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I.Mi"i,~riod. IodO"ri., Comê,"o &<.rioc. S'Niço'
'N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

,
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza N° de Matrícula do Agente
sede for em óutra UF) Juridica Auxiliar do Comércio

53201362531 2062
1 - lU

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME

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

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

1I1I11I111111111111111111111111111111
N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO

DFN2132470927VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRiÇÃO DO ATO I EVENTO

1 I 002 ALTERACAO

051 1 CONSOLlDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

2003 1 ALTERACAO DE SOCIOITITULAR I ADMINISTRADOR

BRASILlA Representante Legal da Empresa 1Agente Auxiliar do Comércio:

Local Nome:

Assinatura:

7 Junho 2021 Telefone de Contato:

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

O DECISÃO SINGULAR O DECISÃO COLEGIADA

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

DSIM DSIM Processo em Ordem
A decisão

_I_l_-
Data

O NÃO _1_1_- O NÃO _I_l_- Responsável
Data Responsável Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

D Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
2" Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5" Exigência

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

D Processo indeferido. Publique-se.

_I_l_-
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA
2" Exigência 3 8 Exigência 4" Exigência 5" ExigênciaD Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

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

_1_1_- ,Data Vogal Vogal Vogal

j
Presidente da--- Turma
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Certifico registro sob o nO 1695008 em 07/06/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA , PJ 0836.2231000157e protocolo
DFN2132470927 - 02/06/2021. Autenticação: BC6421 FA4D831 ABFB78A73A75BAC6C681664C45. Maxmiliam Patriour-eameiro - Secretário-Geral.
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Para validar este documento, acesse rlttp:lljucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 21/073.285-7 e o código de segurança 4cL1 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
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Data Assinatura

07/06/2021

PMXI.\I ~ ARNEIRO

s~~==··

vÍ~

%;~;<

Data

02/06/2021

.

Capa.·de Processo

Número do Processo Módulo Integrador
..

ANTONIAMARIA ''IILJ''IIC':::> VERAS

DFN2132470927

JUNTA COMERCIAL,INDUSTRIAL E SERViÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

CPF Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

Idetltificaçãodo Processo

Número do Protocolo

603.106.771-49

AsS.inado utilizando o(s) seguinte(S) selo(s)

Selo Ouro ~. Certificado Digital

21/073:285-7

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
'Certifico registro sob o nO 1695008 em 07/06/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFN2132470927 - 02/06/2021. Autenticação: BC6421FA4D831ABFB78A73A75BAC6C681664C45. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 211073.285-7 e o código de segurança 4cL1 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 04
E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINHAGUE E VERAS FUNERARIA LTDA ME.

ANTONIA MARIA NUNES VERAS, brasileira, solteira, natural de Teresinha-PI, nascida
aos 14.10.1973, comerciante, portadora da CI N° 1.993.062 SSP-DF, expedida em 19.08.1997, CPF
N° 603.106.771-49, filha de Antonio Nunes da Silva e Joana Araújo Veras, residente e domiciliada à
QR 323 Conjunto 06 Casa 29 Samambaia - Brasilia - DF - CEP 72.309-606; e

TAYRA FERREIRA LINHAGUE, brasileira, solteira, comerciante, natural de Urubici-SC,
nascida aos 11.05.1986, Portador da CI N° 30.926.637 SSP-SC, expedida em 09.08.2004, CPF N°
063.978.829-77, filha de Adelar Linhague e Rita Suely Ferreira, residente e domiciliada à QR 323
Conjunto 06 Casa 29 Samambaia - Brasilia - DF - CEP 72.309.606. únicos sócios componentes da
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada que gira na Praça de Brasília-DF, sob a
denominação social de LINHAGUE E VERAS FUNERARIA LTDA ME, Inscrita no CNPJIMF
sob O N° 08.362.231/0001-57, estabelecida à QD 105 Lote 02 Loja 02, Avenida Recanto das Emas
Brasília - DF, CEP 72.601-100, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Distrito
Federal sob o NIRC 532.01362531, por despacho de 28.09.2006, resolvem em comum acordo
consolidar o contrato social com a seguinte redação:

CLAUSULA PRIMEIRA
O capital social, que é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil)
quotas no valor unitário de R$ 1,00 (hum real), passa a ser de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas de valor nominal R$ 60,00 (um reais), cada
uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, está assim distribuída entre os
sócios:

NOME DOS SÓCIOS % VALaR CAPITAL

ANTONIA MARIA NUNES VERAS
TAYRA FERREIRA LINHAGUE

2.500

2.500

50%

50%

150.000,00

150.000,00

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLAUSULA PRIMEIRA ~
A Sociedade gira sob o nome empresarial: LINHAGUE E VERAS FUNERARIA LTDA ME, e nome .
de fantasia: FUNERARIA PAZ DO RECANTO. . (LI. \
CLAUSULA SEGUNDA L.tftf
A sociedade tem sua sede na QD 105 Lote 02 Loja 02 Avenida Recanto das Emas - Brasilia - DF
CEP 72.601-100.
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
'Certifico registro sob o n° 1695008 em 07/06/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFN2132470927 - 02/06/2021. Autenticação: BC6421FA4D831ABFB78A73A75BAC6C681664C45. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/073.285-7 e o código de segurança 4cL1 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





CLAUSULA TERCEIRA
O objeto social é: AGÊNCIA FUNERÁRIA (FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA,
TRANSPORTE FUNERÁRIO, EMBALSAMAMENTO, SOMATOCONSER-VAÇÃO,
TANATOPRAXIA E FORMOLIZAÇÃO DE CADÁVER, RETIRADA DE CERTIDÃO DE
ÓBITO E GUIA DE SEPULTAMENTO, RECOLHIMENTO DE TAXAS RELATIVAS A
SEPULTAMENTO, ORNAMENTAÇÃO DE CADÁVER EM URNA MORTUÁRIA,
REPRESENTAÇÃO DA FAMILIA NO ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO E
OUTROS PAPÉIS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, BEM COMO PARA
REMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL E TRANSLADO DO CORPO).

