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

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

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

FUNERÁRIA BOM SAMARITANO PREMIER, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nO 15.385.376/0001-39, com sede
na CLS 413, bloco B, loja 12, Asa Sul, Brasilia-DF, por intermédio de seu
representante legal, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, nos
termos do item 16 e seguintes do Edital e conforme disposto no art. 41
da Lei nO 8.666/1993, tempestivamente, apresentar

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL,

pelos fundamentos a seguir declinados.

TEMPESTIVIDADE

A abertura dos envelopes da concorrência por maior oferta
por outorga de Permissão por Grupos está prevista para o dia 14/06/2021,
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.

Desta forma, em observância às regras editalícias e à
legislação, tem-se como tempestiva a presente impugnação.
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1- BREVE ANÁLISE DO EDITAL

o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania, realizará licitação na modalidade Concorrência, para
outorga de permissões especificadas no projeto básico, com data de abertura
dos envelopes no dia 14/06/2021, tendo por objeto a "seleção de 49
(quarenta e nove) empresas, observada a ordem de classificação, para
outorga de permissões para a prestação de serviçosfunerários no âmbito do
Distrito Federal, que se constituem das atividades especificadas no art. r
da Lei distrital n° 2.424, de 13 de julho de 1999, no art. ]O do Decreto
Distrital nO 28.606, de 21 de junho de 2001".

Nota-se que se trata de licitação por meio da qual serão
selecionadas de 49 (quarenta e nove) empresas para outorga de serviço
público, que tem por meta a prestação de serviço funerário a todos os
habitantes do Distrito Federal e/ou àqueles que, residindo em outro local,
optem por proceder a inumações em cemitérios deste ente federado.

Desta forma, respeitosamente, entende-se que o edital deve
ser retificado nos termos da argumentação a seguir.

11 - DA NECESSIDADE DE REFORMA DO EDITAL

Em se tratando de licitação é essencial evitar entendimentos
inadequados, devendo o edital, bem como todos os seus anexos estarem em
consonância, a fim de que empresas capacitadas para execução do
contrato não sejam impedidas de se habilitarem, motivo pelo qual passa
a esclarecer o item que necessita de reexame, senão vejamos:

III - DA RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

o ordenamento jurídico pátrio ao regulamentar o
procedimento licitatório o sujeitou aos princípios estabelecidos no art. 37,
inciso XXI, da Constituição, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Municipios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exlgencias de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Com efeito, os dispositivos legais invocados elucidam que
dentre os princípios constitucionais que a licitação deve obedecer, estão o da
isonomia e o da igualdade de condições a todos os concorrentes.

Assim, o procedimento licitatório destina-se a criação de um
ambiente com efetiva concorrência justa e igualitária, visando garantir o
atendimento das propostas e condições que melhor atendam ao interesse
coletivo.

No entanto, o edital do procedimento licitatório em epígrafe
em seu ítem 13 do Projeto Básico, referente ao valor, afronta
diretamente os princípios legais uma vez que, a estrutura básica, foi
retirada uma "cartilha" do SEBRAE- MO, de como abrir uma funerária. Eis
o que diz o item 13 do seu projeto básico:

13. I. Em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE,
identificou-se o valor médio de instalação e custeio de uma
empresa funerária.
Considerando que os valores se referem ao ano de 2012
(conforme data das consultas constantes da bibliografia 
maio120 12), estimou-se o valorde correção monetária pelo IPCA
E IBGE, até dezembro de 2020 (59,8607%), consoante últimos
dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, no sítio
eletrônico
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/pub1ico/corrigirPorln
dice.do? method=corrigirPorlndice (cálculos impressos anexos).
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Douta autoridade, não é cabível aplicar essa cartilha no
âmbito do Distrito Federal, a Constituição é clara quando diz que é
"necessário tratar os desiguais na medida da sua desigualdade".

A realidade do ato fúnebre é um tanto que cultural e diferente
entre regiões como Minas Gerais e Brasil a fora, totalmente distintas do
Distrito Federal. É sabido que no mercado mineiro funerárias tem em seu
espaço salas de velório para locação, ao ponto que em Brasília somente o
cemitério possui tal serviços (tabela em anexo).

A lei 2424 de 13/07/1999 em seu artigo 5° Os serviços de
cemitério constituem-se: XI- utilização de capelas e XII- velórios, contudo o
edital prevê como investimento em seu item 13.1.1 itens que no DF são de
uso tão somente da concessionária de todos os cemitério do DF a Campo da
Esperança Serviços LTDA, como item de investimento básico para funerária
sendo estes:

a) 04 carrinhos para transporte de urnas (carro utilizado para levar
a uma como falecido da sala de velório no cemitério para o
local do sepultamento), serviço este ofertado pela Campo da
Esperança a um valor de R$ 100,44; Vale ressaltar que um
veículo funerário não tem autorização para transportar tal
carrinho (tendo em vista que é de uso exclusivo para transporte
de umas funerárias com falecidos Lei 28606 art. 9, o mesmo é
preparado para transporte de pessoas falecidas, e não para
transportar carrinho, castiçais, candelabros ou porta coroas),
poderíamos entender então que não foi previsto no
investimento inicial veículo para transporte de tais itens.

b) 08 conjunto suporte para umas, c) 10 conjuntos de
candelabros, d) 10 conjuntos de castiçais e e) 10 conjuntos de
suporte para coroas são itens exclusivos para o cemitério que
possui sala de velório para locação, serviço este não ofertado
no edital (Os cemitérios possuem mesas e conjuntos para
suporte de urnas, candelabros para colocação de velas, castiçais
com Jesus Cristo para que católicos e demais possam utilizar,
assim como suporte para coroas de flores, sempre quando o
serviço de velório é contratado)
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Levando em consideração o edital, Brasília terá 49 funerárias,
cada uma com 10 conjuntos de candelabros, castiçais e suporte para coroas,
somando um total de 490 unidades do "kit" para locação de velório, o qual é
apresentado um mercado em 2030 de 48 óbitos dia (17.851,27 óbitos ano
item 13.1.4.1), ou seja, um exagero de investimento desnecessário em mais
de 1.000 % fora da realidade do próprio mercado apresentado pelo edital,
que sequer a funerária poderá explorar o serviço de locação de velório por
não dispor de salas de velório.

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

I - fornecimento de urna mortuária;

II - transporte funerário;

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 uma mortuária;

VII - despacho aéreos ou terrestres, nacionais ou
internacionais de cadáveres;

VIII - representação da família no encaminhamento de
requerimento e outros papéis junto aos órgão 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;
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x - demais servIços afms autorizados pelo órgão
pel1llitente.

Veja não há previsto em lei carrinhos, castiçais, porta coroa,
candelabros, todavia o edital ignora a lei e exige como investimento básico
tais itens e até mesmo não prevê na tabela 15.1 o preço para locação,
diferentemente do que ocorre no cemitério que possui tabela para tal serviço.

Diz ainda o edital, verbis:

15.3 do projeto básico: Os itens não relacionados na tabela de
preços máximos das tarifas de serviços funerários serão
objeto de livre negociação entre as partes, todavia, qual a real
necessidade de tantos castiçais, portas coroas, candelabros,
carrinhos quando em 2030 em média teremos um único óbito
para cada funerária?

O item 8.1.3 do projeto básico exige seguro contra riscos de
responsabilidade civil, com cobertura para passageiros e terceiros, todavia,
esse custo não está previsto no item 13.1.2 custos para manter uma funerária.

O item 8.5 fala que os veículos especiais que transportarem
cadáveres cuja causa da morte tenha sido moléstia transmissível deverão ser
rigorosamente desinfectados, quando a RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
COLEGIADA - RDC N° 33, DE 8 DE JULHO DE 2011 da ANVISA diz o
contrário:

"Art. 10 Fica vedada, em todo o território nacional, a prestação de serviço

de conservação e translado de restos mortais humanos, em que o óbito tenha

tido como causa a encefalite espongiforme, febre hemorrágica ou outra nova

doença infecto-contagiosa que, porventura, venha a surgir a critério da

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS)."

Fonte: https://agencia.ac.gov.bl"/wp-conte"tll!ploads/202010SIRDC-transpo Ite-de

corpos.pdf

O item 9.2.1 o edital sugere não utilizar o serviço de
formolização com base em um manual do diretor funerário, quando temos
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relatórios de ensaIos que comprovam que a técnica de formalização é
perfeitamente seguro para saúde do profissional (anexo), devidamente
apresentados à Vigilância Sanitária juntamente o PPRA (programa de
Prevenção de Riscos Ambientais) vale ressaltar, que nunca fomos sequer
consultados sobre tal risco para o trabalhador.

No item 9.3.2 exige EPI todavia não está previsto nos custos
mensais Item 13.1.2;

9.3.2. A Permissionária se obrigará a fornecer ao Agente Funerário
todos os equipamentos de proteção e segurança do trabalho, bem como
exigirá e acompanhará a observãncia de programas de saúde,
especialmente as campanhas públicas de prevenção a acidentes de
trabalho, epidemias e endemias.

o investimento básico para montar uma funerária traz, à
título de exemplo, a aquisição de 4 carrinhos para transporte de urnas,
pergunta-se: qual será a utilidade prática desse carrinho em uma funerária?

Não existe.

E não existe essa justificativa porque, por exemplo, no
cemitério campo da esperança ao pagar a taxa de sepultamento, a pessoa
pode optar por pagar pelo carrinho para transporte da uma, ou seja, a
funerária sequer utiliza o carrinho nesses casos.

Estamos nesse caso falando da única empresa cemiterial de
todo o Distrito Federal, onde são feitos todos os sepultamentos locais, ou
seja, não existe nenhuma função em exigir 4 carrinhos para tal, aliás, sequer
I carrinho seria necessário porque não se utiliza o mesmo, pois o cemitério
já o fornece pela módica quantia de R$ 100,44 (CARRO ELÉTRICO)
utilizado para transporte da uma do velório ao local do sepultamento, logo,
a exigência apenas serve para afastar licitantes ou demonstra o nível de
conhecimento técnico na preparação do edital e aumentar o valor do
investimento. (vide tabela anexa)
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Percebe-se que esse fato limita a competitividade, pois
aumenta o custo do investimento, isso porque foi feito com base numa
cartilha do SEBRAE do ano de 2012, que não considera a realidade local do
DF.

Ao ponto que o edital prevê a aquisição de itens cemiteriais
não ofertado no rol de serviços de uma funerária, exige no item 6.1.1. sala
de exposição de ataúdes, exige no item 9.7 obrigatoriedade de possuir umas
com características mínimas e ignora tal solicitação em seu ínvestimento
básico item 13.1.1 a aquisição de mostruário e estoque de umas funerárias e
cinzários para seu funcionamento pleno, adotando a premissa no item b):

''Nos valores mencionados como ínvestimento não está
previsto a aquisição de estoque ínicial para a funerária,
porquanto irá depender da expectativa de venda de cada
empresa."

Ora, como pode desconsiderar o ínvestimento inicial no item fundamental
para prestação de serviços funerários?

No quesito ínvestimento em dois veículos funerários, o qual
o ínvestimento inicial previsto é de R$ 143.874,69 para dois veículos,
entende-se que cada um custará R$ 71.937,35, veículo este, adaptado
(conforme exigido na lei 28.606, art 9, iten II). Contudo, hoje 28/05/2021 a
aquisição de um veículo simples com carroceria para adaptação, conforme a
tabela FIPE, está no valor de R$ 65.670,00
(https://veiculos.fipe.org.br?carro/vw-volkswagen/5-2021 /005459
3/3?000/g/349gv8zgt9p). Restando para sua adaptação o valor de R$

6.267,35, com ixox, fibra, forramento interno, travas e afins. Todavia os
custos mínimos para adaptação ultrapassam o valor previsto em edital, tendo
como base a quantia de R$ 22.310,00 (anexo), somando um total mínimo de
R$ 87.980,00 cada veículo, total de R$ 175.960,00 uma quantia superior em
22% que o previsto em edital (R$ 143.874,69 apresentados).
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Maior exemplo disso poderíamos retirar do próprio edital
quando se diz sobre óbitos projetados para 2030, repito, 2030. (página lOdo
proj eto básico):

GRUPO 02 Localidade Óbitos/ano menos sepultamentos
sociais 2030 Óbitos/dia 2030.
Número de outorgas - Gama 3,22; Santa Maria 2,00

Ora, esse é o exemplo prático de que o estudo está defasado e
não se aplica ao caso do DF, pois no caso acima se considerarmos certa a
projeção de óbitos para o Gama, por exemplo, de 3,22 e Santa Maria de 2,00,
por qual razão a funerária teria que ter 4 carrinhos e se não se projetou
sequer 4 óbitos para o Gama e pior ainda 2 óbitos para Santa Maria?
Teriamos para um mercado de 5,22 óbitos 20 carrinhos (4 para cada uma das
5 funerárias)

Assim também outros itens de serviços também não se
justificam, como por exemplo 2 veículos (se há região que no máximo em
2030 teremos 2 óbitos).

Da mesma forma, o fato de exigir 10 cadeiras, 03 computadores
(em locais que por exemplo serão projetados 1,76 óbitos/dia - Recanto das
Emas e Riacho Fundo II que é menor ainda 0,61), por qual motivo a funerária
terá que investir em 3 computadores num local onde não teriamos sequer 1
óbito por dia?

Segue-se a isso o caso por exemplo de 2 impressoras, quando
sabemos que a impressora pode funcionar em rede e assim 1 apenas seria o
suficiente.

Da mesma forma, 4 telefones, 10 conjuntos de candelabros, 10
conjuntos de castiçais, quando o castiçal é também ofertado pelo cemitério
ao custo de R$ 183,28 (cento e oitenta e três reais e vinte e oito centavos).
(Vide tabela anexa).

Não é nesse caso razoável a eXlgencia de que a
permissionária invista um alto valor nesses itens, e que com certeza não serão
utilizados, ora, há diversas regiões administrativas que a projeção para 2030
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é de menos de 2 óbitos/dia e a funerária terá que investir em 2 veículos para
transporte de menos de 2 pessoas?

Vale destacar que o projeto básico foi baseado em uma tabela
de outro Estado, e ainda de uma realidade de mercado de quase 10 anos
passados, projetando 20 anos à frente, poderíamos entender que o projeto
básico está atrasado em 20 anos. Vejamos ainda o projeto básico:

\0.3. Em outra quadra, dada a vedação de exclusividade, por tratar-se
de outorga, bem como em face do número de óbitos no Distrito Federal,
é impositivo adotar, para a quantificação das outorgas de permissão, um
parâmetro que teoricamente possibilite pelo menos 01 (um)
atendimento diário, ao final da concessão, para cada Permissionária,
como condição de assegurar a viabilidade econômico-financeira da
delegação.

o projeto básico deve ser feito por meio de estudo técnico
preliminar, estudo esse que deve levar em consideração em primeiro lugar
o serviço que será prestado, quais as necessidades básicas para prestar esse
serviço, o que as empresas que hoje já atuam no mercado precisam ter para
que uma funerária funcione.

Não é aceitável essa "receita de bolo" de uma cartilha de
outro Estado ou que considere outra realidade que não a do Distrito Federal.

Em Brasília, diferente de demais estados, o setor funerário
possui fiscalização específica, SEJUS/SUAF, tendo este acesso a todas as
funerárias do DF, o mesmo dispõe da relação atualizada de todos os
funcionários atuantes em todas as funerárias, assim como poderia contribuir
no estudo para formação do edital, como entender o número de veículos que
o atual mercado possui, número de mesas, acentos, computadores e
mostruário de umas, este último, diga-se de passagem ignorado no projeto
do edital como investimento.

o edital

De acordo com o Lei 8.666/1993, no art. 6°, vejamos:
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IX - - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e

suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra
ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação,
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e
do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida deforma afornecer visão
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, deforma a minimizar a necessidade de reformulação ou
de variantes durante asfases de elaboração do projeto executivo e de
realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais

para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
e) subsidios para montagem do plano de licitação e gestão da

obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de
suprimentos, os normas defiscalização e outros dados necessários em

cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em

quantitativos de serviços efornecimentos propriamente avaliados;

o Projeto Básico deve evidenciar, pois, a
compatibilidade dos custos com a disponibilidade financeira para a sua
execução; que todas as soluções técnicas possíveis foram cogitadas e que a
mais conveniente foi adotada; que os prazos de execução foram calculados
e os reflexos ambientais da implementação do projetO'

o ACÓRDÃO N° 1674/2016 - TCU - Plenário,
constatou um processo licitatório com ausência de informações relevantes e
notas técnicas para a contratação, foi expresso em determinar os ajustes
no processo licitatório para evitar danos e riscos para a Administracão,
conforme podemos verificar abaixo:
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1.7.1. Recomendar à Secretaria Extraordinária de

Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça,

com fúndamento no art. 250, IlL do Regimento Interno do

Teu, que avalie a conveniência e a oportunidade de fazer as
gestões necessárias para concluir a contratação de gás Hélio
antes da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos,

com vistas a mitigar o risco de não haver gás Hélio para

abastecer os balões para videomonitoramento durantes os

Jogos Olímpicos e Paralímpicos;

1. 7.2. dar ciência ao Ministério da Justiça sobre as seguintes
impropriedades/falhas nos processos de contratação que

conduziram aos pregões Sesge/MJ 12 e 25/2016, para que
sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de
ocorrências semelhantes:

1.7.2.1. ausência no termo de referência de informações

relevantes presentes em notas técnicas complementares ao

estudo técnico preliminar, em afronta a Lei 8.666/1993, art.

