elaborado por equipe técnica de
alto saber jurídico, ele não poderá prosperar sob pena de trazer prejuízos à
disputa, pois observa-se diversos pontos que restringem a competitividade
esperada em licitações deste jaez. Vejamos.

OBJETO DIVIDIDO EM SERVIÇOS PRIVATIVOS,
OPCIONAIS E ATÉ DIRETAMENTE PELO usuÁRIO.
ATESTADOS QUE EXIGEM TODOS OS SERVIÇOS.

De início percebe-se uma condição absolutamente restritiva no
edital quanto às suas exigências para pré-qualificação, pois mesmo que os
serviços objeto da presente permissão sejam alguns privativos das
funerárias, observa-se que há serviços que podem ser feitos diretamente
pelo usuário, vejamos:

1.1. serviços obrigatórios, privativos do Poder Público ou
das Permissionárias

1.2. Serviços obrigatórios, que o usuário pode obter
diretamente:

1.3. Serviços funerários e fornecimentos optativos:

Portanto, vemos que há 3 grupos de serviços, quais sejam: (i) os

privativos (que somente os permissionários podem prestar), (ii) os obtidos
diretamente e (iii) os optativos.

Em seu art. 7° a lei 2424 de 13/07/1999 detalha o serviço funerário

em:
I - fornecimento de urna mortuária;

II - transporte funerário;
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III - embalsamento e formalização de cadáver;
IV - retirada de certidão de óbito e guia de sepultamento;
V - recolhimento de taxas relativas a sepultamento;
VI - ornamentação de cadáver em urna mortuária;
VII - despacho aéreos ou terrestres, naCIOnaIS ou
internacionais de cadáveres;
VIII - representação da família no encaminhamento de
requerimento e outros papéis junto aos órgãos competentes,
bem como para remoção nacional ou internacional e
translado do corpo;
IX - disponibilização de planos de assistência funerária
desde que autorizados pelo Ministério da Justiça, nos termos
da Lei n.o 5.768, de 20 de dezembro de 1971;
X - demais servIços afins autorizados pelo órgão
permitente.

Ora, se há serviços que são optativos e outros que os usuanos
podem obter diretamente, como exigir que o licitante preste todos os
serviços? Essa exigência é restritiva e afasta licitantes aptos a disputa.

Além disso, o edital viola explicitamente a lei 2424/99 quando
elenca serviços que são próprios das funerárias e autorizam ao usuário a
obtê-los diretamente, tais como retirada de Certidão de Óbito e Guia de
Sepultamento e ainda recolhimento de taxas de cemitério relativas ao
sepultamento.

Ora, se a lei elenca as atividades que devem ser feitas por
funerárias, separar tais serviços seria uma violação desta mesma lei,
retirando das funerárias algumas atribuições legais, o que lhe afetará com
certeza o faturamento final, pois há serviços que são previstos na lei como
sendo funerários, mas que o edital retira a exclusividade das funerárias e os
transferem aos usuários diretamente.
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Ao mesmo tempo, o edital mesmo tendo separado essas categorias
de serviços, exige que as funerárias apresentem atestados com pelo menos
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15 serviços prestados, entretanto, os serviços que são privativos das
permissionárias são apenas 4, a saber: 1.1.1. fornecimento de uma
mortuária; 1.1.2. transporte funerário; 1.1.3. higienização e preparação de
cadáver e ornamentação de uma e 1.1.4. conservação de restos mortais
humanos.

São pouquíssimas as empresas que prestam todos os servIços
requeridos, exatamente porque muitos dos serviços licitados podem ser
obtidos diretamente pelo usuário e vão continuar sendo, e outros serviços
são opcionais, ou seja, podem ou não serem contratados.

E por qual razão a administração exige dos licitantes a experiência
em todos eles se não são todos privativos de funerárias?

No edital anterior idêntico dispositivo existia quando se referia ao
total de 15 serviços como obrigatórios e esse fato foi consultado à

administração. Denota-se que, a resposta da administração é vinculante e
passa a ser exigência nos termos da lei.

8. No item 11.4.1.1.2,
Sobre o tema em
questionamentos:

o Edital disciplinou a qualificação técnica.
questão, são formulados os seguintes

b"tIIIiiiiiWd
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o item 11.4.1.1.2.1.1. prevê que a licitante deverá apresentar
atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou de direito
privado comprovando a prestação de serviço compativel com o objeto
do certame, contendo em conjunto ou separadamente a comprovação
mínima do equivalente a pelo menos 15 (quinze) serviços prestados.
Logo, pergunta-se:

8.1. Como deverá ser feita a comprovação de serviço exigida no item
11.4.1.1.2.1.1.? A indicação da quantidade de serviços prestados no
Atestado Técnico é suficiente para tal ou será necessária apresentação
de documentação complementar? Sendo necessário apresentar
documento complementar para comprovar a quantidade de serviços
prestados e atestados, solicita-se sejam indicados quais os documentos
indispensáveis para tal comprovação.
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Resposta: A quantidade de serviços prestados no Atestado Técnico
é suficiente para comprovação exigida no item 11.4.1.1.2.1.1.

Ou seja, a resposta vinculante da administração confirma o que está
explicitado no item 11.4.1.1.2.1.1 do edital, a exigência de prestação de
no mínimo 15 serviços requeridos no edital, vejamos a regra
explicitamente restritiva, tendo em vista que apenas 4 serviços são
privativos de funerárias, vejamos:

11.4.1.1.2.1.1. atestado emitido por pessoa juridica de direito público
ou privado, comprovando a prestação de serviço compatível com o
objeto do presente Edital, qual seja a prestação de serviços funerários
(fornecimento de urna mortuária, transporte funerário, higienização e
preparação de cadáver e ornamentação de uma, conservação de restos
mortais, diretamente ou por meio de empresa contratada para tal,
retirada de certidão de óbito e guia de sepultamento, obtenção,
encaminhamento e retirada de documentos que dispensem
conhecimento técnico específico ou habilitação especial, podendo
também conter os serviços e fornecimentos optativos de translado ou
despacho aéreo ou terrestre, nacional ou internacional de cadáver,
representação da família no encaminhamento de requerimento e de
papéis necessários à liberação de cadáver, inclusive visando remoção
nacional ou internacional e disponibilização de planos de assistência
funerária), contendo em conjunto ou separadamente a
comprovação mínima do equivalente a pelo menos 15 (quinze)
serviços prestados;

Nesse viés, percebe-se que ao passo que o edital separa os serviços
privativos de funerárias e os optativos e os que podem ser obtidos
diretamente, sem a necessária contratação desses serviços, ele exige no
mínimo a experiência em 15 serviços já prestados, ou seja, extrapola e
muito o seu objeto, pois exige da licitante experiência em serviços que o
próprio usuário poderá fazê-lo diretamente ou optar por não fazer.

6 ........ 0
nnnnn

H__--;;;o.;;;~ _________
1111111111e....--···(I

Por mais específico que seja o serviço funerário, a norma que
defme e rege tais serviços em cada município deve atentar com as
disposições da Lei Federal nO 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe
sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços

y
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públicos da administração pública, além de demais legislações locais
pertinentes, como a Lei Federal n° 7.783/l989, que em seu art. 10, IV, diz
que "os serviços funerários são considerados serviços essenciais", sendo
caracterizados assim, como ininterruptos.

Assim, necessário saber quais serviços são de fato públicos e por
isso deverão ser objetos da presente permissão e nos parece que o edital
deixa isso bem claro, tanto que o separou em 3 grupos distintos, mas não
poderia a administração exigir assim dos futuros permissionários que
apresentassem experiência em todos os serviços (15 no total), se esta
mesmo reconhece que muitos desses serviços podem ser opcionais e outros
podem ser obtidos diretamente pelo usuário.

A lei limita as exigências às parcelas de maior relevância e parcela
de maior relevância são os serviços privativos das funerárias, pois
consideram-se os mais importantes e por isso devem ser os únicos objetos
da delegação estatal.

Odete Medauar' diz que, "saber quando e porque uma atividade é

considerada serviço público remete ao plano da concepção política
dominante, ao plano da concepção sobre o Estado e seu papel. É o plano
da escolha política, que pode estar fixada na Constituição do país, na lei e
na tradição".