CLAUSULA QUARTA
O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas de
valor nominal R$ 60,00 (um reais), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do
País, está assim distribuída entre os sócios:

NOME DOS SÓCIOS N° QUOTAS % VALOR CAPITAL

ANTONIA MARIA NUNES VERAS
TAYRA FERREIRA LINHAGUE

2.500
2.500

50%
50%

150.000,00
150.000,00

CLAUSULA QUINTA
A sociedade iniciou suas atividades em 28 de agosto de 2006, e seu prazo é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento
do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência
para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.

CLAUSULA SÉTIMA
A responsabilidade de cada SOCIO é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA OITAVA
A administração da sociedade caberá ao SOCIO ANTONIA MARIA NUNES VERAS, com os
poderes e atribuições de administrar, responder pela Empresa, 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, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.
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CLAUSULA NONA
Ao término de cada exerClClO social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA . fiM .
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e~ .\\~
designarão administrador(es) quando for o caso. ~}

CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA ,1J ""
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, media;;r
alteração contratual assinada por todos os sócios.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
. Certifico registro sob o n° 1695008 em 07/06/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFN2132470927 - 02/06/2021. Autenticação: BC6421 FA4D831 ABFB78A73A75BAC6C681664C45. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento. acesse httpJ/jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 21/073.285-7 e o código de segurança 4cL1 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





CLAUSULA DÉCIMA-SEGUNDA
OS sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore",
observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRA
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou does) sócio(s)
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial
da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA-QUARTA
O(s) Administrador(es) declara(m) sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar(em) 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.

CLAUSULA DÉCIMA-QUINTA
Fica eleito o foro de Brasília para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias.

LINHAGUE E VERAS FUNERARIA LTDA ME.

Brasília-DF, 28 de maio de 2021.

ANTONIA MARIA NUNES VERAS

TAYRA FERREIRA LINHAGUE
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1695008 em 07/06/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFN2132470927 - 02/06/2021. Autenticação: BC6421 FA4D831 ABFB78A73A75BAC6C681664C45. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 21/073.285-7 e o código de segurança 4cL1 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
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Data Assinatura
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02/06/2021

Data

DFN2132470927

Número do Processo Módulo Integrador

JUNTA ÇOMERCIAL,INDUSTRIALE SERVIÇOS 00
DISTRITO FEDERAL

Registro [)igit.al

Documento Principal

fc:lentificação do Processo

CPF

Identificação do(s) Assinante(s)

603.106.771-49

Número do Protocolo

21/073.285-7

,Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nO 1695008 em 07/06/2021 da Empresa LiNHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFN2132470927 - 02/06/2021. Autenticação: BC6421 FA4D831ABFB78A73A75BAC6C681664C45. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/073.285-7 e o código de segurança 4cL1 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
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07106/2021

Data Assinatura

0710612021

07106/2021

ANTONIA MARIA NUNES VERAS

Nome

TA YRA FERREIRA LINHAGUE

ANTONlA MARIA NUNESVERAS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil L ~INREM
Govemo cio Distrito Federal
Secretar-ia de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comel-cial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o
número do protocolo 21/073.285-7.

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gy~.r

Selo Ouro - Biometria TSE

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gnv;br

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do góv.bi'

Selo Ouro - Certificado Digital

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LINHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, de CNPJ
08.362.231/000 I-57 e protocolado sob o número 21/073.285-7 em 02/06/2021, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 1695008, em 07106/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Iara Costa dos
Santos.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio
eletrônico do Portal de Serviços 1 Validar Documéntos (http://portalservicos.jucis.df.gov.brlPortallpages/
imagemProcesso/viaUnica.jst) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Ca a de P;,:ro""c::;:e,-"s""s""o========

063.978.829-77

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/05/2021

Documento assinado eletronicamente pOr· Iara Cost~ dos Santos, Servidor(a) Público(a), em
09106/2021, ás 08 :24.

~/

~

.. ,""o" Com,cô", 'od""",' , S'NiO', do Oi,trilo F,d,m' "~~
Certifico registro sob o nO 1695008 em 07/06/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo .
DFN2132470927 - 02/06/2021. Autenticação: BC6421 FA4D831ABFB78A73A75BAC6C681664C45. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/073.285-7 e o código de segurança 4cL1 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





o ato foi deferido e assinado digitalmente por:

JUNTA COMERGIAL.,INDUSTR1ALESERVIÇOS DO
DrSTRITO FEDERAL

RegistrbDigitál
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Bcasma. quarta-fe;ca, D9dejunhode2021*~~'~Yi

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal ~
Certifico registro sob o nO 1695008 em 07/06/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFN2132470927 - 02/06/2021. Autenticação: BC6421FA4D831ABFB78A73A75BAC6C681664C45. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/073.285-7 e o código de segurança 4cL1 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





Nome: ANTONIA MARIA NUNES VERAS.

CPF.: 603.106.771-49

Endereço: SMPW 01, Conjunto 01, Lote 09, Casa 06, CEP.: 71735-101

Cidade / Estado: Park Way/DF

Números de telefones: (61) 9 9994-5082

1 .

J,





Razão Social: LINHAGUE E VERAS FUNERARIA LTDA ME.