6~ inciso IX, alínea "/", e art. 7~§ 4~ com vistas a subsidiar
o dimensionamento das equipes para executar os serviços e

consequentemente a elaboração das propostas por parte das
licitantes;

1.7.2.2. ausência de estimativa do número de chamados de

acordo com as atividades previstas no catálogo de serviços

e, se possível, da previsão de equipe necessária para

executar os serviços, com vistas a subsidiar o
dimensionamento das equipes para executar os serviços de

service desk e consequentemente a elaboração das propostas

por parte das licitantes, o que afronta a Lei 8.666/1993, art.

6°· . IX. I' ''/' 7° § 4°, mclSO , a mea , e art., ;

1. 7.2.3. ausência de informações quantitativas a respeito

dos sistemas operacionais. aplicações e banco de dados
utilizados em contratações de service desk, informando a

versão do software sempre que possível, com vistas
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a facilitar o entendimento das especificidades do ambiente
por parte das licitantes, em atendimento à Lei 8.666/1993,

6°· . IX. I' 'j" 7° § 4°art. ,znCISO ,a znea , e art., ;

1.7.2.4. ausência de fundamentação técnica para escolha de
certificações, inclusive para certificações específicas
quando são cabíveis outras correlatas, com vistas a
fundamentar a exigência das certificações profissionais

necessárias para execução do contrato, identificada nos
processos de contratação de service desk (Pregões Sesge/MJ
12 e 25/2016), em afronta a Lei 8.666/1993, art. 3~ § 1~

inciso 1, c/c IN SLTI 4/2014, art. 15, caput, e art. 17, inciso
11, alíneas Hf'J e "g";

1.7.2.5. ausência de avaliação de riscos críticos, identificada
no processo de contratação que conduziu ao Pregão
Sesge/MJ 12/2016, o que afronta a IN SLTI 4/2014, art. 2~

inciso xv, e art. 13, com vistas a identificar os riscos
relacionados ao alcance dos resultados esperados com a
contratação e executar efetivamente as ações planejadas
para tratamento dos riscos identificados;

1.7.2.6. ausência de identificação das necessidades para
adequação do ambiente de execução durante a fase de
planejamento do Pregão Sesge/MJ 12/2016, em oposição ao
estipulado na IN SLTUMP 4/2014, art. 12, inciso V

Súmula 177 - TeU

A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável
da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os
licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o
conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação,
constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade
demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto
do pregão.
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Feitas estas observações, podemos entender que o Projeto e o
Termo de Referência guardam uma correlação direta, sendo os dois os
direcionadores principais para a contratação pública adequadas.

Para tanto, estes devem ser a defrnição do objetivo deve ser
precisa, clara e suficiente sendo requisito indispensável da competição, até
mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes e
consecução da proposta mais vantajosa para a Administração.

IV - DA METODOLOGIA ADOTADA PARA0 CUSTO DA
OUTORGA DE PERMISSÃO. DO NECESSÁRIO

FRACIONAMENTO (PARCELAMENTO??).

A administração informou no item 7.2 do edital que não seria
o caso de fracionar o objeto da licitação, entretanto, é ilegal tal assertiva
diante dos valores da outorga que consideram o número total de óbitos do
DF para se chegar a um valor minimo de outorga de permissão. A regra diz
o seguinte, verbis:

7.2. Diante da metodologia adotada, de escolha das
localidades pelos vencedores de cada grupo, não haverá
fracionamento do objeto.

Achamos que nesse caso a administração quis dizer que não
haverá o parcelamento, pois ele seria a regra e o fracionamento é até um
crime, portanto, natural que não tenha mesmo o fracionamento.

o parcelamento refere-se ao objeto a ser licitado e representa
a sua divisão no maior número de parcelas possiveis que forem viáveis
técnica e economicamente, com vistas à ampliação da competitividade.
Trata-se de obrigação disposta no art. 23, §1·, da Lei n. 8.666/1993.

A licitação deve ser dividida em tantas parcelas tantas que se
mostrem aptas tecnicamente e economicamente viáveis como determina o
artigo 23 da lei 8666/93:
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§ IQ As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e

economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à

ampliação da competitividade sem perda da economia de

escala. (Redacão dada pela Lei n° 8.883. de 1994)

o fracionamento, por sua vez, constitui irregularidade e
caracteriza-se pela divisão de despesa com o objetivo de utilizar modalidade
de licitação inferior à recomendada à totalidade do objeto ou para
indevidamente justificar a contratação direta.

Portanto, não se deve confundir os conceitos de parcelamento
e fracionamento. A diferenciação entre os institutos é claramente
estabelecida na doutrina e costumeiramente tratada emjulgados dos tribunais
de contas, tal qual ocorrido no Acórdão 1540/2014 do Plenário do Teu:

Não há conflito entre os parágrafos re SOdo art. 23 da Lei nO 8.666/93,
que devem ser interpretados em conjunto: o parágrafo r trata o
parcelamento como regra a ser observada, sendo prestigiado quando
são feitas várias licitações, ou então uma única adjudicando-se por
grupos ou lotes; já o parágrafo 5° trata especificamente da modalidade
licitatória a ser adotada em cada uma das parcelas em que o objeto
vier a ser dividido em mais de uma licitação.

E por que a licitação deve ser melhor parcelada? Porque o
critério adotado aumenta o valor da outorga indevidamente e afasta licitantes
aptos e o pior empresas de pequeno porte que hoje já prestam tais serviços,
vejamos o que diz o item 10.3 do projeto básico:

10.3. Em outra quadra, dada a vedação de exclusividade, por tratar-se

de outorga, bem como em face do número de óbitos no Distrito Federal,

é impositivo adotar, para a quantificação das outorgas de permissão, um

parâmetro que teoricamente possibilite pelo menos 01 (um)

atendimento diário, ao final da concessão, para cada Permissionária,

como condição de assegurar a viabilidade econômico-financeira da

delegação.

Entretanto, a regra acima imposta destoa do edital, pois por
exemplo, há regiões que não há projeção para 2030 de 1 óbito por dia. Ora,
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como teria a condição de se alcançar um atendimento diário se em 2030 não
teria 1 óbito diário, a exemplo das localidades do Itapoã, Lago Sul, Sudoeste,
Lago Norte, Varjão, Cruzeiro, Jardim Botânico, Fercal, Riacho Fundo,
Núcleo Bandeirante, Estrutural, Park way, Candangolândia, SIA e Riacho
Fundo II.

Ainda assim a administração aftrmara que não irá parcelar o
objeto (mesmo usando o termo fracionamento como explicado acima),
entretanto, o parcelamento em grupos e utilizando-se a soma geral de óbitos
para se chegar a um valor mínimo da outorga é anticompetitivo. Vejamos:

Diz o projeto básico:

o valor total do menor preço do serviço, assim, é de R$ 1.241,56 (mil,
duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

13.1.4.1. O valor total estimado das outorgas de permissão corresponde
à soma do faturamento bruto mínimo estimado das 49 (quarenta e nove)
permissões ao longo do período da outorga, cujo montante é de R$
191.386.871,40 (cento e noventa e um milhões, trezentos e oitenta e seis
mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos), conforme
estimativa contida na tabela abaixo e esclarecimentos que se seguem:

A administração usou como critério o número total de óbitos
de todos os grupos (agrupando por localidades), e chegou a um total de óbitos
anuais que multiplicado pelo valor mínimo dos serviços (R$ 1.241,56)
chegou a um total de R$ 191.386,871,40 e o dividiu por 49 (número de
outorgas) chegando a um faturamento bruto em 10 anos de R$ 3.905.854,51
X 5% - R$ 195.292,72 (sendo esse o valor mínimo da outorga).

o agrupamento feito como está prejudica a livre concorrência
e aumenta o valor da outorga indevidamente em diversas localidades, pois o
correto seria o parcelamento por LOCALIDADE e não por grupo.

Das 32 localidades previstas e agrupadas em 7 grupos
distintos temos 15 (quase 50%), que não apresentarão em 2030, repito,
não apresentarão em 2030, sequer 1 óbito por dia.

O item 10.5.6.1.1 entende que uma funerária deve atender um
óbito dia para se manter, todavia, nesse cenário, a funerária não se sustém
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economicamente, entendemos que para aumentar a capacidade de
atendimento do serviço funerário não se faz necessário apenas aumentar o
número de funerárias e sim de veículos e pessoal. Ter 49 funerárias
invíabilizar o setor.

o critério utilizado de somar todos os óbitos indistintamente
e multiplicar pelo valor de I serviço diário (considerando o ano de 2030) 9
anos À FRENTE, e impor um valor mínimo EXATAMENTE IGUAL para
todas as localidades afasta potenciais interessados, e é o grande equívoco
do edital.

Se usarmos os mesmos critérios por localidade e assim o
edital fosse parcelado por localidade e aplicando-se a mesma fórmula,
teríamos à título de exemplo o seguinte:

Localidade: Varião - 0,11 óbitos/dia em (2030) =40, 15 óbitos

por ano, isso no ano de 2030 (hoje presume-se ser ainda menor). 40,15
X 10 anos: 402 óbitos em 10 anos X 1.241,56 = R$ 499.107.12 X 5%
=24.955,35 de valor inicial.

Observação importante: No cálculo utilizado a administração considera o
número de óbitos ano a ano, e no cálculo acima foi considerado apenas o ano
de 2030, bem adiante, e portanto com projeção maior, o que significa dizer
que o valor inicial da outorga do Varjão por exemplo será ainda menor que
o valor acima encontrado.
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ANO ÓBITOS VALOR M[NIMO DO SERVIço VALOR TOTAL NO ANO

2021 13.283,57 1.241,56 16.492.349,20

2022 13.696,60 1.241,56 17.005.150,70

2023 14.112,45 1.241,56 17.521.453,40

2024 14.561,13 1.241,56 18.078.516,60

2025 15.075,62 1.241,56 18.717.286,80

2026 15.560,93 1.241,56 19.319.828,30

2027 16.114,05 1.241,56 20.006.559,90

2028 16.668,98 1.241,56 20.695.538,80

2029 17.225,72 1.241,56 21.386.764,90

2030 17.851,27 1.241,56 22.163.422,80

TOTAL" 191.386.871,40

Na fórmula usada no edital, ou seja, não parcelando o edital
desta forma, ele impõe ao permissionário que se interesse pelo Varjão a
pagar inicialmente R$ 195.292,72, ao invés de R$ 24.955,35, o que
certamente é um efeito restritivo de suma importância e com certeza afastará
licitantes além de violar claramente o artigo 23 da lei 8666/93.

Temos assim em quase 50% das localidades licitadas essa
distorção de não termos sequer 1 óbito por dia em 2030, repito, em 2030, 9
anos adiante, quiçá agora. Por isso o parcelamento por localidade com
disputa em 32 localidades separadas é o que mais se adequa ao princípio da
competitividade e isonomia.
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Além disso, como já dissemos o parcelamento é a regra e não
a exceção para tais casos.

Ainda sobre o assunto, vale ressaltar o enunciado da Súmula
n° 247 TCU que trata do parcelamento do objeto nos certames licitatórios:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por
preço global, nos editais das licitações para a contratação de
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível,
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de
propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou
aquísíção da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a
ítens ou unídades autônomas, devendo as exígêncías de
habílitação adequar-se a essa dívísibílídade.

Dessa forma, é dever do administrador público buscar o
parcelamento do objeto e rechaçar a hipótese de fracionamento do objeto,
respeitando a correta utilização das modalidades licitatórias legalmente
estabelecidas. ConfIra decisões do TCU sobre o tema, que aliás, devem ser
seguidas pela administração do Distrito Federal a teor do que dispõe a
súmula 222 do próprio TCU. Vejamos alguns exemplos práticos:

Acórdão 2.796/2013-Plenário

o simples fato de existirem no mercado empresas capazes de fornecer todos os
produtos ou prestar diversos serviços não autoriza, por si só, a licitação conjunta
do objeto, sendo este o entendimento do Tribunal do Contas da União:

J5. No que se refere à falta de parcelamento do objeto, também considero que os
responsáveis não conseguiram refutá-las. A principal justificativa para tanto foi a
de que não haveria garantia mínima de contratação em relação ao serviço de
plotagem, assim sua junção com o serviço de outsourcing de impressão visava a
evitar que a licitação fosse deserta. Os defendentes aduziram ainda que a
competitividade do certame não ficou prejudicada, pois, na fase de planejamento,
havia sido verificada a existência de empresas que poderiam fornecer os dois
serviços conjuntamente.

16. Ora, conforme pontuou a Selog, há uma flagrante contradição entre a
afirmação de que não haveria garantia mínima de contratação do serviço e a
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previsão de quantidades expressivas de contratação de plotagem no termo de
referência. Vale frisar que o serviço de plotagem correspondia a 45% do valor da
contratação, equivalente a mais de R$ 7 milhões em doze meses. Portanto, o
argumento não é razoável. Ademais, a simples existência de empresas que
pudessem oferecer o serviço não é suficiente para justificar a ausência de
parcelamento do objeto quando viável, pois o parcelamento deve ser a regra,
excepcionada apenas quando for justificadamente prejudicial ao interesse
público ou da Administração, o que não é o caso. Nesse sentido, são os Acórdãos
491/2012 - e 3.155/2011 - ambos do Plenário, entre outros. (grifo nosso)

Acórdão 3009/2015-Plenário

Essa definição sobre o parcelamento ou o agrupamento de diferentes pretensões
contratuais em um lote/grupo da licitação precisa ser objeto de ampla avaliação
durante os estudos técnicos preliminares, quando deverá ser feito, por exemplo,
um diagnóstico do mercado para verificar a viabilidade de contratar o objeto
conjuntamente.

Um bom exemplo dessa análise de mercado é a contratação conjunta de serviços
terceirizados que não exigem especialização técnica, ou seja, atividades como
limpeza, recepção, jardinagem, dentre outras. O TCU tem admitido a contratação
integrada dos referidos serviços.

Esse posicionamento da Corte de Contas se sedimentou a partir da compreensão
de que a administração não está contratando a atividade em si, mas a gestão da
mão de obra, sobretudo porque no mercado as empresas que atuam nessa área não
são especialistas em cada um dos serviços que oferecem. A atividade econômica
delas é fazer o recrutamento, seleção e gestão dos seus empregados.

Acórdão 2443/2018-Plenário

Cumpre ressaltar que a depender do tamanho do contrato, a reunião das atividades
em um único item/grupo pode resultar em uma indevida restrição na
competitividade, devendo essa circunstância ser avaliada previamente.

Diante desse cenário legal e jurisprudencial, pode-se concluir
que o parcelamento do objeto deve ser objeto de decisão administrativa
motivada a partir de elementos técnicos, econômicos ou mesmo operacionais
resultantes de avaliação minuciosa, o que não é o caso dos autos.

Portanto, resta evidente a necessidade de suspensão do certame,
até que sejam feitos os ajustes no edital, republicando-se o novo texto em
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conformidade com a legislação atual, bem como entendimento dos tribunais,
especialmente do Tribunal de Contas da União.

v - OUTRAS IRREGULARIDADES QUE MACULAM O EDITAL

No Item 10.4.1.1.1. ao tratar dos serviços sociais o edital se
utiliza de informações da Campo da Esperança Serviços LTDA, empresa
está, interessada no certame, porque não se utilizou de informações da
SEDES (secretaria de desenvolvimento social) órgão que autoriza os
sepultamentos para famílias carentes? (anexo questionamento da CONTIL
empresa proprietária da Campo da Esperança LTDA).

No item 10.5.3.1 ele cita os dados da Campo da Esperança
como sendo da SEDES, o que é um equívoco.

No tocante do serviço social, apesar de considerar e
apresentar os dados da Campo da esperança o edital traz uma informação
equivocada quanto aos sepultamentos sociais, informa no item 10.4.1.1.2
que o crescimento foi de 1,47% quando na verdade, com os dados
apresentados a média de crescimento foi de 0,30%.

10.4.Ll.1. Segundo dados fomecidos pela empresa Campo da Esperança Serviços ltda. entre os
anos de 2014 e 2019, foram realizados sepultamentos sociais nos seguintes quantitativos neste ente
federado:

Ano Número de sepultamentos sociais

2014 1046

2015 1003

2016 977

2017 1074

2018 1047

2019 1055

10.4.1.1.2. Calculando a média de crescimento dos sepultamentos sociais. chega-se ao percentual
de 1,47%. sendo certo que o número relativo ao ano de 2014 foi utilizado apenas para estabelecer o
percentual de crescimento do ano de 201S.
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Item 10.4.1.1.1. - pg 36-
Ano Número de sepultamentos sociais Crescimento
2014 1046
2015 1003 -4,11%
2016 977 -2,59%
2017 1074 9,93%
2018 1047 -2,51%
2019 1055 0,76%

lVIÉDIA 0,30%--- !

No Item 10.4.5. Qual cálculo foi estabelecido para que se
compreenda que um único serviço por dia para cada funerária a mantém
economicamente competitiva? Considerar 2030 como base estando nós em
2021, há uma defasagem de previsibilidade mercadológica, o qual, as 49
funerárias estarão em plena competitividade somente em 2030.

No item 10.4.1.1.5. como pode a média de 5 anos ser 1031,2
com crescimento de 1,47% ao ano, se em 2030 temos apenas 929 óbitos
sociais a serem reduzidos? O cálculo, a nosso ver pode estar equivocado.