O artigo 30 da lei 8666/93, aqui aplicado de forma subsidiária,
exige quanto a capacidade técnica (pode-se aplicar no tocante ao
operacional), o seguinte:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação,

• MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. pp. 313-314.
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vedadas as eXIgenclas de quantidades mlillmas ou prazos
máximos; (Incluído pela Lei n° 8.883. de .1994)

A exigência a que a lei alude é exclusivamente das parcelas de

maior relevância e valor significativo da licitação. O artigo acima, muito

embora trate de qualificação técnica profissional vem sendo aplicado há

muito pela doutrina e jurisprudência também no campo operacional e

exigindo das empresas tais situações no mesmo parâmetro.

Assim sendo, há que se perguntar: Quais são as parcelas de maior
relevância na presente licitação? Evidentemente que são os serviços

privativos das funerárias ou não?

1.1. serviços obrigatórios, privativos do Poder Público ou
das Permissionárias:

1.1.1. fornecimento de urna mortuária;

1.1.2. transporte funerário;
1.1.3. higienização e preparação de cadáver e ornamentação

de urna;
L IA. conservação de restos mortais humanos.

Esses serviços que são privativos são os principais, logo, essas são

as parcelas de maior relevância, os demais, são opcionais ou podem ser

prestados diretamente pelo usuário, logo, se podem ser prestados pelo

usuário, não são de maior relevância para fins de exigência licitatória e

sequer podem ser exigidos dos licitantes.

Outro ponto fundamental: a exigência de quantidades minimas de

serviços prestados: 15.
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Outra ilegalidade flagrante do edital, que, não satisfeito por inserir

exigência que não são próprias das funerárias, exige ainda o atestado com

no mínimo 15 serviços prestados dentro do rol de exigências do item

11.4.1.1.2.1.1.
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Portanto, a exigência é restritiva e merece ser anulada.

Não obstante o silêncio legal da regra, o TeU reconheceu, por meio
da publicação da Súmula n° 263, que:

"para a comprovação da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto
a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços
com características semelhantes, devendo essa exigência
guardar proporção com a dimensão e a complexidade do
objeto a ser executado".

Sempre se alude a "parcelas de maior relevância", como os serviços
opcionais e que podem ser feitos diretamente pelo usuário podem ser de
grande relevância?

E se os serviços de maIOr relevância são apenas 4, como vimos
acima nos serviços privativos das funerárias, como exigir a prestação de 15
desses serviços e incluir nesse rol até serviços prestados diretamente pelo
usuário ou opcionais?

Ora, se assim o fossem, esses seriam prestados diretamente pelas
funerárias e seriam privativas delas.

Tal exigência não mais faz senão violar a legislação de regência do
certame, qual seja, a Lei nO 8.66611993:

6 ........ 0
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Art. 30 A licitação destina-se a garantir a observãncia do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
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vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos.

§ lo É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato,
ressalvado o disposto nos §§ 50 a 12 deste artigo e no art. 30 da Lei no

8.248, de 23 de outubro de 1991;

Portanto, tem-se que o Poder Público quando recepcionar os
serviços funerários como serviço público em seu âmbito territorial, deve se
atentar para as necessidades e realidades locais, a fim de estabelecer
critérios adequados para uma efetiva normatização, visando o atendimento
da fmalidade desses serviços em beneficio à população que irá usufruí-los'.

É necessário, quando tais serviços forem delegados a particulares,
moldar a legislação para que tais serviços atendam os princípios da
continuidade, eficiência e consequentemente da legalidade, para que, com
todas as peculiaridades que lhes são pertinentes, possam ser adequados ao
atendimento dos interesses públicos sobre o privado, sem extrapolar as
necessidades e finalidades das empresas prestadoras de tais serviços.

Para fms de arremate do tema, veja-se que a doutrina especializada

há muito já defendia os serviços que seriam próprios das funerárias, como o
saudoso Hely Lopes Meireles (malheiros;lla ed; pg 380; São Paulo),

verbis:

"O serviço funerário é da competência municipal, por dizer
respeito a atividades de precípio interesse local - quais
sejam: a confecção de caixões, a organização de velório, o
transporte de cadáveres e a administração de cemitérios.

'SERVICOS FUNERÁRIOS ENQUANTO SERVICOS PÚBLICOS landersonadao.com.br)
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As três primeiras podem ser delegadas pela
Municipalidade, com ou sem exclusividade, a particulares
que se proponham a executá-las mediante concessão ou
permissão, como pode o Município realizá-las por suas
repartições, autarquias, fundações ou empresas estatais. "

Ora, a administração não deve extrapolar as parcelas de maior
relevância e estas devem estar adstritas aos serviços que são públicos e que
devem ser objeto da permissão, logo, quando o edital exige que a empresa tenha
prestado os 15 serviços, sendo muitos deles privados, não prestigia o interesse
público e extrapola no seu poder de legislar indo além das parcelas de maior
relevância.

No mesmo sentido têm-se o acórdão 1898/20 II - Plenário do TeU,
que delimita os atestados de capacidade técnica, vejamos:

Voto:
3. A restrição indevida se deu por meio de critérios de julgamento
pouco razoáveis e de exigências excessivas na fase de habilitação,
tais como a necessidade de apresentação de atestados de capacidade
técnica-operacional de realizar parcela do objeto sem qualquer
relevância técnica ou financeira, como a cobertura com telhas
galvanizadas, com o quantitativo mínimo de 75% da área coberta
prevista para a obra.
4. Como já reiteradamente afinnado neste Tribunal (Acórdãos na
1.284/2003, 1.949/2008 e 2.215/2008 - TCU - Plenário), há pouca
razoabilidade na exigência de comprovação de percentuais
mínimos de realização acima de 50% em itens de maior
relevância, portanto, com muito mais razão se deve entender
excessiva a exigência de 75% feita em relação a itens de baixa
relevância técnica e material, tal como um atelhamento.

- 1111111111
(, ,)

Acórdão:
9.2. dar ciência à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do

Estado do Mato Grosso do Sul - AgesullMS sobre as seguintes
impropriedades verificadas no edital da Concorrência 30/20 I0

CLO:
9.2.1. exigência de comprovação pelos licitantes, mediante a
apresentação de atestados ou certidões, de capacitação técnico-

SHI5 ~ Q117, Conj. 15. Casa 16. Lago Sul, Brasília· DF - CEP 71645-150
(61) 3526.20481 hmsadvogados@hotmail.com / www.hmsadvogadosassociados.com.br
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Por força da súmula 222 do TCU, a administração pública do
Distrito Federal deve também atender as disposições do TCU no tocante a
licitações e contratos e portanto, não se pode exigir a experiência pretérita de

serviços que não se encaixam nos serviços públicos e ou com mais razão ainda,
de serviços que não estão contemplados como parcelas de maior relevância, já
que poderão ser feitos até pelos usuários.

12

edital

11.4.1.1.2.1.3. declaração de que a licitante não sofreu nenhuma
penalidade administrativa, aplicada por entes da Federação, passível
de inviabilizar sua habilitação no certame, nos termos do art. 87,-
incisos III e IV da Lei federal nO 8.666, de 1993 (ANEXO V);

EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO QUE AFASTA
LICITANTES. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES

LEGAIS

SHI5 - Q117, Canj. 15. Casa 16. lago Sul, Brasília· DF - CEP 71645-150
(61) 3526.20481 hmsadvogados@hotmai1.com I www.hmsadvogadosassociados.com.br

operacional relativa à execução de serviço de pequena complexidade

técnica, descumprindo as disposições contidas no art. 30, § 1",
inciso I, da Lei nO 8.666/93;

continua

Por fim, invocou o disposto no inciso XI! do art. 6° da Lei de
Licitações, que definiu "Administração" como sendo "órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente ", para refutar a proposta do
primeiro revisor, acima destacada. O Tribunal, então, ao aprovar,
por maioria, a tese do segundo revisor, Min. Raimundo Carreira,
decidiu: "9.2. determinar à Prefeitura Municipal de Cambé/PR que
nas contratações efetuadas com recursos federais observe que a
sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei nO 8.666/93 produz
efeitos apenas em relação ao órgão ou entidade contratante ".
Acórdão nO 3243/2012-Plenário, TC-01 3.294/20lJ -3, redator
Ministro Raimundo Carreira, 28. J1.2012.