CNPJlMF N°: 08.362.231/0001-57

E-mail: funerariapazdorecantobsb@gmail.com

Endereço: Quadra 105, LOTE 02, LOJA 02, Avenida Recanto das Emas,
BrasíliaIDF, CEP 72.601-100

Cidade / Estado: Recanto das Emas/DF

Números de telefones: (61) 9 3333-6211 /99802-2827 /0800 7383805

Representante legal: ANTÔNIA MARIA NUNES VERAS

Condição: SÓCIA

CIRO nO: 1.993.062 SSPIDP I',

~/

~:
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QUALIFICAÇAO TECNICA
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Caixa Beneficente da Polícia Militar do Distrito Federal
CNPJ: 00.370.940/0001-72 CF/DF: 07.514.825/002-70

SIA TRECHO 03 LOTE 1470/1480 CEP: 71200030

Te!.: (61) 3344 - 0746/ Email: ascom@cabepmdf.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que para os devidos fins que a empresa FUNERÁRIA PAZ DO

RECANTO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o na 08.362.231/0001-57 e no cadastro do

Distrito Federal sob o na 07.480.857/001-76, presta-nos, desde 2016 até a presente data,

Serviços Funerários.

Os serviços contratados .foram prestados com excelência, qualidade e de

acordo com os TERtVIOS DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS FUNERÁRIOS (2016 e 2019) firmados com a presente Instituição e,

renovados automaticamente a cada 12 (doze) meses.

Atestamos ainda que, sempre foram demonstraram eficiência e credibilidade.

Por ser verdade, é firmado o presente.

Brasília DF, 29 de abril de 2021.

~b~Ü~MARIA~ANTOCOSTA SOUSA

Presidente Conselho de Administração

RAZÃO DE MOURA

Diretor Administrativo CABE

Diretor Financeiro CABE





RECEBEMOS DE LlNHAGU~e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/qU SER,vIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e ,
INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 10/02/2019 VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 DESTlNATARIO: CAIXA BENEF DA POLICIA MfLlTAR DO DISTRITO
FEDERAL - ST SIG QUADRA 3, S/N - LOTE SETOR DE INDUSTRfA GRAFfCA ZONA INDUSTRIAL BRAsrLlA-DF N°. 000.001.242
DATA DE RECEBrMENTO IlDENTrFICAçÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001

lJ)ENTlFrCAç,io DO EMITENTE

1I1III1 II1 I~IIIII ~II I1111111 I111111 1III11 y-:,ÍUU!JIilJ1ia DANFE
Documento Auxiliar da Nota

tpafl/ do- 'R..ea:uf16. Fiscal Eletrônica

UNHAGUE & VEAAS FUNERARIA lTOA - ME O-ENTRADA [!J CHAVE DE ACESSO
CNPJ; OB.J62.~VOQOI-S7 l-SAÍDA
TELEfONE: (61) 3333-6211 53190208362231000157550010000012 4210 0001 2420

ENDEREÇO: Q 105 lOTE 0.2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.001.242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e6RASILIA - Df Série 001WWW,FUNERARIAPAlDORECANIOpf.COM.BR
Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.brlportal OU no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZi\. DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353190005957250 - 10/02/201922:37:32
INSCRIÇÃO ESTADUAl IINSCRlÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRlBUT. lCNPJ I CPF

0748085700176 08.362.231/0001-57
OESTlNATÁRlO I REMETENTE, ",. ;J. "
NOME I RAZÃO SOCIAL lCNPIICPF DATA DA EMTSSÃO

CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 00.370.940/0001-72 10/02/2019
ENDEREÇO BAIRRO I DISTRITO [CEP DATADA sAlDAIENTRADA

ST SIG OUADRA 3 S/N - LOTE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL 70610-430 10/02/2019
MUNICípIO UF rONE/FAX lINSCRIÇÃO ESTADUAl HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BRASILIA DF 0751482500190 00:00:00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE ~.ÀLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE cÁLC. ICMS S.T. VALOR DO JCJ\,IS SUB5T. V.IMP. IMPORTAÇÃO V.ICMS UF REMET. VAlOR DO FCP VAlOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS

000 000 000 000 000 0.00 0.00 000 000
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTALLPI V_ ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VAlOR DA COFINS V. TOTAl DA NOTA

000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85000
TRAi"lSPORTADOR' VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO SOCIAL rRETE POR CONTA CÓDlGOANTT rLACA DO VEicULO UF CNPJ ICPF

(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUl\'lCíPTO UF INSCRIÇÃO ESTADUAl

QUANTIDADE lESPÉCIE lMARCA NUMERAÇÃO IPESOBRUTO rESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS I SERVICOS

6moo PRODUTO DESCRiÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO NCM/SH OiCSOSN CFor UN QUANT VALOR
UNIT

_8gº-Q.OQ
J1Q,º-Q.OQ
JJº,ºQ.OQ
JQQ,QOJlQ
JW!Q.9Q

VALOR
TOT.o\.L

------.---------Q~~------------__ Q.QL _

---Q,Qº- - --- - - --- ---
--Q.Qº-------------
--Q.QQ------------

CÁLCllLO DO ISS N
INSCRIÇÃO MIINICLP,o\.L

0748085700176
VAlOR TOT.o\.L DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN

1.85000 1.85000
V.o\.LOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMl'LEl\IENTARES

Inl: Conllíbuinte: DOC: 51442-Fantasia: 4-CABE - FALECmO: RONALDO COSTA PAZ. CUNICA CIP BOM SENHOR

Impresso em /OíOl/20J9 .2.8 Desellvolvido por Sempre TeclIologia © WI1'~et"'''OIOgia. o"~r





RECEBEMOS DE UNHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/qU SE~VIÇOSCONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF:-e ,
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/0212019 VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 DESTlNATARIO: CAIXA BENEF DA POLICIA MrLlTAR DO DISTRITO
FEDERAL- ST SIG QUADRA 3, S/N - LOTE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL BRASILlA-DF NU. 000.001.243
DATA DE IlECEBfMENTO IIDENTTflCAçÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 001