10.4.1.1.5. Assim como o IBGE projetou a população e o número de õbitos por ano no Distrito Federal

entre 2019 e 2030, foi projetado o número de enterros sociais, nesse mesmo periado, calculado sobre
a media de 1031,2 ao ano (média de sepultamentos sociais entre 2015 e 2019) ao qual foi aplicado
o percentual médio de crescimento nos últimos cinco anos, qual scja 1,47% ao ano. também
discriminado na memõria de cálculos.

Óbitos totais
Ano População Percentual de Crescimento

por ano

2020 3.052.546 13.706 4.49%

2021 3.091.667 14.098 4,56%

2022 3.130.014 14.523 4.64%

2023 3.167.502 14.951 4,72%

2024 3.204.070 15.412 4,81%

2025 3.239.675 15.939 4,92%

2026 3.274.291 16.437 5,02%

2027 3.307.883 17.003 5,14%

2028 3.340.408 17.571 5,26%

2029 3.371.&45 18.141 5,38%

2030 3.402.180 18.780 5,32%

Verifica-se, pois, que no ano de 2030 ocorrerilo 18.780 óbitos no Distrito Federal, dos quais 929 serão
sepultamentos sociais, restando a ser utilizado nos cálculos o número de 18.780- 929 =17.851.
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Ainda quanto a tese do parcelamento já defendida por
localidade, mesmo que se fizesse tal como o edital e se parcelasse por
bacia/grupo, ainda assim os valores iniciais estariam em desacordo, pois
haveria diferença significativa entre elas, conforme estudo abaixo
apresentado.

Portanto, necessano que o parcelamento seja feito e
encontrado os valores de forma separado, de forma a atender ao que dispõe
o artigo 23, §1o da lei 8666/93, seja feito o parcelamento localidade por
localidade ou grupo a grupo de forma separada.

Assim sendo, o estudo abaixo demonstra que mesmo em se
fazendo o parcelamento por grupo a grupo, utilizando-se os mesmos critérios
do edital, teríamos valores diferentes por grupos, o que poderá afastar
licitantes, ao contrário, em havendo uma separação, seja por localidade, seja
por grupo a tendência é aumentar a competição.
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Nesse caso, ainda haveria uma diferença de investimento
mínimo no leilão de 23% entre o mercado menos interessante - bacia 3 versus
o mais interessante bacia 7, conforme análise econômica.
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DO PEDIDO

Ante o exposto, requer digne-se Vossa Senhoria a acatar o
pedido de Impugnação do referido edital, suspendendo-se o certame
marcado para acontecer no dia 14.06.2021, até que sejam feitos os
ajustes no mesmo, republicando-se o novo texto em conformidade com
a legislação atual, bem como entendimento dos tribunais, especialmente
os tribunais de contas, tendo em vista as circunstâncias relevantes e
devidamente justificadas.

Termos em que pede e espera deferimento.

FUNERÁRIA
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assinar cheques, verificar saldos, fazer d pósitos e retiradas, solicitar extrato de contas e
taJões de cheques, requerer e retirar cheql!Jes devolvidos, reconhecer e/ou contestar saldos,
preencher e assinar fichas, formulários, cadastros, termos e requerimentos, solicitar,
receber e/ou cancelar cartões magnético e/ou de créditos, cadastrar e/qu atualizar senhas,
cadastrar, recadastrar, suspender e/ou cancelar o que necessário for, promover quaisquer
movimentações bancárias, inclusive via Internet, promover e efetuar aplicações eiou
investimentos no mercado financeiro, bolsas de valores e títulos mobiliários, subscrever
ações, promover e efetuar pagamentos e/ou parcelamentos de débitos em nome da
outorgante, promover e efetuar parcelamento de débitos, ajustar valores, prazos, cláusulas
e condições; Co) admitir e/ou demitir empregados, assinar e/ou dar baixa em Carteiras de
Trabalho, fixar ordenados e atribuições, promover e efetuar alteraçõ~s e/ou anotações em
Carteiras de Trabalho, nomear prepostos junto à Delegacia Regional do Trabalho, Tribunal
Regional do Trabalho e/ou Vara do Trabalho; 0-) assinar contratos, distratos e aditivos
contratuais de prestação de serviço, ajustar cláusulas e condições; E-) participar de
concorrências públicas e/ou particulares, licitações, tomadas de preços, pregões,
cartas-convite, retirar Editais, participar de aberturas de licitações, dar lances,' acordar,
concordar, discordar, interpor recursos, prestar declarações e informações; F-) constituir
Advogados nos termos da legislação vigente, podendo prestar declarações e informações,
apresentar provas, assinar termos, requerimentos e demais papéis; G-) DETRAN,
CONTRAN, DER, DNER, DNIT, INSPETORIAS DE TRANSITO, DELEGACIAS DE
ROUBOS E FURTOS DE VEíCULOS, SECRETARIA DE FAZENDA, CPE, DFTRANS,
POLICiA RODOViÁRIA, CIVil e MiliTAR, podendo, requerer, alegar e assinar o que for
preciso, juntar, apresentar e retirar documentos, requerer e retirar 2a via de documentos 'de
veículos em nome da empresa, inclusive CRV(DUn, CRlV, carnê de IPVA, requerer
certidão negativa de roubos e furtos, nada consta de multas, prontuários, pagar taxas e
emolumentos necessários, requerer atualização de endereços, requerer e retirar segunda
via de multas, recorrer de multas, requerer anistia de multas ocorridas em barreiras
eletrônicas e/ou pardais, caso seja necessário, promover e efetuar parcelamentos de multas
e/ou IPVAs, quitar saldo devedor, requerer e retirar carta de quitação, promover e efetuar
baixa da alienação fiduciária, promover emplacamentos, licenciamentos, vistorias, liberar
veiculos do Depósito de Veiculos Apreendidos se necessário for, dirigir e autorizar terceiros
a dirigir veiculos por todo Território Nacional, comunicar acidentes, tomar ciência de laudos
periciais; enfim, praticar os demais atos necessários aos fins deste mandato, inclusive
substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem r~ferva ·de poderes. OIs) nome(s) e
dados do procurador e os elementos relativos aors/ objeto(s) do presente instrumento·
foi(ram) fornecido(s) e. conferido(s) pel/ utõ~1~ que por eles se
responsabiliza(m). Dispensadas as testem~nhas nosl tir o da lei nO 10.406 de
10/01/2002. (a.a.) NllCIMAR COELHO DOS SANTO·, JpS RI AMAR FREITAS PINTO.
NADA MAIS. Era somente o que se continh<!em dito at1 n~rial/de onde bem e fielmente
fiz extrair a presente CERTIDAO, à qual ti reP9"rto e dou '. O 6a e passada nesta cidade
de Brasília - DF em 07 de outubro de 019, Eu,' ;- a subscrevo, dou fé e
assino.
I!J&;."'" .~;I!J

~ .1,:..;~·1t
.~.~

.:~ ... ~
;.~ . ~.:
r.1 •• ""--4"-'1"L!J t::.. ::s:~~i.t-.;';
Seto: TJOFT20190Q11451232MLVJ
Consulte o selo em www.tjdft.jus.br
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PROCURAÇÃO bastante que faz FUNERÁRIA BOM
SAMARITANO PREMIER LTDA-ME na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de
PROCURAÇÃO virem que aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze
(03/11/2014), nesta cidade de Brasilia, CaJ)ital da República Federativa do Brasil, perante
mim (DANIEL SilVA BARBOSA - ESCREVENTE NOTARIAL), compareceu como
outorgante, FUNERÁRIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob
nO 15.385.376/0001-39, estabelecida no SHCS, Cl, Quadra 413, Bloco B, loja 12, Asa Sul,
nesta Capital, com seu ato constitutivo datado de 11/04/2012, registrado na Junta Comercial
do Distrito Federal sob o NIRE nO 53 2 0179925-5, neste ato representada por seus sócios
NILCIMAR COELHO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresario, portador da CNH 
Registro nO 04211917991, emitida pelo Detran-DF, da qual consta a CI N° 34153045916380 .

. SESP/GO e inscrito no CPF/MF sob nO 839.054.051-72, residente e domiciliado na QI 05,
Bloco B, Entrada 23/29, Apartamento 203, Guara I, Distrito Federal e JOSÉ RIBAMAR
FREITAS PINTO, brasileiro, declara-se casado, empresario: portador da CI N? 3:536.331
SESP/DF e inscrito no CPF/MF sob nO 010.012.783-56, residente e domiciliado na Quadra
05, Lote 09, Mansões Andarai, Pedregal, na cidade de Novo Gama, Estado de Goias, ora
de passagem por esta-Capita!, feGonhecida e-identificada como a própria, do que dou fé. E,
por ela me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui seu bastante
procurador, FRANCO ALENCAR CASTRO, brasileiro, casado, empresario, portador da
CNH - Registro nO 03018505560, emitida pelo Detran-DF, da qual consta a CI nO 2.158.189
SSP/DF e inscrito no CPFIMF sob nO 005.686.471-06, residente. e domiciliado na QI 06,
Bloco P, Apartamento 311, Guara I, Distrito Federal, a quem confere especiais poderes para
praticar os seguintes atos: A-) representar a empresa Outorgante perante os Órgãos
Públicos, Administrativos, Autarquicos e Cartórios em geral, Repartições Públicas Federais,
Estaduais, Municipais, Governo do Distrito Federal, seus Departamentos, Administrações e
Secretarias, Pessoas Físicas e Jurídicas, de direito público ou privado, Junta Comercial do
Distrito Federal, Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, Sociedade de
Economia Mista, Estatais, Paraestatais, Ministérios, Delegacia Regional do Trabalho, DOT 
Delegacia de Obrigações Tributarias, Sindicatps, Comércio e Industria, Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, INSS, Receita Federal do Brasil, SERASA S.A. Autoridade
Certificadora no âmbito da ICP-Brasil (Serasa AC) e a ICP-Brasil e onde mais com esta se
apresentar e for necessario, podendo: requerer, alegar e assinar. o que fQr preciso, júntar,
apresentar e retrrar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer certidões,
alvaras diversos e demais autorizações; solicitar, emitir e retirar certificado digital; fazer
levantamento de situação fiscal, cadastramento de senha e procuração eletrõnica, validação
da solicitação do Certificado Digital, como responsavel pelo uso do. referido certificado,
apresentar declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, requerer e dar entrada em
parcelamentos; abrir, acompanhar e dar andamento a processos, pedir vistas, cumprir
exigências, tomar ciência de despachos, pagar e/ou receber importânciás, seja a que título
for, dar e aceitar recibos e quitações, comprar e vender mercadorias do ramo da empresa;
B-) Bancos e Estabelecimentos de Créditos em geral, inclusive Caixa Econõmica Federal,
Banco do Brasil S/A, HSBC Bank Brasil S/A, assinar documentos fiscais e faturas,
promover e efetuar endossos e avais em títulos para descontos bancarias, assinar borderõ,
abrir, movimentar e/ou liquidar contas correntes, emitir, endossar, requerer, descontar e



CARACTERÍSTICAS DA TRANSFORMAÇÃO -SAVEmo,
MONTANA E FIAT STRADA (A STRADA SOMENTE WORKING)
VORAX - possUÍMos CERTIFICAÇÃO ISO 9001
ITENS DE SÉRIE

Capota confeccionada com 03 camadas de fibra de vidro com avanço de teto para manter a

estabilidade do veículo,

Reforço estrutural com manta de kevlar(mesmo material dos coletes balísticos);

Revestimento interno lavável, facilitando a higienização;

Iluminação com spots e leds;

02 mesas frisadas em inox com roletes para urnas de 2,20;

04 cintas com catracas para fixação das urnas;

Painel interno impresso "Pombo da Paz" (ou arte personalizada);

Plotagem padrão (logotipo e contato do cliente);

Strobo (pisca) para-choque dianteiro e traseiro;

Sem emenda nas laterais externas;

Transformação com CAT (Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito).

'CORTESIA;' Sensorde estacionamento com câmera e sinalizador'

VALOR DA TRANSFORMAÇÃO

DE R$ 23.500,00 POR

R$ 22.310,00

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Painel interno "Pombo da Paz" com neon R$ 588,50

Iluminação externa para cortejo R$ 642,00

Sistema de som para cortejo R$ 1.284,00

Tapete personalizado R$S88,SO

Plotagem envelopamento (A CONFIRMAR POIS ÉTERCEIRIZADO)

WWW.PICKUPCIA.COM.BR



Bandeirolas R$s88,sO

Rack de teto R$ 749,00

Insulfilm para cabine e capota R$ 406,60

Reforço para molas traseiras R$ 267,50

Sobre grade em inox (somente para Montana) R$ 1.391,00

Trava elétrica R$ 374,50

Teto de vidro R$1.6Os,00

Condição de Pagamento:

A VISTA OU EM 8X TOTAIS SEM JUROS QUE SERIA: ENTRADA DE 30% / TÉRMINO + 6

BOLETOS.

Todas as peças que sobrarem e não forem utilizadas na transformação, ficará a base de

troca para a contratada já considerando os valores acima apresentados.

Obs: Caso haja diferença de ICMS fica por conta do cliente. Isso acontece quando a

Inscrição Estadual é isenta.

Todas as peças que sobrarem e não forem utilizadas na transformação ficará a base de

troca para a contratada já considerando os valores acima apresentados

WWW.PICKUPCIA.COM.BR
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AO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
COMISsAo ESPECIAL DE LICITAÇÃO PARA OUTORGA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ATT.: Ex.mo Sr. Presidente da Comissão Especial de Licitação para Outorga de
Serviços Funerários
REF.: Edital de Licitação - Concorrência nº 01/2019 - SUAF/SEJUS. Pedido de
Esclarecimentos.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

CONTlL - Construção e Incorporação de Imóveis Ltda., sociedade
empresária de direito privado, estabelecida na Área Especial S/N~, Parque
Araruama/Pacaembú, Valparaíso de Goiás-GO, proprietária e adminisrradora do
Cemitério e Crematório Jardim Metropolitano, situado no endereço de sua sede social,
inscrita no CNPJ sob o n" 23.547.219/0002-91, vem, por intermédio de seu advogado
infra assinado, mui respeitosamente, com esteio no art 41, da Lei Federal n" 8.666/1993
e na cláusula 16.1, do Edital de Concorrência mencionado em epígrafe, solicitar os
seguintes ESCLARECIMENTOS:

1) O art 4", parágrafo único do Decreto Distrital n" 28.606/2007 estabelece
que é proibido às permissionárias oferecer ou prestar, sem prévia e
expressa autorização do Distrito Federal. qualquer outro serviço ou
fornecimento além dos relacionados nos arts. 1", 2", 3" e 4", daquele
decreto; já o item 1.3.6 do Edital estabelece que as permissionárias
poderão operar com serviços optativos adicionais; será necessário entáo
obter autorização expressa para cada serviço adicional a ser ofertado?
Como se dará o procedimento para obtenção da autorização, se for o caso?

2) O item 2.1 do Edital estabelece que as outorgas servirão para a prestação
de serviço funerário a todos os habitantes do Distrito Federal e/ou àqueles
que, residindo em outro local, optem por proceder a inumações em
cemitérios deste ente federado; então, em caso de falecimento, no Distrito
Federal. de não-residentes (em trãnsito ou viagem, por exemplo) cujos
sepultamentos sejam realizados em suas localidades de origem, não
poderão as permissionárias prestarem os serviços?

CONTIL - CONSTRUçAO E INCORPORAÇAO OE IMÓVEIS LTDA.
Cemitério e Crematório Jardim Metropolitano - BR 040, Km 4,7. Pq. Araruama. Valparaíso-GO

Fone, (61) 3267·1875
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3) O item 2.1 do Edital menciona que as permissionárias prestarão serviços
funerários àqueles que, não residindo no Distrito Federal, optem por ser
inumados em cemitérios deste ente federado; considerando-se a iminência
da abertura de crematório no DF, a mesma disposição será válida para os
casos de cremação?

4) No item 7.1, não houve alocação do Noroeste em nenhum dos grupos; de
qual grupo ele fará parte?

5) No item 7.1, quanto ao Grupo 02, é mencionada, no primeiro asterisco, a
outorga obrigatória de, no mínimo, três permissões para a localidade do
Gama e duas para a localidade de Santa Maria; considerando-se que serão
cinco outorgas no total para o grupo, os números mencionados para cada
localidade serão mínimos ou exatos?

6) No item 7.1, quanto ao Grupo 02, é mencionada, no primeiro asterisco, a
outorga obrigatória de, no mínimo, três permissões para a localidade do
Gama e duas para a localidade de Santa Maria; no último asterisco, no
entanto, é mencionada a possibilidade de outorga de quatro permissões
para o Gama, devendo as duas seguintes serem distribuídas para Santa
Maria, o que totalizaria seis, e não cinco, outorgas. Quantas outorgas, afinal,
serão dirigidas ao Grupo 02, cinco ou seis? Será possível a outorga de
quatro permissões para o Gama?

7) O item 8.2 afirma que o valor mínimo estimado para cada contrato
corresponde à soma do faturamento mínimo das permissionárias
projetado ao longo do período da permissão; o valor de cada contrato não
deveria refletir apenas o faturamento mínimo esperado para cada
permissionária (e não à somatória de todas, que foi o valor consignado no
item 8.1)?