A penalidade do inciso III do artigo 87 da lei 8666/93 não pode
afastar licitantes a não ser que seja a licitação realizada pelo mesmo ente
que a tenha aplicado. O que o edital fez foi extrapolar sua função e se
tomar um ilegítimo legislador, trazendo uma regra excessiva em contrário
entendimento da doutrina e jurisprudência, vejamos.

1111111111 ---..
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Acórdão nO 3.43912012 - Plenário

"9.4. esclarecer à Caixa Econômica Federal que:

9.4.1. a penalidade de suspensão temporária/impedimento de
contratar, prevista no art. 87, inciso m, da Lei 8.666/1993, incide
sobre a Administração, isto é, somente em relação ao órgão ou à

entidade contratante, nos termos em que decidiu o Tribunal no
Acórdão 3243/2012- Plenário;"

Os efeitos da sanção de suspensão temporária de
participação em licitação (art 87, lU, Lei 8.666/93) são
adstritos ao órgão ou entidade sancionadora}

(. ..) Em observância ao princípio da supremacia do interesse público,

não se configura hipótese de anulação do procedimento licitatório ou
do contrato firmado, o fato de empresa ler sido impedida de
participar do certame, por força de interpretação errônea na

aplicação da penalidade de suspensão prevista no art 87, inciso Il!,
da Lei 8.666/1993 (válida apenas em relação ao órgão ou entidade
que a aplicou) quando é baixa a materialidade do objeto, não houve

restrição à competitividade da licitação e nem indícios de conluio
entre licitantes e gestores. 4

Nesse viés, a exigência do item 11.4.1.1.2.1.3. do edital afasta
indevidamente licitantes que não tenham sido punidos com a declaração de

inidoneidade, ou seja, ela acaba por inovar e ir além do que a lei
determinou.

A punição do inciso III do artigo 87 somente é aplicável junto ao
órgão que a deferiu. Logo, eXigir que a pessoa declare tal penalidade o
afastará da disputa.

Por esse motivo deve ser anulada tal cláusula.

SHIS - Q117. Conj.15. Casa 16. Lago Sul, Brasília - DF - CEP 71645·150
(61) 3526.20481 hmsadvogados@hotmail.com I www.hmsadvogadosassociados.com.br

EXIGÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA
EMPRESA. RESTRIÇÃO INDEVIDA.

G U :-::-==~:-:j""c-Tr';:~~:':=~~~~~;;;:;:;';'~~;;;'~~~:==,-J.. 'Acórdão n.º 504 2015 TeU Plenário ReI. Min. Weder de Oliveira, 11/03/2015, grifo nosso.H Acórdão n.º 1.457/2014 - TeU - Plenário - ReI. Min. Augusto Sherman, 04/06/2014, grifonosso~
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Também o ato de convocação exigiu:

11.4. L 1.2. 1.2. comprovação de aptidão para o desempenho da
prestação dos serviços de conservação de restos mortais humanos, por
meio de atestado(s) fomecido(s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, ou de pessoas fisicas, em qualquer caso
acompanhados de notas fiscais de serviços prestados bem como da
emissão de atestado por médico legista ou anátomo-patologista
responsável técnico pelas atividades da empresa, comprovando
execução, no mínimo, do serviço de aplicação de material conservante
(formolização ou embalsamento), para o caso de empresa que os
preste diretamente;

A exigência acima também é restritiva de competição, pois exige (i)
primeiro a prestação de um serviço que não há previsão de sua autorização
na lei de ocupação de solo do DF e (ii) segundo porque exige a
demonstração de um médico legista ou anátomo-patologista como RT da
empresa licitante.

Percebam que tal eXlgencia não faz nenhum sentido, pois
significaria dizer que, antes mesmo de conhecerem o resultado do certame,
as empresas já precisariam contratar e pagar antecipadamente por um
profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, o que faria com que tivessem de antecipar todos os custos
financeiros decorrentes de tal contratação.

Portanto, a realização antecipada de custos com a contratação de um
responsável técnico configuraria prejuízo para aquelas empresas que não
viessem a ser declaradas vencedoras do certame. Seria uma antecipação de
gastos desnecessária.

nnnnn

H- 11111 II111
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E os prejuízos não parariam por aí. Na verdade, os resultados
práticos da interpretação apenas literal do dispositivo acima mencionado
não são prejudiciais apenas às licitantes. A própria Administração Pública

SHIS - Q117, Conj.15. Casa 16. Lago Sul, Brasília - DF - CEP 71645-150
(61) 3526,2048/ hmsadvogados@hotmail.com / www.hmsadvogadosassociados.com.br

14



, u u
00llJ10

H
~

e;:g
HUILDER MAGNO DE SOUZA

AOVOGA.DOS ASSOCIADOS

também incorre em prejuízos quando faz esse tipo de restrição, pois passa a
contar com um número menor de interessados nas licitações que realiza.

Diante dos potenciais prejuízos acima cogitados, é que o Tribunal
de Contas da União - TCU já decidiu não haver necessidade de que os
responsáveis técnicos pertençam ao quadro permanente das licitantes, nem
tampouco que tal exigência possa ser feita já por ocasião da entrega das
propostas.

No que toca ao enquadramento dos responsáveis técnicos no quadro
permanente das respectivas licitantes, aquele Tribunal, por meio do
Acórdão 1.08412015-TCU-Plenário, decidiu conforme o enunciado abaixo
transcrito:

É irregular, para fins de habilitação técnico-profissional, a exigência

de que o responsável técnico pela obra pertenca ao quadro
permanente de funcionários da licitante (artigos;r',~ inciso L
e JJt §J:, inciso [, da Lei 8.666/1993).

Também, por meio do Acórdão 1.446/2015, o Plenário do TCU
deixou claro que constitui irregularidade da Administração Pública impedir
que outros documentos, além da carteira de trabalho, sejam apresentados
pelas licitantes para comprovar o vínculo profissional.

Enunciado

A comprovação do vínculo profissional do responsável técníco com

a licitante, prevista no art. 30 da Lei 8.666/1993, deve admitir a

apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato

social do licitante, do contrato de prestação de servíço ou, ainda, de

declaração de contratação futura do profissional detentor do

atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste
(grifei)

G......... O
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H- 1111111111
el.·...·.·.cl

SH1S - Q117, Conj. 15, Casa 16, lago Sul, Brasíli~· DF· CEP 71645-150
(61) 3526.20481 hmsadvogados@hotmail.com / www.hmsadvogadosassociados.com.br

15



G~u
nnnnn

H
-----miiiiiiI
~

HUILDER MAGNO DE SOUZA
ADVOGADOS A.SSOCIADOS

Em síntese, a Administração Pública, ao realizar uma licitação,
deve permitir que as licitantes apresentem qualquer um dos seguintes
comprovantes de vínculo profissional:

1. cópia da carteira de trabalho (CTPS) do
responsável técnico;

2. contrato social da licitante, do qual conste o
responsável técnico como integrante da sociedade;

3. contrato de prestação de serviço; e
4. declaração de contratação futura do responsável

técnico detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada da anuência deste.

Assim, têm-se que a exigência acima transcrita é absolutamente
restritiva de competição, pois o profissional acima qualificado não
precisaria ser desde então RT da licitante, mas poderia apenas ter uma
declaração de sua contratação futura, caso a empresa vença a licitação.

Portanto, o entendimento do Tribunal de Contas da União acerca do
tema em análise é no sentido de que, em regra, a Administração Pública
não pode exigir, a título de qualificação técnica, que a licitante possua em
seu quadro permanente profissional de nível superior detentor de atestado
de responsabilidade técnica.