-------------------------------------- ---------------------- --- ------- --- --
IDENTlFICAÇ,fo no EMITENTE

1II 1111 II l1li1111 1I 11 IIII 1111 11111 " IIII11 y;1UlOlÓJ1ia DANFE
Documento Auxiliar da Nota

'PWV do· 'R.eauitó· Fiscal Elcrrônica

UNHAGUE &. VERAS FUNERARlA LTDA - ME O-ENTRADA [!] CRAVE DE ACESSO
CNPJ; Oa.)6~.~)ljOOO~ -57 I -SAíDA
TELEfONE: (61) 3333-6211 5319020836223100015755001000001243100001 2436

ENDEREÇO: Q 105 LOTE ~2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.001.243
Consulta de aurenticidade no portal nacional da NF-e6RASlUA -DF Série 001WWW.fUNERARIAPêlOOREÇANT9DF.COM.BR

Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou 110 site da Sefaz Autorizadora
NATUREZ.-I. DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353190005957336 - 10/02/201922:40:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL IINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ICNPJ I CPF

0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁRIO I REMETENTE" ~ .' ,J 4

NOME I RAZÃO SOCfAL lCNPJ/CPF DATA DA EMTSSÃO

CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 00.370.940/0001-72 10/02/2019
ENDEREço BAIRRO! DISTRITO rEP DATA DA SAlDAIIlNTRADA

ST SIG QUADRA 3 S/N - LOTE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL 70610-430 10/02/2019
MUNICiplO UF rONE!FAX llNSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDAlENTRADA

BRASILIA DF 0751482500190 00:00:00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLc. DO lCMS VALOR DO IC.>vrs BASE DE cÁLe. ICMS S.T. VALaR DO ICJ\..fS SUBST. V. IMP. IMPORTAçAO V. ICMS UF REMET. VALORDOFCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O00 O00 000 000
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL lPl V. lCMS UF DEST. v. TOT. TRIB. VALOR DA COFlNS V. TOTAL DA NOTA

000 0.00 000 000 000 0.00 O 00 000 1.85000
T~~SPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL rRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI [PLACA DO VEicULO UF CNPnCPF

(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNlcipIO UF lNSClUçAo ESTADUAL

QUANTIDADE [ESPEClE [MARCA NUMER.'\çAO rESOBRUTO [PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVlCOS
CóDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT VALOR

UNIT
VALOR
TOTAL

186 URNA SEMI LUXO K10----Tõ---- FÕRMOiliÃc.~õ-------- ------ - - - -.----
---IÕO---- ORNÃMENTÃCÃÜ---------------------

===?1~====~~~~~~~~~~~~~~==================

_8j'Z,º_®Q
J1Q.,º-®Q
J1Q,º_°YQ
JQQ,Q.0.9Q
Jl1º-0.9Q

----------------Q~º-------------
--Q,QQ. ---- - -- ------

--Q&º-------------
---Q,-ºº----- --------
--º~Q.------------

::ÁLcULO DO ISS N
NSCRIÇ,!,O MUNICIPAL

1748085700176
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.85000 1.85000
VALOR TOTAL DO ISSQN

lADOS ADICIONAIS
\/FORMAÇÕES COMPLEi\ffiNTARES RESERVAOO AO FISCO

li. Contribuinte: DOC: 51443-Fantasia: 4-CABE - FALEClDO: MANDEL DA SILVElRA CAVALCANTE. CLINICA CIP BOM
ENHOR

~P}'esso em /0/01/10/9





RECEBEMOS DE UNHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS EIOU SE~VIÇOSCONSTANTES DA NOTA FrSCAL ELETRÔNICA NF,'-e
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 1010212019 VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 DESTINATÁRlO: CAIXA BENEF DA POLICIA MrUTAR DO DISTRITO
FEDERAL - ST SIG QUADRA 3, StN - LOTE SETOR DE INDUSTRrA GRAPICA ZONA rNDUSTRIAL BRAsrLlA-DF N°. 000.001.244
DATA DE RECEBrMENTO rDENTrFlCAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001

- -

llJEN71FICAÇ-iO 1)0 EMITENTE

DANFE

III 11111 I~ III11 III 11 1III 1I I1111 IIII II11 ~1úu!J1iJJúa Documento Auxiliar da Nota

tplN/ dt;. fR...eauitõ. Fiscal Eletrônica

UNHAGUE &. VERAS FUNERARIA LIDA, ME O-ENTRADA [!J CRAVE DE ACESSO
CNPJ; oa.J6~.nl!OOOÂ·S7 l-SAíDA
TELEfONE; (6Â) 3JJJ-62H 53190208362231000157550010000012 4410 0001 2441

ENDEREÇO: Q ÂOS LOTE q2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.001.244 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e8RASlUA-OF Série 001WWW,fUNERM1APAlQOBECANIODF.coM.llR
Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU no site da Setàz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZ...çAo DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353190005957418 - 10/021201922:46:22
INSCRlÇAo ESTADUAl IlNSCRlÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRlBUT. reNPJ I CPf

0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁRIO I REMETENTE" .... " .~

NOME 1RAZÃO SOCIAL jCNPJ I CPF DATA D.... EMISSÃO

CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 00.370.940/0001-72 10/02/2019
ENDEREÇO BAIRRO 1DISTRITO lCEP DATA DA SAíDAIENTRADA

ST SIG QUADRA 3 SIN - LOTE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL 70610-430 10/02/2019
MUNICIPJO UF rONEIFAX IINSCRIÇÃO ESTADUAl HORA DA SAIDA/ENTRADA

BRASILIA DF l 0751482500190 00:00:00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLc. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC.ICMS S.T. VALDR DO ICMS SlJBST. V. IMP. IMPORTAÇAo V. ICMS UF REMET. VALORDOFCP VALOR DO PIS V. TOTALPRODtJfOS