8) Se o item 8.3 apresenta como o valor da outorga, quantia correspondente
a, no mínimo, 5% do valor mínimo de cada contrato, como podem os itens
8.3 e 8.2 apresentarem o mesmo valor, já que o item 8.3 corresponde a 5%
e o item 8.2 corresponde a 100%7

9) Quanto ao item 9.6, se se tratar de empresa sem filial no Distrito Federal,
com filial a ser aberta em caso de obtenção de outorga, esta poderá
escolher entre apresentar documentos relativos à matriz ou a qualquer de
suas filiais já abertas, ainda que localizadas fora do Distrito Federal?

10)As restrições contidas no item 9.7, em especial o item 9.7.6, alcançam:
a. Concessionária de serviço público com contrato firmado junto à

Secretaria de justiça do Distrito Federal?
b. Acionista ou quotista de concessionária de serviço público com

contrato firmado junto à Secretaria de Justiça do Distrito Federal?
c. Administrador de concessionária de serviço público com contrato

firmado junto à Secretaria de Justiça do Distrito Federal?
d. Familiares de administrador de concessionária de serviço público

com contrato firmado junto à Secretaria de justiça do Distrito
Federal?

11)A procuração mencionada no item 10.1 deverá especificar a representação
no curso do procedimento licitatório decorrente do Edital de Licitação 
Concorrência nº 01/2019 - SUAF/SEJUS7

12)Os itens 11.3 e 12.1.2 mencionam que os preços máximos dos serviços são
pré-fixados, já o item 11.4.1.1.3.1.7 menciona a prática dos preços fixados

CONTIL - CONSTRUÇAo E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
Cemitério e Crematório Jaràim Merropolitano - BR 040, Km 4,7. Pq. Araruama. Valparaíso-GO

Fone: (61) 3267-1875



•.4-~':fJari:lim
~ .1itIerropohtano

em portaria da SEJUS; os serviços, desse modo, poderão ou não ser
praticados por valor inferior ao fixado pela SEJUS? Em se tratando de preço
máximo, há limite para o valor do desconto?

13)0 item 11.4.1.1.2.1.1 menciona comprovação mínimo do equivalente a pelo
menos quinze serviços prestados; em que consistiria essa comprovação
mínima? Notas fiscais são suficientes? Recibos são suficíentes? Declarações
são suficientes?

14)Os quinze serviços mencionados no item 11.4.1.1.2.1.1 podem ser
distribuídos ao longo de quanto tempo? É necessária concentração por
período (mês ou ano, por exemplo)? Há limite de antiguidade para
aceitação (últimos 5 ou dez anos, por exemplo)?

15)0 serviço de despachos aéreos e terrestres, mencionado no item
11.4.1.1.3.1.5.4, é previsto no ine. VII, e não no inc. VI, do art. 7º, da Lei
Distrital nQ 2.424/1999; a cláusula, portanto, refere-se de fato ao serviço
de despachos aéreos e terrestres (inc. VII) ou ao serviço de ornamentação
de cadáver em urna mortuária (inc. VI)?

16)0 item 11.4.1.1.3.1.9 menciona a vedação à alteração do quadro societário
da permissionária, sem prévia autorização do Poder Concedente; como
seri.a possível a obtenção de tal autorização? Quais os critérios que serão
utilizados para autorizar ou não tal alteração do quadro societário?

17)0 item 11.4.1.1.3.1.9 menciona a vedação à alteração do quadro societário
da permissionária, sem prévia autorização do Poder Concedente; tal
vedação incidiria de forma integral no caso de falecimento de um dos
sócios?

18)Perante qual Secretaria de Estado do Distrito Federal deverão as licitantes
domiciliadas em outras unidades da federação ou em outros países, não
instaladas no DF, se cadastrar no prazo de 60 (sessenta) dias? A Lei nQ

3.376/2004, citada na cláusula, menciona a Secretaria de Ação Social, mas
esta foi extinta.

19) A cláusula 11.4.1.1.4.2 encontra-se em contradição com as cláusulas
seguintes, pois esta, exige resultado "igualou maior que um", mas, as
cláusulas seguintes colocam o resultado "igual a um" juntamente com o
resultado "menor que um" para estabelecer exigências adicionais. O
resultado "igual a um" submete-se ou não às exigências e restrições
incidentes sobre o resultado "menor que um"?

20)0 item 11.4.1.1.5.2 estabelece a necessidade de prova de inscrição no
cadastro de contribuintes estadual ou distrital, conforme o caso, relativo
ao domicílio da licitante; os serviços funerários, no entanto, constituem
atividades sujeitas ao iSSQN, tributo de competência municipal, sujeitando
as funerárias, por conseguinte, a inscrição municipal. A inscrição
municipal, assim, é suficiente para o cumprimento da exigência?

21)0 item 11.4.2.2.2 estabelece que a proposta comercial deverá indicar "o(s)
Grupo(s) aos quais pretende se habilitar"; já o item 11.4.3.1 estabelece que
cada licitante deverá apresentar dois envelopes, um contendo a
documentação exigida na fase de pré-qualificação e outro contendo "a(s)
proposta(s) comecial(is)". Para o caso de apresentação de proposta para
mais de um grupo, deverão ser apresentados dois envelopes por grupo (um
de pré-qualificação e outro de proposta comercial)? Serão apresentados
um envelope de pré-qualificação e outros tantos para as propostas

CONTIL - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
Cemitério e Crematório Jardim Metropolitano - 8R 040, Km 4,7. Pq. Araruama. Valparaíso-GO

fone: [61) 3267-1875
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comerciais, conforme o número de grupos que se queira participar? Ou
serão efetivamente dois envelopes, com O envelope relativo à proposta
comercial contendo tantas propostas quantos forem os grupos em que se
queira participar?

22)0 item 12.1.9 estabelece a proibição de agenciamento de serviços
funerários; tal vedação se aplica inclusive à comercialização de planos
funerários?

23)A vedação contida no item 12.1.9 se estende à publicidade e propaganda,
física e online, dos serviços?

24)0 item 12.1.12 versa sobre o preenchimento de formulário intitulado
"Declaração de Dados de Sepultamento"; considerando-se a iminência da
inauguração de crematório no Distrito Federal, a mesma obrigação valerá
para as cremações?

25)0 item 12.1.12 versa sobre o preenchimento de formulário intitulado
"Declaração de Dados de Sepultamento"; no caso de despachos terrestres,
a via destinada ao cemitério localizado fora do Distrito Federal, deverá
acompanhar o corpo? E em caso de despachos aéreos?

26)0 item 12.1.14 estabelece a obrigação de se comunicar mensalmente à
SEJUS um relatório das atividades (serviços executados); como deverão os
planos funerários ser declarados? Com base nas contratações realizadas,
nas contratações mantidas ao longo do mês (antigas e novas), ou com base
nas coberturas entregues?

27)0 item 13.1.10 menciona o direito do Poder Concedente de revogar
unilateralmente a permissão a qualquer tempo, motivadamente, em
decorrência de superveniência de falta de interesse público; que situações,
exemplificativamente, poderão configurar a perda superveniente do
interesse público com a permissão? Nestes casos, haveria indenização a ser
paga à permissionária? De que forma? Haveria restituição proporcional do
valor da outorga?

28)Os recursos mencionados no item 17.4 serão recebidos com ou sem efeito
suspensivo?

29)A prestação de serviço funerário pela permissionária, fora do Distrito
Federal, mas em localidade onde a permissionária também é autorizada a
prestar serviços funerários configura "exercício de atividade que não seja
objeto da permissão", nos termos do item 19.1.3.4.5.3?

30)0 item 24.5 elege como foro a "Seção Judiciária de Brasília", contudo, na
Justiça Federal, o que há é a Seção Judiciária do Distrito Federal e, na
Justiça Estadual, a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. Qual é,
portanto, o foro eleito?

31)Os prazos previstos no item 24.6 poderão se iniciar ou se encerrar em dias
não úteis? O protocolo da SEJUS funciona nessas ocasiões?

32)0 art. 9º, §2º, da Lei Federal nº 8.987/199S, prevê que a revisão de tarifas
se destina a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, já a
cláusula 7.1 da Minuta do Contrato (Anexo 11) limita a revisão tarifária aos
casos de inviabilização da prestação dos serviços. A revisão, desse modo,
não ocorrerá em caso de desequilíbrios que, embora relevantes, não sejam
suficientes para inviabilizar a prestação dos serviços?

33)0 item 15.2 da Minuta do Contrato (Anexo 11) prevê que não haverá
indenização no caso de encampação; o ar!. 37, da Lei Federal nº 8.987/9S,
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no entanto, estabelece o pagamento de prévia indenização como condição
para a encampação dos serviços. Dessa maneira, nos casos de encampação,
não haverá sequer devolução proporcional do valor da outorga paga?

34)Na Tabela 2, que figura sob a cláusula 17.4.1, da Minuta do Contrato (Anexo
11), é colocado, no cabeçalho, que as notas serão °(zero) ou 1 (um); nos
seus itens, todavia, apresentam nota 1 (um) ou 2 (dois). Como serão de fato
atribuídas as notas?

35)Na Tabela 3, que figura sob a cláusula 17.5.1, da Minuta do Contrato (Anexo
lI), as notas dos itens são sempre proporcionais (quantidade de itens em
conformidade/itens analisados), mas, na Tabela 4, que figura sob a
cláusula 17.5.2, o % de conformidade é calculado com base no somatório
das notas dos itens em conformidade; entrarão no numerador do cálculo,
dessa maneira, apenas os itens que se encontrarem em plena
conformidade?

36)A Tabela 5, que figura sob a cláusula 17.5.3, da Minuta do Contrato (Anexo
lI), estabelece a nota do IDO com base na quantidade de itens não
conformes. Qual a utilidade de se calcular o % de conformidade e a nota de
cada item se, ao final, o que definirá a nota é tão somente a quantidade de
itens não conformes?

37)0 SQI e o SOl (cláusulas 16.6.3.3 e 17.6.4.3, da Minuta do Contrato,
respectivamente), na prática, apenas podem trazer três resultados: °
(zero), 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) e 1 (um). Qual a utilidade de se
preverem as notas 0,50 (zero vírgula cinquenta) e 0,75 (zero vírgula
setenta e cinco), se, na prática, são impossíveis de serem obtidas?

38)Considerando-se que o valor da licitação, em sua reabertura, superou o
piso estabelecido no art. 39, da Lei Federal nº 8.666/1993, houve a prévia
realização da audiência pública prevista no referido dispositivo legal com
a observãncia dos prazos de antecedência ali estabelecidos? Quando foi
realizada a referida audiência? Quando foi divulgada sua realização?
Quando publicado o edital?

39)Por que o site da 5EJUS (bttp://w1Nw.sejus.df.gov.br/avisos-publicados[)
apresentou o aviso de reabertura da licitação com o nº 04/2019 ao invés
de 01/2019?

40)0 edital e a minuta do contrato estabelecem a obrigação de cobrar pelos
serviços os valores instituídos em portaria da SEJUS, em especial na
Portaria nº 213/2021; o Projeto 8ásico da licitação (Anexo I), no entanto,
em seu item 15.1 arrola o preço de uma quantidade de produtos e serviços
bastante superior; o que prevalece, a cobrança tabelada apenas dos
serviços constantes na Portaria ou a cobrança tabelada de todos os serviços
apresentados no Projeto Básico?

41)Há divergência entre os preços estabelecidos na Portaria SEJUS nº
213/2021 e o Projeto Básico (Anexo I), como, por exemplo, no serviço de
transporte; nestes casos, qual valor prevalece?

42)0 serviço de plano funerário encontra-se albergado nas hipóteses em que
há liberdade da permissionária para estabelecimento do preço, conforme
previsto no item 9.7.4 do Projeto Básico (Anexo I)?

Sendo estes os questionamentos que tem a fazer, roga a peticionante pela
tempestiva apresentação dos esclarecimentos necessários.
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Nestes termos, pede deferimento.

Valparaiso de Goiás-GO, 23 de abril de 2021.

~ n ~_ Assinado de forma digital por

~
. FELIPE FERNANDES MACEDO

. PINTO
Dados; 2021.04.23 12;32;52 -03'00'

CONTI L- Consr. e Incorp. de [móveis Ltda.
Felipe Fernandes Macedo Pinto

OAB/DF n2 2B.384
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE CONTIL - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS
LIDA.

CNPJ na 23.547.219/0001-00
NIRE na 232.0041105-4

Os infra-assinados:

FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO, brasileiro, casado, sob. Regime de comunhão universal
de bens, Empresário, residente e domiciliado a Avenida Beira Mar N° 3500 Apto 1200, bairro de
Meireles, CEP: 60.165-120, Fortaleza Ceará, inscrita no C.P.F. sob. o N° 072.858.503-06.
portador da Cédula de identidade sob o RG. N° 910.020.435.41, SSP/CE.

MARISTANE FERNANDES MACEDO PINTO, brasileira, casada, sob regime de comunhão
universal de bens, Assistente Social, residente e domiciliada a Avenida Beira Mar N° 3500 Apf'
1200, bairro de MeireJes,CEP: 60.165-120, Fortaleza, Cearã, inscrito no C.P.F. sob o N°
220.354.353-15, portadora da Cédula de identidade sob o RG. N° 1.323.814-SSP/CE.

Os acima qualificados são os únicos sócios quotistas da sociedade empresária limitada: CONTll 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, com sede no Sexto Anel Viário. S/N° frente
ao Clube do Vaqueiro, Jardim Metropolitano, CEP: 61.760-000, Eusébio, Estado do Ceará, Inscrita no
C.N.P.J. N° 23.547.219/0001-00 e tem seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do
Estado do Ceará sob o nO 23200411 OÓ4 em sessão de 12 de dezembro de 1988 e resolvem de pleno
e comum acordo alterar o contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

I. INCORPORAR a sociedade empresana limitada CEPAL ADMINISTRADORA E
PRESTADORA DE SERViÇOS FUNERÁRIOS E CONEXOS LIDA. inscrita no CNPJ sob na
03.331.689/0001-25. com sede 'e funcionamento à Estrada Vianal Palmas, Taquarussu
Loteamento - Tiúba Cemitério Parque das Acácias, Zona Rural, PalmasrrO. CEP 77.016-524,
com seus atos constitutivos arquivados e registrados JUCETINS sob o NIRE 17200194768 em
30/07/1999;

11. REGISTRAR que em razão óa incorporação supra referida, CaNTIL CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS l TDA. passa a ser óetentora de todos os ativos. direitos e
haveres e responsabilidades de qualquer natureza, na qualidade de sucessora universal da
sociedade Incorporada;

111. AUMENTAR o capital social da sociedade, em decorrência da incorporação, atualmente fixado
em R$ 20.200.000,00 (vinte milhões e duzentos mil reais), divididos em 20.200.000 (vinte
milhões e duzentos mil) quotas de capital ao valor de RS 1,00 (hum real) cada, integralizadas em
moeda corrente do País, mediante a versão do acervo liquido contábil da empresa Incorporada,
conforme Laudo de Avaliação (Anexo III) e Protocolo de Incorporação (Anexo I) e Justificação
para Incorporação (Anexo li) aprovados em reunião de quotistas assinada em 31/08/2020,
passando o capital social integral para R$ 20.950.927,00 (vinte milhões, novecentos e cinquenta
mil, novecentos e vinte e sete reais) dividido em 20.950.927 (vinte milhões, novecentos e
cinquenta mil, novecentos e vinte e sete) quotas, com valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
assim distribuídos entre os sócios:
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Quotistas
Francisco Moacir Pinto
Maristane Femandes Macedo Pinto
Totais

Quantidade de quotas Valor R$
18.855.834 ~=='----1;;;8'.8"'5'"5".8"'3"4".0"'0
2.095.093 2.095.093.00

20.950.927 20.950.927,00

IV. REGISTRAR que em razão do aumento do Capital Social e alteração do quadro societârio, a
Cláusula V do Contrato Social passa a ter a seguinte redação:

Cláusula V - O capital social é estabelecido em RS 20.950.927,00 (vinte milhões,
novecentos e cinquenta mil, novecentos e vinte e sete reais), divididos em 20.950.927
(vinte milhões, novecentos e cinquenta mil, novecentos e vinte e sete) quotas de capital ao
valor de R$ 1,00 (hum real) cada, integralizadas em moeda corrente do País pelos sócio
FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO a importância de RS 18.855.834,00 (dezoito
milhões, oitocentos e cinquenta e cinco m# e oitocentos e tdnta quatro reais) e pela sócia
MARISTANE FERNANDES MACEDO PINTO a importância de RS 2.095.093,00 (dois
milhões, noventa e c;nco m# e noventa e três reais), ficando o Capital Social assim
distribuído:

Quotistas
Francisco Moacir Pinto
Maristane Femandes Macedo Pinto
Totais

Quantidade de quotas
18.855.834
2.095.093

20.950.927

Valor RS
18.855.834.00

2.095.093.00
20.950.927,00

V. NOMEAR ADMINISTRADOR - OS SOCIOS resolvem nomear a socla MARISTANE
FERNANDES MACEDO PINTO, anteriormente qualificada, como administradora da
sociedade em conjunto com o sócio FRANCISCO MOACIR PINTO, anteriormente qualificado,
os quais poderão administrar a empresa isoladamente.