E mais incorreto ainda é que tal exigência tenha de ser cumprida
antes da assinatura do contrato, uma vez que o próprio TCU admite,
entre outros tipos de comprovante a apresentação de termo de compromisso
assinado pelo futuro responsável técnico, mediante o qual o profissional se
compromete a participar da execução contratual.

o que vale é que o vínculo profissional entre empresa e responsável
técnico fique demonstrado no momento da contratação da licitante
vencedora.

- 1111111111
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Com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho leciona:

5HIS- Q117. Conj. 15. Casa 16. Lago Sul, Brasília· DF - CEP 71645-150
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Não é possível, enfim, transformar a exlgencia de qualificação
técnico-profissional em uma oportunidade para garantir 'emprego'

para certos profissionais. Não se pode conceder que as empresas

sejam obrigadas a contratar, sob vínculo empregatício, alguns
profissionais apenas para participar de licitacão. A interpretação

ampliativa e rigorosa da exigência de vínculo trabalhista se configura

como uma modalidade de distorção: O fUndamental, para a

Administração Pública, é que o profissional esteja em condições de
efetivamente desempenhar seus trabalhos por ocasião do fUturo
contrato. É inútil, para ela, que os licitantes mantenham

profissionais de alta qualificação empregados apenas para

participar da licitação.

Aliás, essa é a interpretação que se extrai do próprio art. 30, quando

estabelece que as exigências acerca de pessoal qualificado devem

reputar-se atendidas mediante mera declaração de disponibilidade
apresentada pelo licitante. Como justificar entendimento diverso a

propósito de profissionais de maior experiência? Não se afigura
existente alguma resposta satisfatória para tal indagação. (in

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11 0 Ed,

São Paulo: Dialética, 2005, paginas. 332 e 333).

Por essa razão, essa exigência deve ser afastada.

EMPRESAS PREVIAMENTE
CREDENCL\DAS PELA SEJUS

Posteriormente o mesmo edital autoriza que a empresa apresente

declaração de compromisso de firmar contrato com empresa que preste tais

serviços. O detalhe é que empresas que prestem tais serviços já são

previamente credenciadas pela SEJUS.

A regra diz o seguinte:

11.4.1.1.2.1.2.1. Caso não execute diretamente os serviços de
conservação de restos mortais humanos, deverá a licitante apresentar,

17
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no ato da entrega da proposta de pré-qualificação declaração do
compromisso de firmar, até a data de assinatura do contrato de
outorga, contrato assinado com empresa que execute tais
procedimentos, e que esteja instalada no Distrito Federal, na forma
facultada pelo art. 5°, inciso VII, do Decreto distrital n° 28.606, de
2007, e credenciada pela SEJUSillF, tendo em vista o controle, a
fiscalização e o monitoramento a ser exercido pela Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUSIDF, nos
termos do Anexo XVl1 deste Edital. Diante disto, fica admitida a
subcontratação apenas deste serviço.

Ao que se sabe, apenas 8 empresas no DF possuem tal
credenciamento e não há possibilidade de credenciamento para outras
empresas no DF tendo em vista que a lei de uso e ocupação de solo do DF
não permite ou não prevê tais atividades.

Um resumo do anexo da LUaS, mostra que não há previsão de que
tais serviços sejam autorizados para novas empresas, a não ser que haja
alteração na referida legislação.

Portanto, a exigência específica de conservação de restos mortais
humanos (seja diretamente ou de empresa subcontratada) somente será na
verdade cumprida por 8 empresas no máximo, desde já credenciadas pela
SEJUS e sem possibilidade de alteração nesse quadro de disputa, tendo em

vista a proibição da lei de uso e ocupação de solo acima descrita.

CRITÉRIO DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICO
FINANCEIRA DIVERGENTE

a edital ainda fixou como critério de qualificação econâmico
fmanceira, exigência de impossível atendimento, qual seja:

11.4.1.1.4.2.1. As empresas que apresentarem resultado igualou
menor que 1 (um), em qualquer dos índices referidos no item anterior,
quando da habilitação, deverão comprovar, considerados os riscos

18
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para a Administração, o capital social ou patrimônio líquido mínimo
de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação no Grupo
disputado(a), na forma dos §§ 2° e 3°, do art. 31 da Lei federal nO
8.666, de 1993, como exigência para sua habilitação.

Nenhum dos Grupos possui valor estimado de contratação. Como
atender tal exigência?

Aliás, não há nem como entender como seria aplicada tal regra caso
fosse necessário verificar se dado licitante atende ou não o Edital.

A regra é subjetiva, proibida pela lei nO 8.987/1995 tanto quanto

pela Lei n° 8.666/1993, veja-se a lei 8987/95:

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da
execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos
da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade,
moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios
objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.

Ainda assim, veja-se que a regra diz 10% sobre o estimado da
contratação no Grupo, ora, a empresa somente poderá participar de uma
localidade específica e porque deveria demonstrar capacidade financeira
com base em todo o Grupo?

Exemplo: O grupo 5 prevê 10 outorgas x 195.000,00 cada, logo

temos: 1.950.000,00 x 10% seriam 195.000,00, entretanto, a empresa apenas

disputa uma outorga, logo, a exigência é excessiva e indevida.

GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA SEM
PRECEDÊNCIA DE OBRAS. ILEGALIDADE E

REGRA RESTRITIVA

- 1111111111.) •.....•.•(.

Vejamos o que o edital exigiu:
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23.1. Embora o art. 23, parágrafo único, da Lei federal nO 8.987, de
1995, só preveja a obrigatoriedade de exigência de garantia quando a
permissão seja precedida de obra, em face do caráter essencial e de
utilidade pública do serviço objeto da outorga, as Permissionárias
deverão prestar a garantia de que trata o art. 56 da Lei federal nO
8.666, de 1993, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor
total do contrato, podendo escolher urna dentre as modalidades
previstas no referido dispositivo legal.

23.1.1. A garantia a que se refere o item anterior deverá ser
efetivamente prestada no prazo de até 5 (cinco) dias corridos da
convocação do licitante, sob pena de ser declarada a inexecução total
da obrigação assumida, com a aplicação das penalidades previstas
neste instrumento.

23.1.2. A garantia contratual será devolvida a contratada quando do
termo final do contrato de outorga de permissão.

A primeira lei - a Lei Geral de Licitações e Contratos -, que é

anterior à Lei de Concessões, já estabelecia no art. 124: "aplicam-se às
licitações e contratos para permissão e concessão de serviços públicos os
dispositivos desta lei que não conflitem com a legislação específica sobre o
assunto ".

Anote-se: aplicam-se os dispositivos que não conflitem com a
legislação especial.

De sua parte, a Lei de Concessões, ao cuidar da licitação necessária
para a outorga da concessão, no art. 18, determina que o edital da
concorrência para chamamento geral dos interessados seja elaborado pelo
poder concedente, "observados, no que couber, os critérios e as normas
gerais da legislacão própria sobre licitações e contratos".

Interpretar é descobrir o sentido e o alcance da norma, procurando o
seu significado dentro do sistema jurídico. Por isso mesmo, a interpretação
literal há de estar jungida à interpretação sistemática, que busca a melhor

/ 20
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significação da nonna dentro do sistema jurídico em que ela se encerra,

tendo em vista os seus objetivos e a solução de casos concretos.

o artigo 23 da lei 8987/95 diz o seguinte:
Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de servIço

público precedido da execução de obra pública deverão,
adicionalmente:

I - estipular os cronogramas fisico-financeiros de execução das
obras vinculadas à concessão; e

li - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das
obrigações relativas às obras vinculadas à concessão.

A própria SEmS já admite na regra que a mesma é ilegal. A
exigência de garantia contratual somente é devida e legal quando HÁ
PRECEDÊNCIA DE OBRAS, o que não é o caso dos autos, ou seja, a

regra vai acabar por afastar licitantes.

É simples. Quando não há obras que antecedem a concessão não há
que se falar em garantia contratual. Por essa razão a exigência é ilegal.

EXIGÊNCIA DE ATESTADOS EMITIDOS POR

PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO OU
PRIVADO EXCLUÍNDO A PRÁTICA

RECORRENTE DO MERCADO QUE É A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOA FÍSICA

A exigência de atestados emitidos apenas por pessoas jurídicas
também não se mostra razoável devido ao mercado funerário prestar

serviços quase que exclusivamente a pessoas fisicas, logo, a exclusão de

atestados desta natureza acaba por afastar muitos licitantes.