000 0.00 0.00 000 000 O 00 O 00 000 000
V.~LORDOFRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VAlOR TOTAl WI V. JCMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VAlOR DA COFINS V. TOTAl DA NOTA

000 0.00 0.00 000 000 O 00 O 00 000 1.85000
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO SOCIAL [FRETE POR CONTA CÓDIGOANTT 1PLACA DO VEÍCULO UF CNPJlCPF

(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNIcíPIO UF JNSCRlçAo ESTADUAl

QUANTIDADE [ESPEClE lMARCA l'<1JMER.....ÇAo rESOBRUTO rESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS 1SERVIÇOS

.6DIGO PRODUTC DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT VALOR
UNIr

VALOR
TOTAl

VAlOR
ICMS

317.,QOjlº
]~Q,ºOjlº

JllbW!9º
_2ºº,ºOjlQ
JlJ,QQ.oQ

--Q~º------------
--Q~º._---------- -
_..Q,Qº----- ------
--Q~Q------------

--º~º------------

cÁLCULO DO ISSON
~SCRIÇÃOMUNICIPAL

1748085700176
lADOS ADICIONAIS

rALOR TOTAL DOS SERViÇOS )BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.850001
!VALOR TOTAL DO ISSQN

1.85000!
/

\lFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

d. Contribuinte: Doe S1444-fantasia: 4-CABE - FALECIDO: ANDRE A.lIlTONIO ALVES DE SIQUEIRA. CLINICA CIP BOM
ENHOR

'P}'esso em /OI01/2IJJ9

RESERVADO AO flSCO





RECEBEMOS DE LlNHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS ElOU SER.vIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e .
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/01/2018 VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 DESTINATÁRIO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO ,
FEDERAL - ST SIG QUADRA 3, SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL BRASILIA-DF

N°. 000.000.508
DATA DE RECEBIMENTO . rDENTrFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 001

- -- - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

l/)ENTlFICAÇ,fO no EMITENTE

1IIII~ 1111 ~IIII II111 ~I~I /lI I1II1 WIII111~~ DANFE
Documento Auxiliar da Nota

fjJafl/ t:kr 9<.eauil6- Fiscal Eletrônica

UNHAGUE &. VERAS FUNERARIA LTDA - ME O-ENTRADA [!J CRAVE DE ACESSO
CNP): 06.3f;~.~3VOOOÂ·S7 l-SAíDA
TELEFONE: (61) 3333-6211 53180108362231000157550010000005081000005089

ENOEREÇO: Q 105 LOTE O~ LOIA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.000.508
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-eBRASIlIA - DF Série 001WW!N.fUNERARIAPAlOOREf.ANTOºF.CQM.8B

Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZi\.ÇÃO DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353180003274461 - 25/0112018 09:44:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL llNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

l

CNPJ

0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁlUO / REMETENTE, '. .,
NOME I RAZÃO soerAL rNPJ I CPF DATA DA EMISSÃO

CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 00.370.940/0001-72 25/0112018
ENDEREÇO BAIRRO /DISTRITO CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA

ST SIG OUADRA 3 SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL I 70610-430 25/0112018
MUNICIPIO UF rONEIFAX lINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BRASILIA DF 0751482500190
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE cALe. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP.IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

000 000 000 000 0.00 000 0.00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS V."ú.OR TOTAL DO IPJ V."ú.ORDA COFINS V."ú.OR TOTAL DA NOTA

000 000 0.00 000 000 000 1.85000
TRk~SPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

NOME I RAZÃO SOCIAL rRETE POR comA CÓDIGOANTT rLACA DO VEicuLO DF CNPJ I CPF

(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNlclPlO UF INSCRIÇAo ESTADUAL

QUANTIDADE lESPÉCIE IMARCA NUMERAÇÃO rESOBRUTO IPESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS I SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO

186 URNA SEMI LUXO K10----iõ---- FÕR.,'\,fõUiÃcÃõ--------------- - - ---- -----

===J~Q==== Q~~~~f~~Q========================_____ L~ ~Q~Q~º~E1º~~~ _
____ 5 ~E}iQÇ~Q _

NCM/SH

ºQ.O-ºQQ.Oº
ºQo-ºQQ.OQ
ºQO-ºQQ!JQ
ºQ.o-ºQQ.OQ
QQo-ºQQ!lQ

OICST CFOP UN

~9)1 §gy
~~1 §gy
~~3} §gy
~~3} §gy
~~l §~y

VALOR
ICMS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int Contribuinte: DOC: 50650-fantasia: 4-CABE - - FALECIDO: PAULO DONIZETE DOS SANTOS

CÁLcULO DO ISS N
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0748085700176
DADOS ADICIONAIS

lmpre.t\"n em 25/0112018 m; ()f):44:04

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.85000
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN





RECEBEMOS DE LlNHAGU~e VERAS FUNERAR1A LTDA - ME OS PRODUTOS E/qU SEIWIÇOS CONSTANTES DA NOTA FfSCAL ELETRÔNICA NF-e .
INDlCADAABA1XO. EMISSAO: 25/01/2018 VALOR TOTAL: R$ J.850,00DESTINATARI0: CAIXA BENEFDA POLICIA MILITAR DO DISTRITO ,
FEDERAL - ST SIG QUADRA 3, SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL BRASILlA-DF

N°. 000.000.509
DATA DE RECEBIMENTO rDENTrFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 001

--------------------------------------------- ----

lDENTlFJCAÇÃO 1)0 EMITENTE

DANFE

IIIII IIIII IIII I1 II 111 11111III11
~ ,.
~

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

UNHAGUE & VERAS FUNERARlA LTDA - ME O-ENTRADA [!] CHAVE DE ACESSO
CNPJ; oe.3~2.2~1/0OOl·57 l-SAíDA
TEtEfONE: (61) 3333-6211 53180108362231000157550010000005091000005094