VI. Por fim, em virtude das deliberações acima, resolvem os quotistas CONSOLIDAR o contrato
social da empresa que passará a vigorar com a seguinte redação consolidada:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA
CONTIL - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO, brasileiro, casado, sob. Regime de comunhão universal
de bens Empresário residente e domiciliado a a Avenida Beira Mar N° 3500 Ap~ 1200, bairro
de Meireles. CEP: 60.165-120. Fortaleza Ceará. inscrita no C.P.F. sob. o N° 072.858.503-06.
portador da Cádula de identidade sob o RG. N' 910.020.435.41. SSP/CE.

MARISTANE FERNANDES MACEDO PINTO, brasileira, casada, sob regime de comunhão
universal de bens, Assistente Social, residente e domiciliada a a Avenida Beira Mar N° 3500
Apro 1200, bairro de Meireles, CEP: 60.165-120, Fortaleza, Cearâ. inscrito no C.P.F. sob o N°
220.354.353-15. portadora da Cédula de identidade sob o RG. N° 1.323.814-SSP/CE.

Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:
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Cláusula I - DENOMINAÇÃO SOCIAL - A sociedade gira sob o nome empresarial de CONTIL 
CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

Cláusula 11 - SEDE - A sede da matriz é no Sexto Anel Viário, SIN° frente ao Clube do Vaqueiro,
Jardim Metropolitano, CEP: 61.760-000, Eusébio, Estado do Ceará, a) Filial nO 01 localizada no
município de Valparaiso de Goiás, Estado de Goiás, área especial sln, cemitério Jardim Metropolitano,
bairro de AraruamalPacaembu, CEP.: 72.876-241, ; b) Filial nO 02 na cidade de Olinda, Estado de
Pernambuco, â Rua Tijuca nO 1335, bairro de Águas Compridas, CEP.: 53.190-000, Cemitério Parque
Olinda; c) Filial n.o 03 localizada na Granja Infinito Bem, SIN, bairro Caxitu, Município de Conde,
Estado da Paraíba, CEP: 58322-000; d) Escritório Administrativo no endereço Avenida
Desembargador Moreira, n° 1954 , Bairro A1deota, CEP.: 60170-001; e) Escritório Administrativo no
endereço localizado em Brasília/DF, sito, SCS, Quadra 01, Bloco C, n.o 3D, salas n.O 501a 514 
Edifício Venâncio da Silva, Brasília, Distrito Federal, CEP n.o 70301-000. (art. 997, 11, CC/2002).

Cláusula 111 - PRAZO DE DURAÇÃO - a sociedade é constituída por prazo de duração indeterminado
com início de suas atividades desde o registro de seu contrato social na Junta Comercial do Estado do
Ceará (art. 997, lI, CC/2002)

Cláusula IV - OBJETIVOS SOCIAIS - Sâo objetivos da sociedade compra e venda de imôveis,
locação de imóveis, corretagem e construção loteamento, fabricação de sepulturas Uazigos).
manutenção de sepulturas e demais edificações e áreas próprias de cemitérios, serviços de inumação
e exumação, jardinagem, paisagismo, administração de cemitérios, crematôrios, floricultura,
lanchonete e planos funerários, serviços funerários clinicas de tanatologla na matriz e filiais.

Paragrafo Primeiro: A filial inscrita no CNPJ sob o nO 23.547.219/0002-91 e NIRE 52.90075068-8,
localizada â Ar Especial, sln, Cemitério Metropolitano, Valparaiso de Goiás, Cep: 72.876-241,
Araruama I Pacaembu - GO. tem como objeto as atividades de cemitério parque e crematório. ,
fabricação de sepulturas Gazigos), manutenção de sepulturas e demais edificações e áreas prôprias
de cemitérios, administração de cemitérios, planos funerários, floricultura, lanchonete, serviço
funerários, serviço de inumação e exumação.
Parãgrafo segundo - Para as atividades profissionais regulamentadas por lei, a sociedade se obriga
a manter seus correspondentes departamentos técnicos, sob a orientação de técnicos legalmente
habilitados, sejam eles sôcios ou profissionais contratados, quando for necessário.

Cláusula V - CAPITAL SOCIAL - O capital social é estabelecido em RS 20.950.927,00 (vinte
milhões, novecentos e cinquenta mil. novecentos e vinte e sete reais), divididos em 20.950.927 (vinte
milhões, novecentos e cinquenta mil, novecentos e vinte e sete) quotas de capital ao valor de RS 1,00
(hum real) cada, integralizadas em moeda corrente do País pelos sócio FRANCISCO MOACiR PINTO
FILHO a importância de RS 18.855.834,00 (dezoito milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e
oitocentos e trinta quatro reais) e pela sócia MARISTANE FERNANDES MACEDO PINTO a
importância de RS 2.095.093,00 (dois milhões, noventa e cinco mil e noventa e três reais), ficando o
Capital Social assim distribuído:

Quotistas IQuantidade de Quotas Ivalor- RS %

Francisco Moacir Pinto Filho I 18.855.8341 18.855.834,00 90%

Maristane Fernandes Macedo Pinto I 2.095.0931 2.095.093,00 10%

lotais 20.950.9271 20.950.927,00 100%
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Parãgrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo - Ê assegurado aos sócios em igualdade de condições com relação a terceiros, o
direito de aquisição de quotas do Capital Social, certo que. aquele sócio que pretende alienar quotas
de sua participação societária, deverá promover oferta por escrito aos demais sócios, assegurando o
prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de preferência na aquisição.

Cláusula VI - ADMINISTRAÇÃO· São nomeados administradores: a) o Sócio FRANCISCO MOACIR
PINTO FILHO; e b) a Sra. MARISTANE FERNANDES MACEDO PINTO, ambos com poderes e
atribuições de praticar todos os atos da gestão da Sociedade. isoladamente. notadamente: a)
abertura, movimentação e encerramento de contas correntes bancárias; b) emissão, aceite e endosso
de títulos de créditos de qualquer natureza ou espécie; c) contratação de financiamentos e
empréstimos junto a instituições financeiras oficiais e particulares; d) alienação e oneração de bens da
sociedade; e) representação ativa e passiva da sociedade inclusiva na esfera judicial; f) celebração e
assinatura de contratos de qualquer natureza, autorizado o uso do nome empresarial. vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros.

Parãgrafo Primeiro - O administrador poderá constituir procuradores em nome da sociedade. com
poderes especiais e específicos, cujo mandato será obrigatoriamente por período de validade nunca
superior a um ano, salvo na hipótese de constituição de advogado com os poderes da cláusula "ad
judieia" cujo mandato será por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo - É vedado a qualquer dos sócios ou ao administrador a utilização da
denominação social em negócios de favor e estranhos aos objetivos sociais, como é igualmente
vedado a qualquer dos sócios dar em nome da sociedade avais. fianças ou qualquer tipo de garantia
em favor de terceiros e em negócios estranhos aos objetivos sociais.

Cláusula VII ~ PRÓ-LABORE· O administrador tem direito a uma retirada mensal a título de "prô
labore", a ser fixada de comum acordo entre os sócios.

Cláusula VIII - EXERCíCIO SOCIAL - LUCROS - PREJuízos O exercicio social coincidirá
sempre com o ano civil, procedendo-se anualmente o levantamento do BALANÇO PATRIMONIAl
encerrado no dia 31 de dezembro, onde após apuração dos lucros ou prejuízos, serão estes
distribuídos ou suportados, conforme o caso, pelos sócios na exata proporção de suas participações
no Capital Social. (art. 1.065, CC12002),

Cláusula IV - FALECIMENTO, INSOLVÊNCIA OU RETIRADA DE SÓCIO. Em verificando-se a
hipótese de falecimento, insolvência, interdição ou retirada de qualquer dos sócios, a sociedade não
se dissolverá, continuando então com o sócio remanescente, podendo haver o ingresso de sócio
novo, seja ele herdeiro do sócio pré-morto ou cessionário de quotas do Capital Social, e desde que
haja concordãncia prévia do sõcio remanescente.

Parágrafo único - Na hipótese de dissolução da sociedade, seja qual for o motivo ou a causa, serâ
procedido um BALANÇO DE LIQUIDAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias do fato ou ato que der causa á
dissolução, onde apurados os haveres serão eles distribuídos aos sócios ou suportados pelos sócios,

4

'\~. JUJ"lta Comercial do Estaco do Ceará.
Certifico registro sob o J"lo 5"'87123 em 10/11/2020 da E.mpresa CONTll CONSTRUCAO E INCORPOAACAO DE IMOVEIS lTDA, Nire
232004 i '054 e protocolo 201"'70934 - 04/1 1/2020. Autemicação: 1SFC3DCS9314870SSDF68325EFE837FC639AAO. LeJ"lira Cardoso de Alencar
Seraine • Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://W'W'N.jucec.ce.gov.br e informe nO do protocolo 20/147.093-4 e o código de
segurança XNSC Esta cópia foi autenticada di9ilalmente e assinada em 12111/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - ~cret~ria-Geral.
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conforme o caso, na mesma proporção das suas correspondentes participações no capital social, cujo
crédito ou débito será para liquidação em 20 (vinte) parcelas mensais. iguais e sucessivas. vencendo
se a primeira ÔO (sessenta) dias após encerramento do Balanço especial.

Cláusula X· FORO· Fica eleito o foro desta Comarca de Eusébio, Estado do Ceará. como único
competente para dirimir ações ou questões decorrentes, inerentes ou conseqüentes deste contrato,
com renúncia e'Xpressa a qualquer outro por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser,
com renúncia inclusive ao foro do atual ou possível domicilio futuro das partes contratantes.

Cláusula XI - CASOS OMISSOS - Aplica-se aos casos omissos neste contrato, as disposições da
legislação que disciplina as sociedades empresárias limitada, e subsidiariamente a Legislação das
sociedades por ações.

Cláusula XII • DESEMPEDIMENTO - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está
impedido 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, § 1°,
CC/2002)
Finalmente, sendo o que têm justos e contratados, E por estarem devidamente contratados, assinam o
presente contrato em via única, para arquivamento na junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza - CE. 31 de agosto de 2020.

FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO MARISTANE FERNANDES MACEDO PINTO

Pâg;na 5 da 25;) alteração contratual da soc;edade empresáda h"m;tada CaNTIL CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., ;nscr;ta no CNPJ n° 23.547.219/0001-00, datada de 31 de agosto de
2020.

5

Junta Comerc:a! co Estaoo do Cearâ
Certifico registro soe o n2 5487123 em '011112020 da Empresa CONTll CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS l TDA, Nire
2320~1i 05~ e protocolo 201470934 • ~J11/2020. Autenticação: lSFC30C99314870B8DF68325EFE837FC639AAD. lenira Carcoso de Alencar
Scrainc· Secretaria·Geral. Para validar este documento, acesse hnp:ll\wIW.jucec.ce.gov.br e informe n' do protocolo 20'147.093·4 e o côdigo ce
segurança x.~SC Esta côpla foi autenticada digilalmeme e assinada em 1211112020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - ~cre~a·Geral.

~ :L,;.-,S pág. 7'11
-""==.:::--



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador IData

20/147.093-4 CEN2026133135 122110/2020 I

Identificaçao does) Assinante(s)

CPF Nome

072.858.503-06 FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO I
220.354.353-15 MARISTANE FERNANDES MACEDO PINTO I

Página 1 de 1

~. Junta Comercial co Estado do Cearã
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Fortaleza. Ouarta·feira. 11 de Novembro de 2020

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SlNREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do EStado do Cear'<3
Junta Comerdal do Estado do Ceará

Documento assinado eletrônicamente por Caio Frota Rodrigues em 11/11/2020, às 17:48
conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletrõnicamente por Vicente Ferrer Augusto Gonçalves em
11/1112020. às 17:4ô conforme horário oficial de 6rasiJia

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da iucec
informando o número do protocolo 201147.093·4.
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Termo de Autenticação

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Cer-Jfico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CQNTll CQNSTRUCAO E INCORPORACAO DE
IMOVEIS LTDA, de NIRE 2320041105-4 e protocolado sob o número 20/147.093·4 em 04/11/2020,
encontra·se registrado na Junta Comercial sob o número 5487123. em 10/1112020. O ato foi deferido
eletrônicarnent: pela TURMA DOIS DE VOGAIS.
Certifica o registro, a Secretária·Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação. deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços 1 Validar Documentos (http://
portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUníca.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Documento Princrpal

Assinante(s)

CPF Nome

220.354.353-15 MARISTANE FERNANDES MACEDO PINTO

072.858.503·06 FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO

Assinante{s)

CPF Nome

220.354.353-' 5 MARISTANE FERNANDES MACEDO PINTO

072.858.503-06 FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO

Assinante(s)

CPF Nome

169.386.583·15 Vicente Ferrer Augusto Gonçalves

019.379.043-26 Caio Frota Rodrigues

242.204.693-20 Ricardo Luiz Andrade Lopes

..-~- Junta Comercial do Estado 0'0 Ceara
~- Cerlifico registro sob o n9 5467123 em 10/11/2020 da Empresa CONTll CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS lTDA, Nire

23200~1'054 e protocolo 201470934 _04/1112020. Autenticação: 18FC3DC99314870S8DF68325EFE837FC639AAD. lenira Cardoso de Alencar
Seraine . Secretaria-Geral. Para validar este documento. acesse hllp:JNI\',ow.jucec.ce.gov.br e informe n9 do protocolo 2OJl.Il.7.093-4 e o código de
segurança XNSC Esta cópia foi autenticada digitaL-ner\le e assinaéa em 1211112020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - ~cretã.ria'Gerê!l
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Sistema Nadonal de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Cearâ
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Documento assinado eletrônicamente por Ricardo Luiz Andrade Lopes em 11/11/2020, às
17:48 conforme horário oficial de 8rasitia.
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Documento assinado eletrõnicamente por Turma Dois em 11111/2020, às 17:48 conforme
horário oficial de Brasitia.

A autencidade desse documento pode ser conferida no oortal de serviços da jucec
informando o número do protocolo 20/147.093-4.

- ... JUflla Comer=ial do Estado do Cearâ
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Serainc - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse hnp:llvr.w/.jucec.ce.90v.br e informe n9 do protocolo 20/147.093-4 e o código de
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CARTÓRIO SAMPAIO DE ,. OFIcIO
Ro~ Sanla Cecilia. i7 • Etuébio • ~ar~ • Foo.e/Fa::. (Oxx85) 3260-298

Emal1: ça=to:iosa:;,.p~jQ~outlook..coCl:l

Jaime Parfiria Sampaio Júnior
Oflel:.l lnurlno

REPÚBLICA FEDERATIVA DO

20
007

PROCURAÇÃO bastante que faz(em) - CONTIL CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, na forma abaixo:

Livro Nº
Fls. NO

SAIBAM os que r:te público instrumento de procUI3.çio ba:.'tante virem que, aos três (03) di2S

do mês àe Maio do ano de dois mil ~ c.:us:..ds (2.016), nesta Cicbde e Comarca de Eusébio, Estado do Ceará.,

perante mim, JAIME PORFIRIO SAMPAlO jÚNIOR, Oficial Interino, compareceu(ram) como oUTorgame(s)

.. CONTIL CONSTRUÇÕES E UiCORPORAÇÔES DE IMÓVEIS LIDA, com sede no 6" .'\nel Viãrio,

s/no Eusebio, Ceará, inscrita no CNPJJMF sob O n° 23.547.21>/0001-00; 23.547.219/0003-72;

23.547.219/0002-91, tendo come r~presentante FRANCISCO MOACIR PINTO Fll..HO, brasileiro, casado

sob o regi.-ne da comunhão univer:>al do; bens, empresário, portador da carteira de identidade

RC.91002043541/SSP·CE, inscrito rio CPFIMF sob o na 072.858.503·06, residente e domiciliado â Rua

Renato Braga., oa. IDO, apto. 1102, Praia do Fu~o, Forl.2.Jeza, Ceará; rec".ahecido(aXs) como o{a)(s)

prôprio(a)(s) por mim Oficial Imerin~, arravés dos docwnemos de idenófiC2.ção apresentados, de cuja(s)

capacidade(s) juridica(s) dou fé, e por ele(a)(s) me foi dito que, por ~e ;n',trumento, nomeava(m) e

constituia(m) seu(ua)(s) b3.stante procurador(a)(s)(es) - FELIPE FERNAJ\DES MACEDO PINTO,

brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no OABIDF sob o nO 28.384, residente e domiciliado e.m BrasiJia - DF,

.;om endereço profissional sito no ISetor de Grandes ..\reas Sul(SGAS) 916, ÁIea Especial de Cemitério.