De outra sorte, em relação à capacidade técnico-operacional,
Marçal Justen Filhos se posiciona confonne nosso humilde entendimento.
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Questiona o referido autor a interpretação legal da regra prevista no
art. 30, II e §1°, da Lei n. 8666/93, no que se refere à aceitação, nas
licitações, apenas de atestados emitidos por pessoa juridica, nos seguintes
termos:

7.8.3 A comprovação através de atestados A forma de comprovação
da experiência anterior, no âmbito da qualificação técnicooperacional,
para obras e serviços de engenharia, consiste na apresentação de
atestados fornecidos pelos interessados em face de quem a atividade
foi desempenhada. Isso propicia inúmeras dificuldades. 7.8.3.1
Atestados fornecidos por pessoas jurídicas ou físicas Uma das
questões reside em que a lei refere-se a atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado. A regra destinou-se a
afastar praxe anterior, consistente em autorizar apenas atestados
fornecidos pela própria Administração Pública. A redação legal
produziu um problema, no entanto. Ao referir-se a -pessoas jurídicas',
surge a questão de obras e serviços de engenharia prestados em favor
de pessoas naturais ou a entidades destituídas de personalidade
autõnoma. É o caso, por exemplo, de condominios. Ora, afígura-se
que o problema fundamental reside na execução anterior de certa
atividade - não está na qualidade do sujeito em face de quem foi ela
desenvolvida. Se uma pessoa física resolver promover a construção de
um edifício de quinze andares e contratar para tanto uma empresa de
engenharia, não se pode tratar a questão de modo diverso daquele que
se daria caso o contratante fosse uma pessoa jurídica. Nem se diga que
atestado fornecido por pessoa física ou condomínio não apresenta
idêntica confiabilidade quanto ao oriundo de urna pessoa jurídica. Ora,
o raciocínio é defeituoso, especialmente porque esses atestados são
registrados em face do CREA. Aliás, a entidade físcaliza a execução
de todas as obras e serviços de engenharia, independentemente da
narureza do sujeito em prol de quem é executada'. (g.n.)

Logo, a Administração não poderá criar restrição ao exercício dessa

faculdade ou mesmo limitada em desacordo com a Lei.

6,....0
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o TCEMG, no bojo do processo AUTOS W 1007.714 - 2017,

posicionou-se favorável a edital que aceitava atestados oriundos de pessoas
físicas tanto quanto pessoas jurídicas, vejamos o entendimento do corpo
técnico daquele E. tribunal, verbis:

SHIS - Q117, eonj. 15, Cas3 16, lago Sul, Brasília· DF - CEP 71645-150
(61) 3526.20481 hmsadvogados@hotmaiJ.com 1 www.hmsadvogadosassociados.com.br
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Corroborando este entendimento e apenas à título

exemplificativo, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
CREA, visando subsidiar a aplicação dos procedimentos e critérios

fixados pela Resolução nO 1.025/2009 (que dispõe sobre a Anotação

de Responsabilidade Técnica - ART e sobre o Acervo Técnico
Profissional - CAT do Responsável técnico - RT) e regulamentar o
art. 30, § 1°, I, da Lei n° 8.666/93, editou o Manual de Procedimentos
Operacionais do CREA, no qual faculta ao profissional RT requerer,
junto ao CREA, o registro de atestado fornecido pelo contratante da
obra ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica, com o objetivo de
fazer prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos, nos seguintes
termos:

Capítulo IV Do Registro do Atestado Revisão 01 Data 28/0112011

I. Do atestado O atestado é a declaração fornecida pelo contratante da
obra ou serviço, pessoa fisica ou juridica de direito público ou
privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e
identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o
período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as
atividades técnicas executadas. (g.n.)

l.1. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado
fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito público ou privado
contratante, com o objetivo de fazer prova de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,

quantidades e prazos.

(g.n.) I.U. As informações acerca da execução da obra ou prestação
de serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e quantitativos do
atestado devem ser declarados por profissional que possua habilitação
nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

A Resolução n. 1.025/2009 do CREA em seu art. 57 também
faculta ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por pessoa
física ou jurídica, nos seguintes termos:

6 ....... O
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Seção II Do Registro de Atestado Art. 57.
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É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido
por pessoa fisica ou jurídica de direito público ou privado contratante
com o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos. (g.n.)

Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela contratante
da obra ou serviço, pessoa fisica ou jurídica de direito público ou
privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e
identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o
período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as

atividades técnicas executadas. (g.n.)

Art. 58. As informações acerca da execução da obra ou prestação de
serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e quantitativos do
atestado devem ser declarados por profissional que possua habilitação
nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. (g.n.)

Parágrafo único. No caso em que a contratante não possua em seu
quadro técnico profissional habilitado, o atestado deverá ser objeto de
laudo técnico.(g.n.)

Desta forma, esta Unidade Técnica, alinhada com o comando legal do
CREA, entende que a Administração, em relação à capacitação técnica
do profissional (Engenheiro ou Arquiteto - RT da obra), pode exigir
nos editais de Iicitacão atestado fornecido por pessoa física ou por
pessoa jurídica de direito público ou privado.

Nessas condições, também a exigência de atestados apenas de
pessoas jurídicas acaba por limitar a participação de muitas funerárias, vez
que o mercado atende quase que exclusivamente clientes pessoas fisicas.

DOS PEDIDOS

Mediante o exposto, após sábia e douta apreciação desta
ilustre comissão, pede o acolhimento da presente impugnacão e a
modificação do edital no tocante às cláusulas atacadas, republicando-se o
mesmo nos termos do §4° do artigo 21 da lei 8666/93.

SHIS - Q117. Conj. 15. Casa 16. Lago Sul. Brasília· DF· CEP 71645-150
(61) 3526.2048/ hmsadvogados@hotmail.com I www.hmsadvogadosassociados.com.br
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Termos em que, com homenage· , espera deferimento.
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DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINS

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO I;.E E -.
ASFUNDF. :. .--/

~-~~
CAPITULO I "'t-'&i0-181'> . . .

,r.)", U4:rJ.? ~
"'.] - \t .

~ ~~-, ~-;----
I ;L t: :'!":~.

/ L(:JI}S;Z":",~', _~ :;:' -, ,
- - I ~ .. __ ~ _I. •

ATA DE FUNDAÇAO, ELEIÇAO, POSSE DA PRIMEIF1A-DIRETORIA-E APR0.VAÇA;C!-!?8_f".o
ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DAS FUNERARIAS DO DISTRITO FEDERAL -. H'_