ENDEREÇO: Q 105 LOTE 0.2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.000.509
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e6RASILlA - DF Série 001WWW.FUIlERARJAPMOQRECANTOQF.COM.IlR

Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZ..... DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIz.....ÇÃO DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353180003275680 - 25/01/201809:50:12
INSCRJçAo ESTADUAL [INSCRJÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJBllT. [CNP)

0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁRIO / REMETENTE, , , .,
NOME I RAZÃO SOCIAL JCNPIICPF DATA D..... EMTSSÃO

CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 00.370.940/0001-72 25/0112018
ENDEREÇO BAIRRO /DISTRITO

ICEP
DATADA SA1DAiENTRADA

ST SIG OUADRA. 3 SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRL.<\. GRAFICA ZONA INDUSTRIAL 70610-430 25/01/2018
MUNICIPIO UF lFONE!FAX Til~SCRIÇÃOESTADUAL HORA DA SAÍDAlENTRADA

BRASILIA DF I 0751482500190
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALe. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR il\1P.IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0.00 0.00 000 000 O 00 0.00 000
V,~LORDO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFL"'S VALOR TOTAL DA NOTA

0.00 0.00 000 0.00 000 000 1.85000
TRk~SPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

NOME I RAZÃO SOCIAL j"RETE POR CONTA CÓDIGOANTT [PLACA DO VEiCULO UF CNP] I CPF

(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNIcíPIO UF INSCRJçAo ESTADUAL

QUANTIDADE lESPECIE [MARCA NUMERAÇÃO rESOBRUTO rESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇAO DO PRODUTO I SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN

~9)1 §gy
?''[31 §gy
~~32 §B-Y
~m §~y

?m §~y

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int: Contribuinte: DOC: 50651-Fantasia: 4-CABE - - FALECIDO: ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

CÁLCULO DO ISS N
INSCRiÇÃO MUNICIPAL

0748085700176
DADOS ADICIONAIS

lmpressn em 25/0}/2018 as Of);50:12

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.85000
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.85000
VALOR TOTAL DO ISSQN





RECEBEMOS DE UNHAGU~e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS ElejU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e .
INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 25101/2018 VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 DESTlNATARIO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO .
FEDERAL - ST SIG QUADRA 3, SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL BRASILIA-DF

N°. 000.000.510
DATA DE RECEBIMENTO IIDENTrFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 001

- -- - --- - - ---- ---------
lDENTIFTCAÇ,W no EMITENTE

DANFE IIIIII II III IIII II III III II III11 y;'1meJIiJJIia Documento Auxiliar da Nota
fjJOQ/ di;. tR...et:miIó, Fiscal Eletrônica

llNHAGUE &. VERAS FUNERARIA LTOA - ME O-ENTRADA [iJ CHAVE DE ACESSO
CNP]; Qe.36~.Ul/QOQ1·S7 l-SAíDA
TELEfONE: (61) 3333'6211 53180108362231000157550010000005101000005109

ENDEREÇO: Q105 LOTE 0.2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.000.510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e6RASIllA - DF Série 001WWW.FUNERARIAPAZOºBECANTODF.COM.8B
Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZA.çAO DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353180003276881 - 25/01/2018 09:52:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL [INSCRIçÃO ESTADUAL DO SUBST. TRlBlJT. ICNP!

0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁRIO 1REMETENTE,~ •. J -NOME 1RAZÃO SOCIAL rCNPJ I CPF DATA DA EMISSÃO

CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 00.370.940/0001-72 25/0112018
ENDEREÇO BAIRRO /DISTRITO CEP DATA DA sAlDAIENTRADA

ST SIG QUADRA 3 SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRIA GRADCA ZONA INDUSTRIAL I 70610-430 25/01/2018
MUNICIPIO UF lFOI\'E/FAX lINSCRlçÃO ESTADUAL HORA DA SAlDA/ENTRADA

BRASILIA DF 0751482500190
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE cALe. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP.IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

000 000 0.00 0.00 O00 000 000
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS VALOR TOTAL DA NOTA

000 000 000 000 000 000 1.85000
TRAJ.'lSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO SOCIAL rRETE POR CONTA CÓDIGOANTT rLACA DO VEicULO UF CNPI/CPF

(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNIcíPIO UF INSCRIçÃO ESTADUAL

QUANTIDADE lESPÉCIE [MARCA NUMERAÇÃO rESOBRUTO [PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS 1SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRiÇÃO DO PRODUTO 1SERVIÇO

___ J.?~ Q~~~~~_ I"t!XQ.!LIQ _
___ _!.L J.9.RM.Q.rg~ç~º _
____~Q Q.~~j~~I~Ç~Q. _

. L~ çQ.~Q.~º~E1ºR~~ _
___ _J R_E.M.Q.Ç~Q. _

/

I"

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Conuibuinte: DOe: 50652-Fantasia: 4-CABE - - FALECIDO: SONIA GREGO

cÁLCULO DO ISS N
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0748085700176
DADOS ADICIONAIS

lmpressn em 25/0}/]018 lI.':: {)l):51:3J

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.85000
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN V.~LOR TOTAL DO ISSQN

2.1. 7 Desenmlvidn por Sempre Tecnologia





RECEBEMOS DE UNHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERmçOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF:-e ,
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25101/2018 VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 DESTINATÁRIO: CAIXA BEN~FDA POLICIA MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL - ST SIG QUADRA 3, SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTR1A GRAF1CA ZONA INDUSTRIAL BRASILIA-DF N°. 000.000.511
DATA DE RECEBIMENTO jlDENTrFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001