Administração de Necrópoles, Asa sul, Brasi1i<l. -DF, CEP70.390·160, aonde recebem intimações e demais

correspondência tegais, aosquais confere os poderes para que defenda os direitos e interesses da empresa

outorgante, incluindo suas fili3.s, perante o foro em geral, bem como para rl";··,·esentação da outorgantejumo a

Ur:.;ão, Estados, I?istrito Federal e Municipios. através dos respectivos Governo Fede~ Governo do Distrito

Federal, Go~.eroo~ Estaduais e G':',erno Municipais e seus respectivos órgãos; Ministério da JustiÇ3. e seus

órgãos, Mir\istéri.o da Justiça e seus órgãos, :Ministério Pubü~ Federal, Ministêrio Público do Trabalho,

Ministério ~ú~lico do Distrito Fed.eral e Territórios, Ministério Público Estaduais, Ministério do Trabalho e

seus órgãos, Delegacias Regionais do Trabalho; Mir..isrerio d3 Fazenâa e seus órgãos, Procuradoria da Fazenda

N3cional. Secretaiá do Tesouro Nacion3~ Delegacias da Receita Federal; Conselho de Contribuintes,

Secretarias de Fazenda Estaduais, do Distrito Federal e Municipais e seus órg3':~; Tribunais Administrativos

de Recursos Fiscais, Tribunais de Contas Estaduais e Tribunais de Contas do s Municipios, Secreraria do

Patrimônio da união, IBAMA, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, DETRAN, AOAS, IBRAM,

AGEFIS, PROCON, CEB. CAESB, 'Rrasil Tclecom, OI, CLARO, VIVO, Cartórios, Concessionãri<as de

serviços públicos em geral, Banco do Brasit, Banco de Brasili3, Caixa Econômica Federal - CEF, Banco

Santander, Bicbanco e demais ba."l.cos, ôrg-Jos, repartições ou empr~s que se faça necessirio, poô~do para o

bom e fiel comprimento deste mandato praticar todos os atos que se ftzer~: \ necessário::>, irlclusive receber

citação inicial, acordar, desistir, tf<Insigir, vari2l", confessar, n:conhecer a pru..;;:dência do peàido, renuciar ao

direito sobre o qual se funda a 30';:0, levantar. receber, dar quitaç:.2o, fumar acordo, compromisso. nomear

preposto e demais poderes para sllbstabelecer; e:1ftm mdo mais praticar, requerer e assinar para tomar

completo o presente mandato, inclusive substabelecer. Assim o disse(rnm) do que dou fé e rpe

pediu(aram) este instrumento que lhe(s) li, aceitourrr-an;) e 2Ssina(m). Dispensadas as testem~nh3.S qe

acordo com o artigo 215, § 5°, da Lei 1 . 06;2~02 (novo côdigo civil). Dou Fé. Eu, (a) JAIME

PORFIRIO SAW1P..l\lO JÚNIOr.... Ofici ·0 , digitar, s\..tscrevi. (a) F ~s"'" O OMOACIR pll-.rrO Fn.HO. ~Est.i cu~fo~co ri :-.,0 ] /t 'i!'7
0

\ ~ /I O
susta 3,Q., c. 2.016. ti ~ ~ ôlii - XriJ~
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PPRA
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

FERNANDO XAVIER DA SILVA

ADENDO

27/1212019

o objetivo deste adendo é relatar a conclusão sobre a exposição ao

formol na atividade de formolização da clinica Fernando Xavier da Silva.

Segue conclusão:

O formol é uma substância química tóxica e corrosiva com suspeita de ser

carcinogênica. Apresenta riscos ao trabalhador quando inalada, ingerida e

quando entra em contato com a pele. É um produto muito utilizado por clínicas

especíalizadas no tratamento de corpos após a morte, sendo a substância

responsável pela desinfecção e conservação do corpo.

A legislação brasileira estabelece limites de exposição segura ao formol

por meio da Norma Regulamentadora n° 15. Os Limites de Tolerância - LTs, são

estabelecidos no anexo 11. conforme o quadro parcial abaixo (quadro 1).

Quadro 1: quadro parcial com o limite de tolerância de exposição ao formol

Até 48 Grau de

AGENTES Valor
Absorção horas/semana insalubridade a

QUíMICOS teto
também ser considerado I

I
p/pele ppm* mg/m3- no caso de sua

caracterização
Fluortriclorometano 180 4370 médio
(freon 11)
Formaldeído (formol) + 1,6 2,3 máximo
Fosfina (fosfamina) 0,23 0,3 máximo

Conforme citado pela legislação brasileira, evidencia-se a necessidade de

analisar a exposição do trabalhador ao formol. Esse risco é de ordem química e

deve ser analisado quantitativamente.

Para avaliar a exposição ao formol na clínica Fernando Xavier da Silva.

utilizou-se o método NIOSH 2016 - HPLC - Cromatografia Liquida de Alta

Resolução com detector de UV, amostrador tubo de silica gel tratada com DNPH

referência SKC 226-119, vazão de amostragem 0,03 a 1,5 Umin, volume de ar
CLiNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

SRTVS QO 701 LOJA 26 TÉRREO EO. ASSIS CHATEAUBRIANO
TEL: (61) 3963·3885/ (61) 3964·1116

E-mail: comercial@sanomedicina.com.br



PPRA
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

FERNANDO XAVIER DA SILVA
27/1212019

amostrado de 1L a 15L, tempo de amostragem TWA 8h e STEL 15 minutos,

brancos de campo: 10% do número de amostras e condicionamento das

amostras sob refrigeração.

A coleta da amostra de ar atmosférico ocorreu no dia 11/12119, no periodo

da tarde, na sala de somatoconservação durante o tratamento de um corpo com

a técnica de formalização. O amostrador foi posicionado na área de respiração

de um agente funerário (figuras 1 a 3).

Figura 01 - técnica preparado para

formolização.

u' ':-.-. '--_

Figura 03 - número do amostrador

Figura 02 - técnica realizando a

formolização

No momento da coleta o exaustor estava ligado, as janelas estavam abertas

e o trabalhador estava utilizando os equipamentos de proteção indicados no

PPRA.

CLiNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
SRTVS CO 701 LOJA 26 TÉRREO EO. ASSIS CHATEAUBRIANO

TEL: (61) 3963·3885/ (61) 3964·1116
E-mail: comercial@sanomedicina.com.br



PPRA
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

FERNANDO XAVIER DA SILVA
27/1212019

A análise ocorreu de 19/12/19 a 26/12/19 em laboratório devidamente

credenciado, apresentando como resultado o valor de 0,01 ppm. Comparando

se o valor encontrado com o limite de tolerância estabelecido na NR-15, que é

de 1,6 ppm. conclui-se que a concentração de formol encontrada não

ultrapassou o limite de tolerância.

Entretanto, é importante ressaltar que essa foi uma avaliação pontual. A

quantidade de formol utilizada em cada corpo varia. por isso a exposição do

trabalhador ao formol também pode variar. Ou seja, mesmo que nessa

amostragem o resultado tenha indicado que não há exposição acima do

tolerável, os empregados devem sempre utilizar o exaustor como Equipamento

de Proteçâo Coletiva - EPC e a máscara de proteção contra vapores orgânicos

como Equipamento de Proteção Individual - EPI a fim de evitar o contato e

minimizar a exposição a esse produto.

Brasília, 27 de novembro de 2019

]eisoll Batista da Silva
tll&'. Ci;.il e de Seillrança do Tlúb31t1o

CREA'OF 22.855/D

r-(/~ ~ o.::c:-vvL:.- ~ s:: '--z-,-
Jeison Batista da Silva
Responsâvel pelo PPRA

CREA: 22855/DF
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

CLiNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
SRTYS QD 701 LOJA 26 TÉRREO ED. ASSIS CHATEAUBRIAND

TEL: (61) 3963-3665 1(61) 3964-1 116
E-mail: comercial@sanomedicina.com.br



DETALHES DO CLIENTE CONTRATANTE

RELATÓRIO DE ENSAIOS
581908815 RO

DETAlHES DO LASORATORIO

I

COtoF-..'-j' - 05

r Clienle Avaliado: FERNANDO XAVIER DA SILVA

CNPJ: 08.071.12110001-36

AOE Quadra 4. Conjunto I, Loto 18, Setor P, Sul~ de D~votvimentoEcon6mico (ceiJatlOia)· &asllia - DF

CEP: 72..237-490

Assirul em nome di!

SGS do Brasil LTOA

Barbara Prestes de Castro Souza
eRa IV: 03213055

Gllre"t. de Labor:lltõrio

o prasente documento é emitido pela Empresa sujeito as soas Condições Gerais de Serviçcs impressas no verso ou dlsponlvels meo"\anle solicitaçâo
ou ace&dveis através do sita http:l~.sgs.comlterms_and_conditions_htm_ Chama-se a atenção para as questões de llmitaçâo de responsab~ldade.

indenização e jurisdição definidas neste documento. O portador do presente documento é advertido de Que as informaç6es nele contidas renetem as
constatações da Empresa exdusivamente no momento de sua intervenção e dentro dos imites das instruções do Cliente, caso exista alguma. A
Empresa se responsabifiza exdus/Vamente com seus CUenles e o presente documento não desobriga as partes de uma transação de exerce~m seus
direitos e obIigaç6es em conformidade com os documentos da transação. Qualquer alteração não-autorizada, Imitação ou falsificação do conteúdo ou
da aparência deste documento' considor;r,d2 ilegal e 0$ infrAtores podorão ~or p~dO$ com o meximo rigor da loi.
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RELATÓRIO DE ENSAIOS

581908815 RO

r~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ amoetra(l) anaisada(1):

N" d. Alnc:âlI :

ID dll amoslJa:

L.boratorio Orgânico

Formaldefdo

~""F............

581908815.001

055423452

Ar atmosférico coletado para Ilns de HQ

TSlGELDNPH

LQ ACGIH

2011t.TWA.

ACGIH

201G; STEl

CknIO

1111212019

NR15

Volume coletado

Formaldeldo

FonnaJcleído

60,00 L

0,0001 mg <0,01 mglm' TETO 2.3

rngIm'

0.0001 mg <0,01 ppm 0,1 ppm O,J ppm TETO 1,6

ppm

Os Umltes de Tolerância stio colocados apenas para
finalidade da ov;)Ii;)ç5o.

Roõlbdc por bbor\1lório subcoonlr3l.BdG SGS oxtamo.

R...lIUdopor~~'.Ibo:lnll";Jl.adQ__•

lO ~ c. Q.Qnllfleaçkl.

InftllkV".a lirile de~

BC Branco de Campo

fins de referência. I:: da responsabilidade do interessado a utilixaçjo dos limites aptOpriados ã

IS AmosInI insuficien:e~ aoiIa.

LNR Nnoslr1I~ po;m nio~

NA Nio~

T8A Pirimecro *W nao ar'IlIlisado.

C UmitaTETO.

OsI"e3l.l~.~_~rel'erem-k J .... "~''''jle*l.5)Wt'I05lIa($)~.

E$l.o ,.t.tóno~ pode .....r~ IM lonne parc:qt. -...nIe na inteçf1l.

••• Fim do RelatÕJlo •••

o presente documento é emitido pela Empresa sujeito as suas Condições Gerais de Serviços impressas no verso ou disponfveis mediante solicitação
ou acessfveis atravês do site http://www.sgs.cnmltenns_and_col.lditions.htm. Chama-se a atençAo para as quest6es de limitaçAo de responsabilidade,
Indenização e jurisdição definidas neste dQCIJmento. O portador do presente documellto é advertido de que as informações nele contidas renetem as
constatações da Empresa exclusivamente no momento de sua Intervençâo e dentro dos limites das instruç6es do CGente, caso exista alguma. A
Empresa se responsabiliza exclusivamente com seus Clientes e o presente documento n30 desobriga as partes de uma lI'3nsação de exercerem seus
direitos e obrigações em conformidade com os documel1tos da transação. Qualquer alteraç<lo nao -autorizada, imltaçêo ou fals1ncaçêo do conteudo ou
da 8p.ar6neia deste documento é considerada Ilegal e os Infratores poderAo ser processados com o máximo rigor da leI.
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PPRA
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PREVER VIDA SERViÇOS FUNERARIOS LTOA

ADENDO

27/1212019

o objetivo deste adendo é relatar a conclusão sobre a exposição ao

formol na atividade de formolização da clínica Prever Vida Serviços

Funerários LTDA (Funerária Santo Antônio). Segue conclusão:

o formal é uma substância química tóxíca e corrosiva com suspeita de ser

carcinogênica. Apresenta riscos ao trabalhador quando inalada, ingerida e

quando entra em contato com a pele. É um produto muito utilizado por clínicas

especializadas no tratamento de corpos após a morte, sendo a substância

responsável pela desínfecção e canseNação do corpo.

A legislação brasileira estabelece limites de exposiçâo segura ao formol

por meio da Norma Regulamentadora n" 15. Os Límites de Tolerância - LTs, são

estabelecidos no anexo 11, conforme o quadro parcial abaixo (quadro 1).

Quadro 1: quadro parcial com o limite de tolerância de exposição ao formal

Até 48 Grau de

AGENTES Valor
Absorçãc horas/semana insalubridade a

QUíMICOS teto
também ser considerado I

p/pele ppm* mg/m3" no caso de sua
caracterização

Fluortriclorometano

I
780 4370 médio

(freon 11)
Formaldeído (formol) + I 1,6 2,3 máximo
Fosfina (fosfamina) 0,23 0,3 máximo

Conforme citado pela legislação brasileira, evidencia-se a necessidade de

analisar quantitativamente a exposição do trabalhador ao risco químico formal.

Para avaliar a exposição ao formol na clínica Prever Vida Serviços

Funerários LTOA utilizou-se o método NIOSH 2016 - HPLC - Cromatografia

Líquida de Alta Resolução com detector de UV, amostrador tubo de sílica gel

tratada com DNPH referência SKC 226-119. vazão de amostragem 0,03 a 1.5

Umin, volume de ar amostrado de 1L a 15L, tempo de amostragem TWA 8h e
CLiNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO # Si.\'lll\

SRTVS QD 701 LOJA 26 TÉRREO EC. ASSIS CHATEAUBRIAND . ó.O- \\?~\\""

TEL: (61)3963-3885/(61)3964-1116 \I(\~ "".",. Q
E-mail: comercial@sanomediCina.com.br\f;.so~ttt.~?ro.:J~1

",C' Vc~
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PPRA
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PREVER VIDA SERViÇOS FUNERARIOS LTDA

27"212019

STEL 15 minutos. brancos de campo: 10% do número de amostras e

condicionamento das amostras sob refrigeração.

A coleta da amostra de ar atmosférico ocorreu no dia 11/12/19. no periodo

da tarde. na sala de somatoconservação durante o tratamento de um corpo com

a técnica de formalização. O amostrador foi posicionado na área de respiração

de um agente funerário (Figura 1 a 3).

Figura 01 - técnico preparado para

formolização

Figura 03 - número do amostrador

Figura 02 - técnico realizando a

formolização

No momento da coleta o exaustor estava ligado. as janelas estavam abertas

e o trabalhador estava utilizando os equipamentos de proteção indicados no

PPRA.

A análise ocorreu de 19/12119 a 26/12119 em laboratório devidamente

credenciado. apresentando como resultado o valor de 0,04 ppm. Comparando-
cLiNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO I ""I>

SRTVS QD 701 LOJA 26 TERREO ED. ASSiS CHATEAUBRIAND cJ,D. S""
TEL, (61) 3963-38851 (61) 3964-1116 llotiS\,(l """",,,

E-mail: comercial@sanomedicina.com.brleiSOll ó,t ':l~1.~\~I\~~~5JO
(.I)l" ~ '2'2,

I.' C\\V-·Il
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27/1212019

?

se o valor encontrado com o limite de tolerãncia estabelecido na NR-15, que é

de 1,6 ppm, conclui-se que a concentração de formol encontrada não

ultrapassou o limite de tolerância.

Entretanto, é importante ressaltar que essa foi uma avaliação pontual. A

quantidade de formal utilizada em cada corpo varia, por isso a exposição do

trabalhador ao formol também pode variar. Ou seja. mesmo que nessa

amostragem o resultado tenha indicado que não há exposição acima do

tolerável, os empregados devem sempre utilizar o exaustor como Equipamento

de Proteção Coletiva - EPC e a máscara de proteção contra vapores orgânicos

como Equipamento de Proteção Individual - EPI a fim de evitar o contato e

minimizar a exposição a esse produto.

Brasília, 27 de novembro de 2019

]eison Balisia da Si.àJa
En • Ci~il e de Se~rénça do Tlabalho

CRE.A.!)f 22.655/D

Y:, c..Z.-~",- ~
Jeison Batista da Silva
Responsável pelo PPRA

CREA: 22855IDF
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

CLíNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
SRTVS QD 701 LOJA 26 TÉRREO ED. ASSIS CHATEAUBRIAND

TEL: (61) 3963·38851 (61) 3964-1116
E-mail: comercial@sanomedicina.com.br
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DETALHES DO CLIENTE CONTRATANTE

RELATÓRIO DE ENSAIOS
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DETALHES DO LABDRATORIO

e- MVC TREINAMENTO E SEGURANCA 00 """"'" Barbara Preste, de ea"ro Souza

TRABAlHO LTDA

~ SGS do BrasillTOA.