ASFUNDF. I
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze (29/05/2014), reuniram- t·· ~
se empresários do setor funerário estabelecidos nesta capital no endereço sito à ADE "
QUADRA 04 CONJUNTO I LOTE 19 PRO DF SETOR P SUL CEILANDIA DF com o intuito· •. ~
de debater problemas enfrentados pelo setor. Na ocasião foi convidado por aclamação o c
Senhor ED L1NCOLN FERNANDES ALVES SILVA para presidir à Assembleia e a mim,
ALBA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS para secretariar a mesa. O Senhor Presidente da
mesa. dando início aos trabalhos fez um breve relato dos problemas que as Funerárias '+-\'-'
estão enfrentando e deixou à palavra em aberto, a Senhora MARIA IVANILDA LIMA
FERREIRA fazendo uso da palavra ressaltou a necessidade de se fundar uma Associação
forte. sem fins lucrativos e voltada para a união dos empresários do setor. Voltando a
palavra a mesa, foi colocada a proposta em apreciação a qual foi aceita e aprovada por
todos ficando assim fundada a ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO
FEDERAL - ASFUNDF, entidade de direito privado, sem fins lucrativos. Em seguida foi feito
uma pausa nos trabalhos para que fossem apresentadas as chapas para eleição da
Diretoria e Conselho Fiscal para um mandado de quatro anos. Retomados os trabalhos foi
observado pela mesa que havia chapa única a qual foi colocada em apreciação e eleita por
aclamação ficando assim constituída e empossada Diretoria e Conselho Fiscal para um
mandato de 04 (quatro anos): PRESIDENTE: Maria Ivanilda Ferreira, RG na 867.074
SSPIDF e CPF na 381.445.651-34, brasileira, casada, empresária, residente nesta
capital; DIRETOR ADMINISTRATIVO: Francisco das Chagas Martins Ribeiro, RG n °
696.441 SSP/DF e CPF na 358.481.891-53, brasileiro, divorciado, gerente comercial,
residente nesta capital; DIRETOR FINANCEIRO: Ed Lincoln Fernandes Alves Silva,
RG nO 1.796.435 SSPIDF e CPF na 707.635.851-49, brasileiro, solteiro, empresário,
residente nesta capital; PRIMEIRO CONSELHEIRO: Expedito Daniel Evangelista, RG
na 602.437 SSPIDF E CPF na 222.402.681-15, brasileiro, divorciado, empresário,
residente nesta capital; SEGUNDO CONSELHEIRO: Adelar Linhague, RG na 3.076.772
SSPIDF e CPF na 563.678.569-00, brasileiro, solteiro, empresário, residente nesta
capital; TERCEIRO CONSELHEIRO: José Fernandes da Silva, RG na 00301510381
DETRANIDF e CPF na 038.777.601-04, brasileiro, solteiro, empresário, residente nesta
capital; Em seguida foi colocada a palavra a disposição do Presidente Eleito o qual
ressaltou a necessídade de apreciação e votação do Estatuto a qual foi lido e aprovado por
unanimidade ficando com o seguinte teor;

:< Art. 10
• À ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL neste estatuto

enominada simplesmente como ASFUNDF, fundada em 29 de maio de 2014, com sede
provisória na ADE QUADRA I LOTE 19 PRO DF SETOR P SUL EM CEILANDIA DF - CEP

~
72.237-490, com foro em C~ia - DF é uma entidade civil de direito privado, sem fins

.
i_ lucrativos, de caráter organizacional, sem cunho político-partidário. sem íins religiosos, de
. caráter social, cultural, a lbiental. \habitacional, educacional, desportivo, assistencial.
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recreativo, cooperativista. assoclatlvlsta, congre:gando pessoas.---Jutld.ca's do---.S.e· •. --

funerário e constituída por número ilimitado de Associados. I

§ 1°. À ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - ASFUNDF terá
duração por prazo indeterminado e sua área de atuação estender·se-á por todo território ,-,Hn

nacional podendo também atuar em outros países respeitando sempre as suas finalidades e
se regerá pelo presente Estatuto.

§ 2°. É vedada a utilização do nome e da sede social da ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS
DO DISTRITO FEDERAL - ASFUNDF para fins pessoais, políticos partidários, bem como I"-'~

para campanhas ou promoções de eventos que não sejam do interesse comum dos
Associados.

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

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

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

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

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

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

v - Defender e representar os direitos dos Associados:

VI - Celebrar convênios e parcerias com Associações congêneres, entidades religiosas,
civis. autarquias, empresas públicas ou privadas, órgãos públicos em todas as esferas
governamentais;

VII - Promover colaboração e realizar pesquisa para demonstrativos da situação sócio r-
econômica da classe, observando os problemas existentes; !...
VIII- Incentivar e promover o relacionamento social entre os seus Asso~ados; 't \
IX - Promover para os Associa tamente ou através de convênios. assistência .
odontológica, médica. juridica e fin entro das POSSlbllid~deJ,a-Ass~iação: '"
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XI - Promover, executar, administrar iniciativas e cursos profissionalizantes, oficina
seminários. fóruns, palestras e debates educativos e informativos visando o bem estar e
profissionalização de seus Associados que estejam gozando de direitos plenos;

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

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

XII - Prestar assistência financeira a seus Associados dentro de suas possibilidades;

·'-" -:-...-
//-... -- . "
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I() , ..;.: :__.~ ,.
X . Promover e priorizar projetos buscando soluções par~ Ass' ciaQos ~m-pal:ê;erta; CQiJ1_.
outras instituições, governamentais e não govern~~ntals, zelan?o selnpTe-peio--eqtffi.íJ3Ã
financeiro:

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

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

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

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

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

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

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

XVIII - Buscar financiamento, empréstimos, ajuda e doações junto a pessoas físicas e
jurídicas, governamentais ou não. bem como instituições financeiras para criar. promover,

1 realizar e executar ações que visem à concretização de projetos oriundos de seus
Associados ou de iniciativa da própria Associação;

XIX - Instalar escritório, representações ou
necessário:

/

$'E DA ADMINISTkAÁÓ
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Art.3°. São 3 (três) os poderes sociais;

CAPíTULO 11
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SEÇÃO I

DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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

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

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

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

b) Eleger ou reeleger ocupantes de cargos estatutários;

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

)

SEÇÃO 11

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

§ 1° . As deliberações da Assembleia Geral Ordinária serão tomadas pela maioria simples
dos VOIOS;

§ 2° . A aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de administração não desonera
seus componentes das responsabilidades por erro, dolo, fraude ou simulação, bem como
por infração da lei deste Estatuto;'\

\

DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ~\

ti
,Art 6° - A Assembleia Geral Extraordinária realizara sempre que necessário para deliberarI. \

,1::'. sobre as~untos de interesses da Associação desde que mencionado no edital dei ( ,
H. convocaçao;" \R I

. Art. 7° - É da competência exclusiv ~sembleia Geral ExtraordJ!-'átiá'deliberar sobre os }<t
seguintes assuntos: \ .' ( ~ ~ \ '\ J
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a) Reformar Estatuto Social;

b) Eleger e empossar Diretorias ou Conselho Fiscal;,
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§2° - As deliberações sobre quaisquer assuntos serão tomadas pela maioria simples de
votos;

. - "
e) Dissolução voluntaria da A ASSOCIAÇAO DAS FUNERARIAS DO DISTRITO FEDERAL
-ASFUNDF.

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

Ic) Fusão, incorporação ou desmembramento;

d) Mudança de objetivo da Sociedade;

Art. 8° - A convocação da Assembleia Geral será feita pelo Presidente da Associação
através de edital que será publicado uma \tez em um dos jornais de circulação desta cidade
ou no Diário Oficial do Distrito Federal com a antecedência mínima de 03 (três) dias da data
de sua realização ou simplesmente por edital afixado no quadro de aviso na entrada desta
Associação com no mínimo dez dias de antecedência;

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

l

SEÇÃO 11

DA ELEiÇÃO

y
Parágrafo Único - Os interessados em concorrer aos cargos terão que estar em dias com
suas obrigações estatutárias junto à Associação;

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

Art. 12° - A chapa vencedora terá de obter à aprovação de pelo menos um terço dos votos \ \
validos, \,

Art. 10° - A eleição se dará em Assembleia Geral convocada especialmente para este fim,
por sufrágio universal podendo ter duas ou mais chapas concorrentes, que deveram eleger
uma Diretoria Executiva composta por um PRESIDENTE, um DIRETOR
ADMINISTRATIVO, um DIRETOR FINANCEIRO, e CONSELHO FISCAL contendo (03)
três componentes, para um período de 04 (quatro) anos, podendo ser reeleitos para
quantos mandatos necessários for;

Art. 13° - A Assembleia Geral convoca a especialmente para este, fim será conduzida por
04 (quatro) componentes: 01 (um) Pres dente, 01 (um) Secretário,)J (um) Mesário e 01,
(um) Fiscal de urna, eleitos em A<;semb eia para conduzir os trab'alhos e eleição; .' /
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a) Os eleitos serão empossados imediatamente;

b) Havendo somente (01) uma chapa e não havendo objeção por parte da Assembleia, I'
poderão ser eleitos por aclamação e empossados imediatamete, [1 _~

SEÇÃO 111 I II ,~
DA COMPETÊNCIA DOS DIRETORES E DO CONSELHO FISCAL i . ,I~

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

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

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

Art, 15° - Compete ao Diretor Administrativo: redigir, lavrar as atas das assembleias e
assina-Ias juntamente com o Presidente e auxilia-lo no exercicio de suas funções, manter
em ordem toda a documentação, receber e enviar correspondências administrativas e
sociais;