IDENTIFICAÇÃO no EMITENTE

DANFE

II~ II I IIIII III IIII IIII I"I~ 111 II11 '1:,~ Documento Auxiliar da Nota

fjJrBl/ do· 'R..eauitõ. Fiscal Eletrônica

UNHAGUE &. VERAS FUNERARIA lTOA· ME O-ENTRADA [!] eRAVE DE ACESSO
CNP): QS.J&2.2:WQOO.·57 I-SAíDA
TElEfONE: (&1) 3333'6211 53180108362231000157550010000005111000005114

ENDEREÇO: Q105 lOTE 0.2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.000.511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e6RASlUA-OF Série 001WWW.FUNERAR,jAPAlOORECANTODF.COM.SR
Folha III www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZi\. DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORlZ....ÇÃO DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353180003278057 - 25/011201809:55:19
INSCRlÇAo ESTADUAL IINSCRlÇAO ESTADUAL DO SUBST. TRlBUT. rNPJ

0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁRIOIRE~tF.TENTE.,
NOME 1RAZÃO SOCIAL lCNPIICPF DATA D.... EMTSSÃO

CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 00.370.940/0001-72 25/0112018
ENDEREÇO BAIRRO IDISTRJTO CEP DATADA sAlDAIENTRADA

ST SIG OUADRA 3 SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL 70610-430 25/0112018
MUNICipIO Uf rONE/fAX IINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDAlENTRADA

BRASILIA DF 0751482500190
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS suaST. VALOR u\lP.IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

000 000 000 000 0.00 000 000
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFJNS VALOR TOTAL DA NOTA

000 000 000 000 000 000 1.85000
TRA.c"'i/SPORTADORI VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO SOCIAL rRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI rLACA DO VEiCULO UF CNPJ 1CPF

(9) Sem Frete
ENDEREÇO MIDHCíPIO DF INSCRIçAo ESTADUAL

QUANTIDADE ] ESPECIE ]MARCA NUMER1\.ÇÃO jPESOBRUTO jPESO LÍQUIDO

DADOSDOSPRODUTOSISER\~COS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇAo DO PRODUTO I SERVIÇO NCM/SH

ººOilQI!.-°Q
ºI!.-°ilº-I!.-°Q
ºº.o.9QI!.-OQ
QQ.oJlQ.I!.-OQ
QQOJlQ.O.QQ

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ini". Conuibuinte: DOC: 50653-Fantasia: 4-CABE - - FALECIDO: JOSE LOURENCO DA SILVA

lmp,'essn em 2510112018 0.'; 09:55:19 2.2.7 Desenl'Olvid(J por Sempre Tecnologia

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.85000
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

llADOS AllICIONAIS

INSCRIÇAO MUNICIPAL

0748085700176

CÁLCULO DO ISS N





.
RECEBEMOS DE LJNHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS EIOU SER;VIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e .
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/1112016 VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 DESTINATÁRIO: CAIXA BEN~F DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL - ST SIG QUADRA 3, SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL BRASILTA-DF NU. 000.000.002
D,\TA DE RECEBIMENTO rDENTrFlCAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001

lJ)ENTlFJCAÇ4"O DO EMITENTE

DANFE II 1I1 I 1I1~ II III1~I 11111 I 1111111111111 Y::tuUJ!lÓJ1ia Documento Auxiliar da Nota

fjJOH/ dú 'R..~' Fiscal Eletrônica

UNHAGUE & VERAS FUNERARIA LIDA" ME O-ENTRADA [!] CHAVE DE ACESSO
CNP); Q6,362.nl./OOO~·S7 l-SAÍDA
TELEFONE: (61) 3333·6211 531611083622 3100 0157 5500 10000000021000000026

ENDEREÇO: Q 105 LOTE q2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS NU. 000.000.002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-eBRASIUA- Df Série 001W,WW.FUNEBARIAPAlOORECANTODF.COM.BR
Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.brlportal OU no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZ... DAOPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZ.<\.çAo DE uso

PRESTACAO DE SERVICOS 353160038017418 - 09/11/201607:24:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL [INSCRIçÃO ESTADUAL DO SUBST. TRlBUT. CNPJ

0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁRIO I REMETENTE" .oI. ..
NOME I RAZÃO SOCIAL [CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 00.370.940/0001-72 09/11/2016
ENDEREÇO BAIRRO I DISTRITO

[CEP
DATA DA SAlDAIENTRADA

ST SIG OUADRA 3 SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRIA GRAFIf'..A ZONA INDUSTRIAL 70610-430 09/1112016
MUNICIPIO UF rONE!FAX IINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDAlENTRADA

BRASILIA DF 1 0751482500190
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE cÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE cALe. ICMS S.T. VALOR DO ICMS sUBST. VALOR IMP.IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0.00 0.00 000 0.00 O 00 000 000
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI V..\LüRDA COFINS VALOR TOTAL DA NOTA

000 000 000 0.00 000 000 1.85000
TRANSPORTADOR' VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO SOCIAL IFRETE POR CONTA CÓDlGOANTT [PLACA DO VEicULO UF CNPJ I CPF

(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNIcíPIO UF INSCRIçÃO ESTADUAL

QUANTIDADE [ESPECIE jMARCA NUMER.<\.ÇÃO [PESO BRUTO rESOUQUIDO

DADOSDOSPRODUTOSISERVICOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO NCM/SH

____ -ª- lLllli.~ o. __ºC!.0-ºQl!..oº
____ L~ !9~Q~~~Ç~º ºQ@Q@Q
____ LL ~Q~Q~º~E1º~~ ºC!.O..oQ<!.0Q
____ ~ ~El1QÇAQ ººO..oQ<!.OQ
___ JQQ Q~~~~~I~Ç~Q ººOQQO..oº

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOe: 50024-Fantasia: 4-CABE - - FALECIDA: ClCERA FRANCISCA DA SILVA

CÁLCULO DO ISS N
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0748085700176
DADOS ADICIONAIS

1mpre.•.\·o em 091111201 r, as 14:24:45

VALOR TOTAL DOS SERViÇOS

1.85000
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

..,.-,....