'- SETOR SRTVS QUAORA 701 "-_ Rua Siva Janflm, 251 - Centro - CEP

CONJUNTO L BLOCO 09115-090
CanooIo JEISQN BATISTA DA SILVA T_ (55'l114125-3044

&noJ atendimeMO@5aflomMlicina.oom..bf "- barbar.a.sou:za@sgs.com- "",""",o 16JOezembr0/.2019...- PROPOSTA 2019/4281 """"""",, , 91Oezembr0J2019..-- 261Oezembrol2019

o.aOD~ 261Oezembrnl2019

ccue: N-!lOS

Cliente Avaliado: PREVER VIDA SERViçoS FUNERÁRIOS l TOA

CNPJ; 13.390.17210001-60

CNC 4, Lote 09110111112 loja 04. Taguatinga. Brasiia· DF

CEP: 72.115-545

Assina em nome da

SGS do BraslllTOA

Barbara Prestes de Castro Souza
eRQ IV: 03213055

Gerente de Laboratório

o presente dOOJmento é emitido pela Empresa sujeito as suas Condições Gerais de 5etviços impreS$8S no ve~ ou disponlveis mediante solJcltaÇêO

ou acessfveis através do sita http://www.sgs.comIterms_and3.onditions.htm. Chama-se a atenção p;rra as questões de limitação de responsabilidade,
indenizaçao e jurisdição definidas neste documento. O portador do presenle dooJmento ê advertido de que as infonnaç6es nele contidas renetem as
constataç6es da Empresa exdu.sivamente no momento de sua intervenção e dentro dos imites das insttuç6es do Ciente, caso exista alguma. A
Empresa $e responsabiliza exclusivamente com seus Clientes e o presente documento não desobriga as partes de uma transação de exercerem seus
direitos e obrigaç6es em conformidade com os documentos da ~. Qualquer aJlefil~ na.o-autorizada, Imltaçao ou falsificação do conteúdo ou
da aparência deste docu~to é considerada ilegal e os infnlllores poderllo ser processados com Omáximo rigor da leI.
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RELATÓRIO DE ENSAIOS

581908813 RO

N" de AmoÃnI:

10 6a arncG1t :

SB1908813.001

055423466

Laboratorio Orgânico

Fonnaldeido

Ar atmoct'erico coIetaóo p:lr3 fins de HO

TSIGEL DNPH

La

Amostrado por :

Om Ga amostnI :

ACGIH

2019:TW....

ACGlH

2018: sra

Cliente

11/1212019

NR1S

Volurne~

Formaldeldo

60,00 L

0.0001 mg 0,06 mgIm' TETO 2.3

mghn'

0,0001 "'SI 0,04 ppm D,' DPm O,3ppm TeTO 1.6

ppm

Os Limites de Tolerância ~o CDlocados apenas para
finalidade da avaliação.

Rfl:Iliuóo por IDbonIIório 3Ubco<llr.t.do SGS 8XUIITIO,

ReaIuóo POl' IObotlllôno :NIx:ontrol8Oo extem:>.

LO L.mt.ll'e()..gn~

IrúlOriot _ Liml18 de QuanIlfw:::aç6Q.

ec &.1000 de campo

fiM de referencia. ~ da responsabirlClade do interessado a utiliulção dos limites apropriad~ à

IS A/I'lO$lIlIln$IJtldente Clat1I anU...

LNR ~I$tad.a.pcrimnao~

NA .............

TUA. Prime\Jtl ~ncu. n&o analindo.

C Limite TETO.

... Migação - C»cuIo da pan:;ent:ogom da f_~ em~ • l.»e prirn6r\a.

Os ruultado5apr~ r>esl.e rdalOriorcf~ Pdusiv3menle 3{s)~sl ens;Ndas.

Esto ro~6rio n60 podo~ reprod\ddo de form" parelaI. somenta rnJ inleg!1l .

••• Rm do Relatório ....

o presente documento é emitido pela Empresa sujeito as suas Condições Gerais de Serviços impressas no verso ou disponlveis mediante solicitação
ou acesslveis altavés do site http://wY.w.sgs.comIterms_and_conditions.htm. Chama..se a atenção para as questões de limitação de responsabilidade.
indeniza~o e jurisdição definidas neste documento. O portador do presente documento é advertido de que as informações nele contidas reflelem as
constatações d:1 Empresa exclusivamente no momento de sua intervenção e denlto dos ijmites das instruç6es do Ciente. caso exista alguma. A
Empresa. se responsebiliza exclusivamente com seus Clientes e o presente doc:umento nao desobriga as partes de uma transaçêo de exercerem seus
dir"eitos e obrigaç6es em confonnidade com os documentos da transaÇAo. Qualquer alteraçkl nao -autori2:.ada. imltaçao 00 falsifaÇó\o do conteúdo 00
da 8par6ncia desut documento é eonside...d3 ilegal e os infratores pocIerao S&f proees.s:edos com o máximo rigor da leI.
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
04.864.402/0001 ·95
NOME EMPRESARIAL:
CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1 .800.000,00 (Hum milhão, oitocentos mil reais)

OQuadro de Sócios eAdministradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o
seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
CaNTIL CONSTRUCAO EINCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
Qualificação: 22-Sócío

Nome do Repres. Legal:

OS-Administrador

NomelNome Empresarial:
VC PARTICIPACOES LTDA
QualifIcação:

Nome do Repres. Legal:

OS·Administrador

FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO

22-Sócio

WILMAR JOSE DE CARVALHO

Quali!. Rep.
Legal:

Quali!. Rep.
Legal:

NomelNome Empresarial:
FRANCiSCO MOACIR PINTO FILHO
Qualificação: OS-Administrador

NomelNome Empresarial:
RODRIGO PINTO MACEDO
Qualificação: OS·Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 28/0Sf2021 às 14:49 (data e hora de Brasnia).
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA ECIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Licitação, Modalidade Concorrência, para Outorga de Permissão de
Serviços Funerários no DF

Resposta - SEJUS/GAB/COMISSÃO P. 155/2018

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela CONTIL - CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. em relação ao Edital de Concorrência n. 01/2019 - SEJUS/DF, cujo objeto
visa outorgar permissão para exploração de serviços funerários no Distrito Federal, presta-se as informações
que se seguem, na ordem e nos termos em que apresentados:

1. O art. 4", parágrafo único do Decreto Distrital n" 28.606/2007 estabelece que é proibido
às permissionárias oferecer ou prestar, sem prévia e expressa autorização do Distrito Federal, qualquer
outro serviço ou fornecimento além dos relacionados nos arts. 1", 2", 3" e 4", daquele decreto; já o item
1.3.6 do Edital estabelece que as permissionárias poderão operar com serviços optativos adicionais; será
necessário então obter autorização expressa para cada serviço adicional a ser ofertado? Como se dará o
procedimento para obtenção da autorização, se for o caso?

Resposta: Sim, será obrigatório o requerimento de autorização expressa para cada serviço
adicional prestado, o qual deverá ser autuado em processo próprio, devidamente instruído e decidido
fundamentada mente pela autoridade competente.

2. O item 2.1 do Edital estabelece que as outorgas servirão para a prestação de serviço
funerário a todos os habitantes do Distrito Federal e/ou àqueles que, residindo em outro local, optem por
proceder a inumações em cemitérios deste ente federado; então, em caso de falecimento, no Distrito
Federal, de não-residentes (em trânsito ou viagem, por exemplo) cujos sepultamentos sejam realizados em
suas localidades de origem, não poderão as permissionárias prestarem os serviços?

Resposta: Nada impede que os familiares de pessoa falecida no Distrito Federal contrate
funerária aqui estabelecida para recolher o corpo, efetuar todo o serviço e entregar no cemitério da
localidade em que será inumado.

3. O item 2.1 do Edital menciona que as permissionárias prestarão serviços funerários
àqueles que, não residindo no Distrito Federal, optem por ser inumados em cemitérios deste ente
federado; considerando-se a iminência da abertura de crematório no DF, a mesma disposição será válida
para os casos de cremação?

Resposta: Sim.

4. No item 7.1, não houve alocação do Noroeste em nenhum dos grupos; de qual grupo ele
fará parte?

Resposta: Tratando-se o Setor Noroeste, segundo o Documento Brasília Revisitada, Anexo I do
Decreto n" 10.829, de 14 de outubro de 1987, de novo bairro "Oeste Norte" (Nova Asa Norte), sua área
poderá ser escolhida para instalação de funerária na Asa Norte, o que se impõe ainda mais por sua
proximidade com esta.

S. No item 7.1, quanto ao Grupo 02, é mencionada, no primeiro asterisco, a outorga
obrigatória de, no mínimo, três permissões para a localidade do Gama e duas para a localidade de Santa
Maria; considerando-se que serão cinco outorgas no total para o grupo, os números mencionados para
cada localidade serão mínimos ou exatos?(sem destaque no original)

Resposta: Neste caso exatos. Se não preenchidas todas as outorgas, serão objeto de nova
licitação.

https:/lsei.df.gov.brlseilcontrolador.php7acao=doa.Jmentojmprimir_web&acao_origem=arvore_visuatizar&id_documento=69611494&infra_sistema=1.. 1/8
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6. No item 7.1, quanto ao Grupo 02, é mencionada, no primeiro asterisco, a outorga
obrigatória de, no mínimo, três permissões para a localidade do Gama e duas para a localidade de Santa
Maria; no último asterisco, no entanto, é mencionada a possibilidade de outorga de quatro permissões
para o Gama, devendo as duas seguintes serem distribuídas para Santa Maria, o que totalizaria seis, e não
cinco, outorgas. Quantas outorgas, afinal, serão dirigidas ao Grupo 02, cinco ou seis? Será possível a
outorga de quatro permissões para o Gama?

Resposta: Não será possível a outorga de quatro permissões para o Gama na presente
licitação. Houve erro material, sendo que onde deveria constar "se os três primeiros colocados no grupo
escolherem a localidade do Gama, os próximos classificados terão que optar pela localidade de Santa Maria."

7. O item 8.2 afirma que o valor mínimo estimado para cada contrato corresponde à soma
do faturamento mínimo das permissionárias projetado ao longo do período da permissão; o valor de cada
contrato não deveria refletir apenas o faturamento mínimo esperado para cada permissionária (e não à
somatória de todas, que foi o valor consignado no item 8.1)?

Resposta: Houve erro material no item 8.2., porque o valor mínimo estimado para cada
contrato é realmente de R$ 195.292,72 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e
setenta e dois centavos) para cada funerária, por ser esse o lance mínimo a ser dado e que a empresa terá
que pagar à Admínistração Pública.

O contrato que se firmará com o Poder Público não é no valor presumido da arrecadação
bruta da empresa e sim no valor do lance do adjudicatárío, que será, no mínimo, de R$ 195.292,72, a ser
pago pela outorga.

A oração "corresponde à soma do faturamento mlnlma das Permissionárias, prajetada ao
longa da período da permissão (10 anos)," foi erroneamente repetida no item 8.2., quando devia constar
apenas no item 8.1. e deverá ser excluída, e corrigido o erro material no valor por extenso, restando:

8.2. O valor mínimo estimado de cada Contrato, Rara efeito da IicitaçiQ....é de
R$ 195.292,72 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e
setenta e dois centavos) para cada funerária.

Evidencia-se ainda mais se tratar de erro material quando se constata que da tabela que
imediatamente antecede o teor do item 13.1.4.2 do Projeto Básico que acompanha o Edital, constam as
seguintes informação e tabela:

• Dessa forma, tem-se que o valor para a licitação é: R$ 191.386.871,40.

VALOR TOTAL PARA A LICITAÇÃO R$ 191.386.871,40

FATURAMENTO BRUTO MíNIMO PRESUMIDO POR FUNERÁRIA R$ 191.386.871,40 : 49 =

EM 10 ANOS 3.905.854,51

PREÇO MíNIMO PARA OUTORGA: 5% DO FATURAMENTO
R$ 195.292,72

BRUTO ESTIMADO

8. Se o item 8.3 apresenta como o valor da outorga, quantia correspondente a, no mínimo,
5% do valor mínimo de cada contrato, como podem os itens 8.3 e 8.2 apresentarem o mesmo valor, já que
o item 8.3 corresponde a 5% e o item 8.2 corresponde a 100%?

Resposta: Em verdade, o que o item 8.3 consigna é que o valor de outorga de permissão, por
funerária, não poderá ser inferior a 5% do valor total da licitação, e não 5% sobre cada contrato.

https:Jlsei.df.gov,brlseilcontrolador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=69611494&infra_sistema=1,.. 218



30/0412021 SEIIGDF - 60889464 - Resposta

9. Quanto ao item 9.6, se se tratar de empresa sem filial no Distrito Federal, com filial a ser
aberta em caso de obtenção de outorga, esta poderá escolher entre apresentar documentos relativos à
matriz ou a qualquer de suas filiais já abertas, ainda que localizadas fora do Distrito Federal?

Resposta: Dependerá de quem for a licitante. O item já prevê expressamente que '~ ..5e a
licitante for o motriz, todos os documentos deverão estar em nome da motriz, o não ser que venha a indicar
uma única filial para prestar a serviço; se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto oqueles que, em função de legislaçãa especifica, forem compravadamente emitidas apenas em name
da mafriz.#

10. As restrições contidas no item 9.7, em especial o item 9.7.6, alcançam:

a. Concessionária de serviço público com contrato firmado junto à Secretaria de justiça do
Distrito Federal?

b. Acionista ou quotista de concessionária de serviço público com contrato firmado junto à
Secretaria de justiça do Distrito Federal?

c. Administrador de concessionária de serviço público com contrato firmado junto à
Secretaria de justiça do Distrito Federal?

d. Familiares de administrador de concessionária de serviço público com contrato firmado
junto à Secretaria de justiça do Distrito Federal?

Resposta: Excetuam-se da vedação apenas os constantes da alínea "d".

11. A procuração mencionada no item 10.1 deverá especificar a representação no curso do
procedimento licitatório decorrente do Edital de Licitação - Concorrência n" 01/2019 - SUAF/SEJUS?

Resposta: Não necessariamente terá que consignar o presente certame, desde que em seu
bojo sejam conferidos ao procurador os poderes necessários para a prática de todos os atos que são
necessários para a participação em processo Iicitatório, estes sim, obrigatoriamente expressos.

12. Os itens 11.3 e 12.1.2 mencionam que os preços máximos dos serviços são pré·fixados,
já o item 11.4.1.1.3.1.7 menciona a prática dos preços fixados em portaria da SEJUS; os serviços, desse
modo, poderão ou não ser praticados por valor inferior ao fixado pela SEJUS? Em se tratando de preço
máximo, há limite para o valor do desconto?

Resposta: Os valores de tarifas estabelecidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
são os máximos que podem ser cobrados, podendo o estabelecimento praticar preços inferiores, sem limite
para valor de descontos porventura oferecidos ao consumidor.

13. O item 11.4.1.1.2.1.1 menciona comprovação mínimo do equivalente a pelo menos
quinze serviços prestados; em que consistiria essa comprovação mínima? Notas fiscais são suficientes?
Recibos são suficientes? Declarações são suficientes?

Resposta: Sim.

14. Os quinze serviços mencionados no item 11.4.1.1.2.1.1 podem ser distribuídos ao longo
de quanto tempo? É necessária concentração por período (mês ou ano, por exemplo)? Há limite de
antiguidade para aceitação (últimos 5 ou dez anos, por exemplo)?

Resposta: Não há limitação de antiguidade.

15. O serviço de despachos aéreos e terrestres, mencionado no item 11.4.1.1.3.1.5.4, é
previsto no inc. VII, e não no inc. VI, do art. 7", da Lei Distrital n" 2.424/1999; a cláusula, portanto, refere
se de fato ao serviço de despachos aéreos e terrestres (inc. VII) ou ao serviço de ornamentação de cadáver
em urna mortuária (inc. VI)?

Resposta: Trata-se de erro material a ser corrigido. O item refere-se aos incisos 111 e VII.
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16. O item 11.4.1.1.3.1.9 menciona a vedação à alteração do quadro societário da
permissionária, sem prévia autorização do Poder Concedente; como seria possível a obtenção de tal
autorização? Quais os critérios que serão utilizados para autorizar ou não tal alteração do quadro
societário?

Resposta: A autorização para alteração do quadro societário deverá ser requerida junto ao
Permitente e dependerá, para seu deferimento, da apresentação de cópia de todas as alterações de contrato
social anteriores, declaração dos sócios admitidos de que não fazem parte de qualquer outra empresa que
preste serviços funerários no Distrito Federal, sob as penas da lei, cópia de documentos pessoais destes. O
pedido poderá ser indeferido quando se constatar que aIs) alteração(ões) têm por finalidade última a
transferência da permissão a terceiros, o que é proibido pelo art. 7. do Decreto n. 28.606, de 20 de
dezembro de 2007.

17. O ítem 11.4.1.1.3.1.9 menciona a vedação à alteração do quadro societário da
permissionária, sem prévía autorização do Poder Concedente; tal vedação incidiria de forma integral no
caso de falecimento de um dos sócios?

Resposta: Não é dado à permissionária alterar seu quadro societário sem autorização do
Permitente, que há de verificar as condições do sócio que se pretende admitir.

18. Perante qual Secretaria de Estado do Distrito Federal deverão as licitantes domiciliadas
em outras unidades da federação ou em outros países, não instaladas no DF, se cadastrar no prazo de 60
(sessenta) dias? A lei n. 3.376/2004, citada na cláusula, menciona a Secretaria de Ação Social, mas esta foi
extinta.

Resposta: Considerando as alterações ocorridas nos últimos anos e a deflagração do processo
licitatório, não se aplica mais o disposto no art. 5. da lei n. 3.376, de 18 de junho de 2004, destinados às
empresas que, de modo precário e mediante Termo de Ajustamento de Conduta, exerciam, quando de sua
edição (e ainda o farão até a contratação que se pretende com este certame) os serviços funerários. Em
sendo atualmente a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal a responsável pela
contratação das empresas vencedoras do certame e, por fim, da orientação e fiscalização de todas as
contratadas, por força dos arts. 10 e seguintes de seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto n. 34.320,
de 26 de abril de 2013, desnecessária se torna a exigência de qualquer cadastro. Há que se excluir tal
exigência do edital. Por tratar-se de exclusão que em nada impede a apresentação das propostas, não há
necessidade de republicação, consoante exceção prevista no art. 21, § 4., da Lei n. 8.666, de 1993.