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

Art. 16° - Compete ao Diretor Financeiro; receber, guardar e contabilizar em livros
próprios as importâncias recebidas, efetuar pagamentos por ordem da presidência, assinar
juntamente com o Presidente os cheques para seus devidos fins, apresentar balancetes
financ.eiros perante as Assembleias, auxiliar o Diretor Administrativo no exercício de suas
funções;

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

\! ,\

"'TI
.;, Art 17° - Compete ao Conselho Fiscal: fiscalizar os atos da Presidência e das Diretorias

.I como um todo e a cada membro em particular relativo às finanças e a correta administração
! dos bens moveis e imóveis da Associação, examinar os livros de registro financeiro bem (\
, / como os balancetes apresentados anualmente pela Diretoria Financeira e/ou sempre que / \
:ri achar necessário: I I

-({y § 1°; Poderá convocar a qualquer tempo, pa'~ prestar esclarecimenTos, qualquer um dos"
membros da Diretorias que tenha sido cit o for";1almente por maisfJ'!-03;'TteêS) pess a~ por
suspeitas de conduta irregular no exercíci de suas funções; _ / <. /

1-) ,Ii~~í
',~, ':'~;':~::i-:
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§ 2°: Encerradas as averiguações, se considerado culpado, os Associados reunidos em
Assembleia Extraordinária e Conselho Fiscal, tomaram as provid~encias necessárias, ~

observando o disposto neste estatuto, resguardando sempre o direito de dfesa;

CAPITULO 111

DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPíTULO IV

DAS MENSALIDADES E TAXAS

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

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

CAPíTULO V

DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES

Art. 21° - São direitos dos aSSOCiados quites com suas obrigações SOCiaiS. r\

I a) Votar e ser votados para qualquer cargo da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal: ( \
~ lí
t!.~ b) Frequentar a sede SOCial e dependênCias da Associação, participar das programações ~ •.

desfrutar de todas as promoções, benefícios e vantagens oferecidas pela,mesma;

I )
c) Apresentar, por escrito, reclamações denuncia ou sugestões a Pr.esidência I Diretori.qs\
bem como recorrer ao Conselho Fiscal Asse bieia Geral, quando/se fizer'necessário;/. .

/ __o r '-)- Ll:~"'O:~.~I"r.,. :; -,. '---c-- ~~&1-. ,. ~r~:~,
.~ __:'i • I



d) Desligar-se do quadro de Associados em qualquer tempo, para isso devera apresentar
solicitação por escrito a Presidência.

Art. 22° - São deveres dos Associados:

a) Zelar pelo bom nome da associação, bem como de seu patrimônio;

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

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

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

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

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

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

a) Censura ou observação;

b) Suspensão;

c) Perda do mandato;

d) Exclusão do quadro social;

(

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

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

\ N\" § 3°; Ao Associado suscetível de perda de mandato é assegurado o direto da ampla defesa.
i~'r\ como também os infratores dos Itens ·a'. 'b' e 'd';
\' -..

~ \. § 4°: Além dos casos de pedidos de execução ou falecimento do SaCIO, a exclusão do
/ quadro social com perda dos direitos sociais ocorrerá quando o Associado deixar de efetuar

I:
pagamento de 03 (três) mensalidades consecutivas ou mediante processo regular

assegurado sempre o direito da ampla defesa nos seguintes casos:

, a) Atitude atentatória ao conceito da ASSrO; ,] )

b) Dano causado a Assoclacão e não re sarcido \ o prazo fixado; /. L

~ ._ - 'x C:4a.filrf'::,; \A1
',\ ~ C ") .~.,.y' #

, . '",»,y-e::=Y C -;r--A'l \ ,,'.,,: " ,.;;/'~=-" y
~~ ~ • J
~ '''''-



c) Improbidade;

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

Art. 24° - As penalidades serão aplicadas:

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

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

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

};: '-~-
ri~::=s ;:

Ofl: ./jCAPiTULO VI
_ .-~'.: e . '::i.:·-,· __ "

DO PATRIMONIO SOCIAL E DA-8-FONTE,5;DBé"" ' -1LO :<:,,,,:. "~c

RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOC'IAÇÃd ' re"",. ,

/l
Parágrafo Único: Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Associação que os
encaminhara a quem ou ao órgão que devera aprecia-lo se não fO~ele prÓpriO}

. .
/,

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

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

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

a) Mensalidades, doações ou contribuição dos sócios;

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

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

\ \ d) Verbas, subvenções e doações diversas;
\

" e) Rendas Diversas,
\
'.

',J

deí'
!

. ,

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

b) As pertinentes a conservação dos bens d ~ssociação inclusive d~ material alugado: .,
I ,/"') fi

c) A aquisição de material desportivo. taças medalhas, multas, prêrr1TOs. diplomas e out bi:
/ // -i

<) .~;r (,;M:<t(1:.-:-,
/-

Art. 28° - São despesas da Associação:
I .:.
/ .

/



d) As de transporte em geral;

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

e) A de material de limpeza e de escritório;

d:-~,il;-- .:: ~ .::~":
,;;P--L.-/' . -:' '-.:- .:' .: ,:t ;.~ j

L...-' _' : -~_ .;. : .• :..:~~ ._.

--7-- '~\'
co ~ c

g) Cartazes, faixas, panfletos. propagandas diversas escritas faladas e televisadas, via t: ~
internet e outros. E~ ~

~
h) Quaisquer outras compatíveis com os fins associativos, autorizados por autoridade >r ~

::~p::nt~. O quadro de pessoal será constituído por empregados contratados ou \ ~ I
trabalhadores voluntários autorizados por autoridade competente, de acordo com a
necessidade e regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. Salvo o voluntariado.

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

CAPiTULO VII

DISPOSiÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

/'

CAPíTULO VIII

DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS

. \ _.
~rt. 35° - O presente Estatuto Social da ASSOCIAÇAO DAS FUNERARIAS DO DISTRITO
FEDERAL - ASFUNDF entrara em vigor na data de sua aprovação e registro no competente
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. cabendo à diretoria a interpretação e resolução
dos casos omissos, submetendo-os a consideração e aprovação da Assembleia Geral.

Em ato continuo a palavra voltou para a mesa e foi declaraqo que neste ato esta fundada a
ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÃRIAS DO D/STRIT F-EDER L - ASFUNDF, com sua sede
provisória sito a ADE QUADRA I LOTE 19 PR I DF SET R I SUhi=M CEILANDIA DF -

~ '\ M'), 10'~
-~ . -t '
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seu Estatuto Social. Em seguida foi perguntado pelo presidente se alguém tinha algo a ser
acrescentado e ninguém mais fazendo uso da palavra foi encerrado os trabalhos e
determinando pela Assembleia que a presente Ata de constituicão da ASSOCIAÇÃO DAS
FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - ASFUNDF e seu Estatuto Social sejam
registrados no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas e nada mais havendo a
tratar, eu, Alba Lucia de Oliveira Santos, secretária da mesa, lavrei a presente Ata que, após
lida e se aprovada. justa e perfeita vai por mim assinada, pelo Presidente da Assembleia,
Diretores eleitos, Conselho Fiscal e demais presentes.

DIRETOR FINANCEIRO

CONSELHO FISCAL

PRIMEIRO CONSELHEIRO

1I
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ATA DA ASSEMBLElA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DA

FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - ASFUNDF· ~-
CNPJ N" 20.949.9161000J·08 \ \

Aos no~e dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (0910S12019),\s\:~
dezesseIs horas (l6:00hs), no endereço sito à CNC 03 LOTE 07 WJA 010
TAGUATINGA DF CEP: 72.115-535 reuniram-se EM ASSEMBLEIA '-I.,.::~/

GERAL EXTRAORDINÁRIA AssociadoslEmpresàrios do setor funeràrio
estabelecidos nesta capital para deliberar sobre os assuntos constantes na
pauta do Edital de Convocação afixado no quadro de avisos desta Associação
deste o dia primeiro de agosto de dois mil e dezenove ( 01/08/2019 ) de
acordo com o Estatuto da desta Associação; 1° Item - Ratificação da ata
anterior de Eleição e Posse da nova Diretoria onde consta o CPF da presidente
eleita com erro no digito verificador; ZO Item - aprovação do novo endereço
sede desta Associação. Em seguida a senhora Tânia Batista da Silva,
Presidente em exercício assumiu a Presidência da Assembleia, de acordo com
o § l° do Art. 15 do Estatuto desta Associação, e deu início aos trabalhos
convocando a mim, Adelar Linbague Diretor Administrativo em exercício
para secretariar a mesa, e fazendo uso da palavra a senhora Tânia Batista
da Silva relatou o 1° item da pauta justificapdo e esclarecendo que na redação
da Ata anterior consta um erro de digitação no número do CPF da presidente
eleita, onde conta; e CPF 0° 505.272.151-05: o número numero correto seria
e CPF 0° 505.272.151-04. Desta fonna a redação completa e correta é; e
SENDO ELEITA POR ACLAMAÇÃO e empossados imediatamente de
acordo com a letra "b" do Art. 13 do estatuto desta Associação para um
mandato de quatro ( 04 ) anos e ficando assim composta a DIRETORIA E
CONSELHO FISCAL da Associação das Funerárias do Distrito
Federal - ASFUNDF; PRESIDENTE: Tânia Batista da Silva, RG n'
1.180.081 SSPIDF e CPF n° 505.272.151-04, brasileira, divorciada,
empresaria, residente nesta capital; DIRETOR ADMINISTRATIVO:
Adelar Linhague, RG 0° 3.076.772 SSPIDF e CPF n° 563.678.569-00,
brasileiro, solteiro, empresário, resideote nesta capital; DIRETOR
FINANCEIRO: Expedito Daniel Evangelista, RG n° 602.437 SSPIDF e
CPF 0° 222.402.681-15, brasileiro, divorciado, empresário, resideote
oesta capital; PRIMEIRO CONSELHEIRO: Thiago Borges Caixeta, Rg nO
2.159.970 SSPIDF e CPF n° 718.063.771/87, brasileiro, solteiro,
empresário, residente nesta capital; SEGUNDO CONSELHEIRO: Ed
.Lincolo Fernandes Alves Silva, RG o' 1.796.435 SSP/DF e CPF 0°
707.635.851-49 , brasileiro, solteiro, empresário, residente nesta capital;
TERCEIRA CONSELHEIRA: A1ba Lucia de Oliveira Santos, RG 0°
1.616.223 SSPIDF e CPF n° 860.743.001-78, brasileiro, solteira, residente
oesta capital; onde todos os presentes concordaram que havia realmente um
erro de digitação e aprovarão a correção, em seguida a Presidente da
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005864
Assembleia passou para o 2" item da pauta relatando a necessidade da
mudança do endereço da sede provisória da Associação apresentando o
seguinte endereço: CNC 03 LOTE 07 LOJA 01 TAGUATINGA NORTE "
DF CEP: 72.115-535, a qual foi colocada em apreciação pelo Presidente~
Assembleia., votada e aceita por todos, passando a partir deste momento ,.
Associação das Funerárias do Distrito Federal - ASFUNDF ter todos os seus
arquivos e expediente no endereço proposto e aceito, em seguida., retornando
a palavra para a Presidente da Assembleia., a mesma perguntou a todos se
havias mais alguma colocação a ser debatida e deixando a palavra a
disposição de todos e ninguém mais fazendo uso da mesma., às dezessete
(17:00) boras, a Presidente da Assembleia encerrou os trabalhos e sendo
determinado que a presente Ata seja registrada no cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas e nada mais havendo a ser tratado, eu Adelar Linbague,
Diretor Administrativo em exerc~io e Secretário da mesa., lavrei a presente
Ata que, após lida e se aprovada., justa e perfeita com a realidade vai assinada
por mim, pelo Presidente da Assembleia., Diretores, Conselho Fiscal e demais
presentes,

@,t,

1r

,
, 1
V\

\

t---::.~~~.~~~'.2-~_ ,
Adelar inhague --

(Secre ' ' semblela )

CNC OJ LOTE 07 LOJA C1 lAGUA1'1HG.A I DF

CEP:.n.1'~ar-lJI,I- DF Jl..,..;"..,....._- U

Li'.l
DIRETORIA

~ ""- #..,
. IN "-cC,- I{)QJ l J"', (ÍQ.. \, ,,\c-.

( PRESIDENTE)
Tânia Batista da Silva

RG 0° 1.180.081 SSPIDF
CPF 0° 505.272.151-04

c./ .t(.V\Á~ r'!Ki1~< <te., ......h
Tânia Batista da Silva
( Presidente da Assembleia )
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CONSELHO FISCAL ELEITO
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Advogada

OAB/DF 58.061

'(CONSELHEIRA )
Alba Lucia de Oliveira Santos
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DEMAIS PRESENTES E ASSOCIADOS
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( CONSELHEIRO)
Ed Lincoln Fernandes AJves Silva
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CPF n° 707.635.851-49
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PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento de procuração A ASSOCIAÇÃO DAS
FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL com sede CNC 03 LOTE 07 LOTE
01, CEP: 72.237-490, Taguatinga - DF, devidamente registrada sob o CNPJ
20.949.916/0001-08, representada por sua presidente Sra. Tânia Batista da
Silva, brasileira, divorciada, comerciante, inscrita no CPF sob o n° 505.702.151
04, nomeia e constitui como procuradora

A Advogada THAYS FERNANDES ALVES (outorgada), brasileira, solteira,
advogada, inscrita na OAB/DF sob o nO 58.061, para onde com esta se
apresentar, em juizo ou fora dele, isolada ou separadamente, representar e
defender os direitos e interesses da (s) outorgante (s), de forma Assistente (s)
ou Opoente (s) com amplos e ilimitados poderes "ad judicia" "et extra" e "ad
negotia", extrajudicial e os excepcionais ressalvas do Artigo 105, do Novo
Código de Processo Civil, podendo mesmo, requerer administrativamente,
fazer acordo, firmar compromisso, transigir, receber alvarás de levantamento
junto ao cartório judicial em seu nome, bem como, levantar o depósito em
qualquer instituição bancária, dar e receber quitação, desistir, renunciar,
declarar pobreza juridica e variarem de ações ou medidas preventivas
preparatórias e de todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento deste
mandato, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais
poderes, se assim lhe convier, no todo ou em parte. Dando tudo por bom, firme
e valioso.

Brasília/DF,30 de janeiro de 2020.

OUTORGANTE

I thays.fernandes.adv@gmail.com
Cel.: 61-99136-4055



SUBSTABELECIMENTO

THAYS FERNANDES ALVES, brasileira, advogada, inscrita na OABIDF 58.061

SUBSTABELEÇO com a reserva de iguais poderes a mim outorgados pela Associação

das Funerárias do Distrito Federal- ASFUNIDF aos advogados HUILDER MAGNO

DE SOUZA, brasileiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional

do Distrito Federal, sob o nO 18.444IDF, sócio fundador do escritório HMS - Huilder

Magno de Souza Sociedade Individual de Advocacia, registrada no Conselbo Seccional

da OAB sob o nO 2355/14 com sede no SHlS QI 17, Conjunto 15, Casa 16 - Lago Sul,

Brasilia-DF, telefone; 61 - 3526-2048, Dr. DANIEL GOMES, brasileiro, inscrito na

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, sob o nO 66.688IDF; Dra.

DANIEL! DA ROSA LOEBLEIN, brasileira, inscrita na Ordem dos Advogados do

Brasil, Seccional do Distrito Federal, sob o n° 52.097IDF; Dra. NAYARA FEITOSA DO

CARMO, brasileira, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito

Federal, sob o n° 57.969IDF; Dra. DÉBORA REIS SANTANA, brasileira, inscrita na

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, sob o nO 67.280IDF,

BrasíliaIDF, 25 de maio de 2021.

v

THAYS FERNANDES ALVES

OABIDF 58.061

I thays.fernandes.adv@gmail.com
Cel.: 61-99136-4055