19. A cláusula 11.4.1.1.4.2 encontra-se em contradição com as cláusulas seguintes, pois esta,
exige resultado "igualou maior que um", mas, as cláusulas seguintes colocam o resultado "igual a uml1

juntamente com o resultado "menor que um" para estabelecer exigências adicionais. O resultado "igual a
um" submete-se ou não às exigências e restrições incidentes sobre o resultado Ilmenor que umll ?

Resposta: Nos itens em que conste a expressão "igual ou menor a um" leia-se "menor a um".

20. O item 11.4.1.1.5.2 estabelece a necessidade de prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual ou dístrital, conforme o caso, relativo ao domicilio da licitante; os serviços
funerários, no entanto, constituem atividades sujeitas ao ISSQN, tributo de competência municipal,
sujeitando as funerárias, por conseguinte, a inscrição municipal. A inscrição municipal, assim, é suficiente
para o cumprimento da exigência?

Resposta: Sim.

21. O item 11.4.2.2.2 estabelece que a proposta comercial deverá indicar "o(s) Grupo(s) aos
quais pretende se habilitar"; já o item 11.4.3.1 estabelece que cada licitante deverá apresentar dois
envelopes, um contendo a documentação exigida na fase de pré-qualificação e outro contendo "a(s)
proposta(s) comecial(is)". Para o caso de apresentação de proposta para mais de um grupo, deverão ser
apresentados dois envelopes por grupo (um de pré-qualificação e outro de proposta comercial)? Serão
apresentados um envelope de pré-qualificação e outros tantos para as propostas comerciais, conforme o
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número de grupos que se queira participar? Ou serão efetivamente dois envelopes, com o envelope
relativo à proposta comercial contendo tantas propostas quantos forem os grupos em que se queira
participar?

Resposta: Deverão ser apresentados dois envelopes. Um para os documentos de pré 
qualificação e outro contendo aIs) proposta(s) comercial(is). No envelope destinado à proposta comercial
deverá conter tantas propostas quantos forem os grupos em que se queira participar.

22. Oitem 12.1.9 estabelece a proibição de agenciamento de serviços funerários; tal vedação
se aplica inclusive à comercialização de planos funerários?

Resposta: Sim, aplicável em todos os seus termos a vedação contida na lei n2 3.376, de 18 de
junho de 2004, porquanto trata-se de serviço funerário (art. 42, inciso 111, do Decreto n2 28.606, de 2007.

23. A vedação contida no item 12.1.9 se estende à publicidade e propaganda, física e online,
dos serviços?

Resposta: À publicidade online não, entretanto à "propaganda física", há que se observar o
disposto na lei n2 3.376, de 2004, para nela não incorrer.

24. O item 12.1.12 versa sobre o preenchimento de formulário intitulado "Declaração de
Dados de Sepultamento"; considerando-se a iminência da inauguração de crematório no Distrito Federal, a
mesma obrigação valerá para as cremações?

Resposta: Sim.

25. O item 12.1.12 versa sobre o preenchimento de formulário intitulado "Declaração de
Dados de Sepultamento"; no caso de despachos terrestres, a via destinada ao cemitério localizado fora do
Distrito Federal, deverá acompanhar o corpo? Eem caso de despachos aéreos?

Resposta: Sim.

26. O item 12.1.14 estabelece a obrigação de se comunicar mensalmente à SEJUS um
relatório das atividades (serviços executados); como deverão os planos funerários ser declarados? Com
base nas contratações realizadas, nas contratações mantidas ao longo do mês (antigas e novas), ou com
base nas coberturas entregues?

Respostas: O relatório deverá conter as três informações: contratações ocorridas no mês,
recebimentos de pagamentos parcelados e coberturas entregues.

27. O item 13.1.10 menciona o direito do Poder Concedente de revogar unilateralmente a
permissão a qualquer tempo, motivadamente, em decorrência de superveniência de falta de interesse
público; que situações, exemplificativamente, poderão configurar a perda superveniente do interesse
público com a permissão? Nestes casos, haveria indenização a ser paga à permissionária? De que forma?
Haveria restituição proporcional do valor da outorga?

Resposta: um exemplo da superveniência de perda do interesse público poderia ser, por
exemplo, o aparelhamento da administração pública de modo a poder prestar os serviços por preços muito
menores ao consumidor. Em tais casos, não haverá qualquer tipo de indenização, conforme Cláusula 15 da
contrato, que constitui o Anexo 11 do Edital.

28. Os recursos mencionados no item 17.4 serão recebidos com ou sem efeito suspensivo?

Resposta: Serão recebidos com efeito suspensivo, o que não ocorrerá com os demais recursos,
a não ser que a autoridade competente assim o determine.

29. A prestação de serviço funerário pela permissionária, fora do Distrito Federal, mas em
localidade onde a permissionária também é autorizada a prestar serviços funerários configura "exercício
de atividade que não seja objeto da permissão", nos termos do item 19.1.3.4.5.3?
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Resposta: Caso a empresa possua filial em outro estado e ali seja detentora de permissão para
a prestação de serviços funerários naquela unidade, estes não serão considerados fora do objeto da
permissão no Distrito Federal. Entretanto, a filial ou matriz permissionária por contrato com Distrito Federal
não poderá ser contratada para prestar serviços em outros estados, mesmo onde tenham unidades, eis que
seu contrato a autoriza a prestar serviços exclusivamente no território do Distrito Federal, eis que, se acordo
com o item 11.4.6.5, "A outorga de permissão a uma empresa funerária não se estenderá a filiais que
porventura existam, devendo a adjudicatária escolher um dos estobelecimentos da pessoa jurídica, que pode
ser a própria motriz ou uma das filiais, para a prestação das serviços, a partir da firmatura da contrato."

30. Oitem 24.5 elege como foro a "Seção judiciária de Brasma", contudo, na justiça Federal,
o que há é a Seção judiciária do Distrito Federal e, na justiça Estadual, a Circunscrição Especial judiciária de
Brasma. Qual é, portanto, o foro eleito?

Resposta: Embora intuitivo, porquanto não tem a União interesse no presente certame, a
Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do DF
(https://www.tjdft.jus.br/informacoes/juizados-especiais/informacoes-gerais/circunscricoes-e-regioes
administrativas):

Circunscrições e Regiões Administrativas

última modificação: 08/07/202018:15

Atualmente, a Justiça de Primeiro Grau oferece seus serviços à população do
Distrito Federal nos fóruns instalados nas circunscrições Judiciárias de Brasília,
Taguatinga, Gama, Sobradinho, Planaltina, Brazlândia, Ceilândia, Samambaia,
Paranoá, Santa Maria, São Sebastião, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Guará,
Recanto das Emas, Águas Claras e, por fim, o Fórum do Itapoã, criado pela
Resolução 14/2020.

A seguir, relação com as atuais circunscrições judiciárias instaladas e as áreas de

competência de cada Fórum (Resoluções 004/2008, 13/2009, 14/2010,002/2012 e
003/2016; Portaria Conjunta 52/2008; Portaria GPR 393/2016 e Resolução
14/2020). (destacou-se)

31. Os prazos previstos no item 24.6 poderão se iniciar ou se encerrar em dias não úteis? O
protocolo da SEJUS funciona nessas ocasiões?

Resposta: Aplicável à hipótese a regra contida no art. 66, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei nº 2.834, de 7 de dezembro de 2001.

32. Oart. 9º, §2º, da Lei Federal nº 8.987/1995, prevê que a revisão de tarifas se destina a
manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, já a cláusula 7.1 da Minuta do Contrato (Anexo 11)
limita a revisão tarifária aos casos de inviabilização da prestação dos serviços. A revisão, desse modo, não
ocorrerá em caso de desequilíbrios que, embora relevantes, não sejam suficientes para inviabilizar a
prestação dos serviços?

Resposta: Não.

33. Oitem 15.2 da Minuta do Contrato (Anexo 11) prevê que não haverá indenização no caso
de encampação; o art. 37, da Lei Federal nº 8.987/95, no entanto, estabelece o pagamento de prévia
indenização como condição para a encampação dos serviços. Dessa maneira, nos casos de encampação,
não haverá sequer devolução proporcional do valor da outorga paga?

Resposta: Em não havendo bens a serem revertidos no caso em exame, não se aplica a ele o
disposto no art. 37 da Lei de Concessões, devendo apenas ser devolvido o valor da garantia contratual
prestada.

34. Na Tabela 2, que figura sob a cláusula 17.4.1, da Minuta do Contrato (Anexo 11), é
colocado, no cabeçalho, que as notas serão O(zero) ou 1 (um); nos seus itens, todavia, apresentam nota 1
(um) ou 2 (dois). Como serão de fato atribuídas as notas?
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Resposta: A cada um dos itens serão atribuídas notas O para exigência não cumprida e 1 para
item em conformidade. Deverão ser corrigidos os erros materiais na última coluna da tabela.

35. Na Tabela 3, que figura sob a cláusula 17.5.1, da Minuta do Contrato (Anexo 11), as notas
dos itens são sempre proporcionais (quantidade de itens em conformidade/itens analisados), mas, na
Tabela 4, que figura sob a cláusula 17.5.2, o % de conformidade é calculado com base no somatório das
notas dos itens em conformidade; entrarão no numerador do cálculo, dessa maneira, apenas os itens que
se encontrarem em plena conformidade?

Resposta: Não, o cálculo será proporcional.

36. ATabela 5, que figura sob a cláusula 17.5.3, da Minuta do Contrato (Anexo 11), estabelece
a nota do IDO com base na quantidade de itens não conformes. Qual a utilidade de se calcular o % de
conformidade e a nota de cada item se, ao final, o que definirá a nota é tão somente a quantidade de itens
não conformes?

Respostas: A quantidade de itens não conformes será apenas a referência para o
estabelecimento da escala do IDO.

37. O5UI e o 501 (cláusulas 16.6.3.3 e 17.6.4.3, da Minuta do Contrato, respectivamente), na
prática, apenas podem trazer três resultados: O (zero), 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) e 1 (um). Qual a
utilidade de se preverem as notas 0,50 (zero vírgula cinquenta) e 0,75 (zero vírgula setenta e cinco), se, na
prática, são impossíveis de serem obtidas?

Resposta: Não há como prestar este esclarecimento, uma vez que o interessado não informa
porque na prática não há como obter as notas 0,50 e 0,75.

38. Considerando-se que o valor da licitação, em sua reabertura, superou o piso
estabelecido no art. 39, da Lei Federal n2 8.666/1993, houve a prévia realização da audiência pública
prevista no referido dispositivo legal com a observância dos prazos de antecedência ali estabelecidos?
Quando foi realizada a referida audiência? Quando foi divulgada sua realização? Quando publicado o
edital?

Resposta: Estabelece o art. 39 da Lei n 8.666, de 1993, que as licitações com valor superior a
100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alinea "c", será iniciado por com audiência pública. O
valor previsto no inciso I, alinea "c" do art. 23 é de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), de
acordo com o a atualização determinada pelo Decreto n2 9.412, de 18 de junho de 2018, valor esse que
multiplicado por 100 resulta em R$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais). Perfazendo o valor
da presente licitação o total de R$ 191.386.871,40 (cento e noventa e um milhões, trezentos e oitenta e seis
mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos), não está sujeita à obrigatoriedade de feitura de
audiência pública.

39. Por que o site da 5EJU5 (bttI2://www.sejus.df.gov.br/avisos-12ublicadosl) apresentou o
aviso de reabertura da licitação com o n2 04/2019 ao invés de 01/2019?

Resposta: Trata-se de erro material.

40. O edital e a minuta do contrato estabelecem a obrigação de cobrar pelos serviços os
valores instituídos em portaria da 5EJU5, em especial na Portaria n2 213/2021; o Projeto Básico da
licitação (Anexo I), no entanto, em seu item 15.1 arrola o preço de uma quantidade de produtos e serviços
bastante superior; o que prevalece, a cobrança tabelada apenas dos serviços constantes na Portaria ou a
cobrança tabelada de todos os serviços apresentados no Projeto Básico?

Resposta: O preços das tarifas a serem cobradas após a assinatura dos contratos são as
constantes do Projeto Básico, que serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal por meio de portaria
que sucederá a de n2 213, de 16 de março de 2021, atualmente em vigor. Esta a razão de constar que do
edital que os preços a serem praticados serão o dessa tabela ou outra que venha a sucedê-Ia.
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41. Há divergência entre os preços estabelecidos na Portaria SEJUS nO 213/2021 e o Projeto
Básico (Anexo I), como, por exemplo, no serviço de transporte; nestes casos, qual valor prevalece?

Resposta: Prevalecerão todos os valore constantes do Projeto Básico, que serão objeto de
portaria que sucederá a de nO 213/2021.

42. O serviço de plano funerário encontra-se albergado nas hipóteses em que há liberdade
da permissionária para estabelecimento do preço, conforme previsto no item 9.7.4 do Projeto Básico
(Anexo I)?

Resposta: A matéria é tratada no Projeto Básico, no item "15.3. Os itens não relacionados na
tabela de preços máximos das tarifas de serviços funerários serão objeto de livre negociação entre as
partes."

Esses são os esclarecimentos que se presta aos interessados.

PERCIVAL BISPO BIZERRA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por PERCIVAL BISPO BIZERRA - Matr.0247369-0,
Presidente da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em
29/04/2021, às 18:49, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://seLdf.gov.br/seijcontrolador_externo.php?
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SERViÇOS CEMITERIAIS

TABELA DE SERViÇOS DE CEMITÉRIO NO DISTRITO FEDERAL

N2 DE DETALHAMENTO DOS SERViÇOS VALORES

ORDEM

1 ARRENDAMENTO (10 ANOS) R$ 140,99

2 ARRENDAMENTO (15 ANOS) R$ 213,24

3 ARRENDAMENTO (20 ANOS) R$ 285,49

4 CADEIRAS R$ 38,76

5 CARRO ELÉTRICO R$100,44

6 CASTiÇAL R$183,28

7 CERIMONIAL EXTERNO (LIMOUSINE) R$ 1.000,98

8 CERIMONIAL INTERNO (LIMOUSINE) R$ 500,48

9 COLUMBÁRIO R$ 673,19

10 CONSTRUÇÃO DE JAZIGO DE 3 (TRÊS) GAVETAS R$ 7.112,58

11 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA URNA DE POLlETILENO R$ 22,90

12 INUMAÇÃO EM CAMPA / COVA ADULTO PROIBIDA A

COBRANÇA POR

FORÇA DA DECISÃO

13 INUMAÇÃO EM CAMPA / COVA CRIANÇA N" 3.654/2012, ITEM

IV, ALíNEA 'A' DO

TCDF.

14 JAZIGOS DE 1 (UMA) GAVETA R$ 763,07

15 JAZIGOS DE 1 (UMA) GAVETA COM CESSÃO PERPÉTUA R$ 2.179,95

16 JAZIGOS DE 2 (DUAS) GAVETAS R$ 1.478,55

17 JAZIGOS DE 2 (DUAS) GAVETAS COM CESSÃO PERPÉTUA R$ 2.881,34

18 JAZIGOS DE 3 (TRÊS) GAVETAS R$ 2.139,41

19 JAZIGOS DE 3 (TRÊS) GAVETAS COM CESSÃO PERPÉTUA R$ 3.556,28

20 KIT - CAFÉ/CHÁ/ÁGUA R$ 98.69

21 LACRE PARA URNA DE POLIETILENO R$ 15,86

22 LOCAÇÃO DE CAPELA VELÓRIO PADRÃO 01 R$111,02

23 LOCAÇÃO DE CAPELA VELÓRIO PADRÃO 02 R$ 289,01

24 LOCAÇÃO DE CAPELA VELÓRIO PADRÃO 03 R$ 352,46

25 LOCAÇÃO DE CAPELA VELÓRIO SIMPLES R$ 21,15

26 LOCAÇÃO DE TEMPLO ECUMÊNICO R$ 229,08

27 MANUTENÇÃO DE COLUMBÁRIO (SERViÇO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL) R$ 19S,61

28 MANUTENÇÃO DE JAZIGO - ANUAL - (COM 10% DE DESCONTO) (SERViÇO DE R$ 662,62

CONTRATAÇÃO OPCIONAL)

29 MANUTENÇÃO DE JAZIGO - MENSAL (SERViÇO DE CONTRATAÇÃO R$ 61,68

OPCIONAL)

30 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE JAZIGOS R$ 336,62

31 PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO SEPULTADO R$ 213,24

32 PRAÇA DE SEPULTAMENTO (TOLDO/ CARRINHO DESCENSOR R$ 89,87

COM PLATAFORMA)

33 PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE EXUMAÇÃO R$ 244,95

34 PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE SEPULTAMENTO R$ 21,lS

35 PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE SEPULTAMENTO NOTURNO - MEDIANTE R$183,28

CONSULTA

36 REMOÇÃO DE DESPOJOS R$ 22,90



PROIBIDA A

COBRANÇA POR

37 TAXA DE EXUMAÇÃO
FORÇA DA DECISÃO

N" 3.654/2012, ITEM

IV, ALíNEA 'A' DO

TCDF.

38 TíTULO PERPÉTUO EXTERNO R$1.416,89

39 TíTULO PERPÉTUO INTERNO R$ 708,44

40 TOLDO R$ 59,93

41 TRANSFERÊNCIA DE PERPETUIDADE/TITULARIDADE R$ 458,19

42 URNA DE POLlETllENO PARA EXUMAÇÃO R$ 183,28