2.2.7 De.<ienl'O/vidn por Sempre Tecnologia





RECEBEMOS DE LlNHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERViÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e .
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2016 VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 DESTINATÁRIO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO .
FEDERAL - ST SIG QUADRA 3, SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL BRASILlA-DF

N°. 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO rDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 001

lJJEN77FICAÇÃO no EMITENTE

DANFE

1II1 I 11I11111111 1111I111111111111 '1;1mRJIiJJúa Documento Auxiliar da Nota

tpOQ/ do· 'R..eaurtó. Fiscal Eletrônica

UNHAGUE & VERAS FUNERARJA LIDA - ME O-ENTRADA [!] CRAVE DE ACESSO
CNP); oa,36~,~3l/000t'S7 l-SAíDA
TELEfONE: (61) 3333·6211 53t6ll0S 3622 3100 0157 5500 tOoo 0000 0310 0000 {]J031

ENDEREÇO: Q lOS LOTE 0,2 LOJA 2 AV, RECANTO OAS EMAS N°. 000.000.003
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e6RASIllA - Df Série 001WWW.FUllERARIAPAlOORErANTOOf.COM.RR

Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZ.",ÇÃO DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353160038145602 - 09/11/2016 18:24:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL ,INSCRIçÃO ESTADUAL DO SUBST. TRlBUT. ICNPJ

0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁRIO / REMETI:NTE, . , ..
NOME / RAZÃO SOCIAL ICNPJ/CPF DATA D.'" EM1SSÃO

CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 00.370.940/0001-72 09/11/2016
ENDEREÇO BAlRRO / DISTRITO ICEP DATA DA SAIDAlENTRADA

ST SIG OUADRA 3 SEM NUMERO· LOTEE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL 70610-430 09/11/2016
MUNICÍPJO u~F rONE!fAX \INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDATENTRADA

BRASILIA 0751482500190
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR ú\1P.lMPORTAÇÃO VAlOR DO PIS VALaR TOTAL DOS PRODUTOS

000 000 000 0.00 O 00 000 84700
VALOR DO fRETE VAlOR DO SEGURO DESCONTO OlTTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPJ VALOR DA COFiNS VALOR TOTAL DA NOTA

000 000 000 000 000 000 1.85000
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL rRETE POR CONTA CÓDIGOANTT rLACA DO VEiCULO UF CNPJ /CPF

(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNIcíPIO {]f INSCRIçÃO ESTADUAL

QUANTIDADE [ESPECIE [MARCA NUMERAÇÃO IPESOBRUTO [PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTC DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERViÇO NCM/SH O/CST CFOP

ºQ.O-ºQQ.Oº ~'DJ

:'!4.1'§QQ.'Jº ..91Q.2_ ~'DJ

ºQ.O-ºQQ.OQ ~'Dl

QQ.O-ºQQ!lQ ~~31

ºQ.O-ºQQ!lQ m.J

INFOI01AÇÕES COMPLEl\lENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: SOOSO-Fantasia: 4-CABE - - FALECIDA: JOYCE EMILY CANDIDA DE AMURIM

CÁLCULO DO ISS N
INSCRiÇÃO MUNICIPAL

0748085700176
DADOS ADICIONAIS

lmpre....fn em 09/11/20J6 as 18:24:5n

VALOR TOTAL DOS SERViÇOS

1.00300
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN





RECEBEMOS DE LlNHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NF-e .
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 091l1/2016 VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 DESTINATÁRIO: CAIXA BEl'!EF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO .
FEDERAL - ST SIG QUADRA 3, SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTR1A GRAFICA ZONA INDUSTRIAL BRASILlA-DF

N°. 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO rDENTlFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 001

--------------------------------------------------------------------------------
1DENTlFICAÇÀO DO EMITENTE

DANFE

IIII1 I11I1I1 II 1I1111111 I 111 1I 1I111~~ Documento Auxiliar da Nota

tpQfb do· tR..et:mi1é. Fiscal Eletrônica

UNHAGUE 8< VERAS FUNERARlA LTOA - ME O-ENTRADA [!] CRAVE DE ACESSO
(NP); OS.36~.~3l/QOQH7 l-SAíDA
TELEfONE: (61) 3333-6211 53161108362231000157550010000000051000000052

ENDERfÇO: Q 105 LOTE 0.2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.000.005
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e8RASILlA - Df Série 001WWW.FUNERARIAPA'lOORECANTQOF.CQM.8R

Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZ."ÇÃO DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353160038152949 - 09/11/2016 19:35:34
INSCRIçAo ESTADUAL \lNSCRIçÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. \CNP)

0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁRIO / :REMETENTE, '.,,J J

NOME I RAZÃO SOCIAL ICNPJ I CPF DATA D." EMTSSÃO

CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 00.370.940/0001-72 09/11/2016
ENDEREÇO BAIRRO I DISTRITO JCEP DATA DA SA1DAIENTRADA

ST SIG OUADRA 3 SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAl- 70610-430 09/11/2016
MIJNICÍP10 u~F rONE!FAX 11NSCRJÇAO ESTADUAL HORA DA SAlDA/ENTRADA

BRASILIA 0751482500190
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SuasT. VALOR li\1P. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

000 000 000 000 0.00 0.00 84700
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO JPl V~'lLOR DA COfINS VALOR TOTAL DA NOTA

000 000 000 000 000 0.00 1.85000
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO SOCIAL rRETE POR CONTA CÓDlGOANTT rLACA DO VEÍCULO UF CNPJ ICPF

(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNIcíPIO UF lNSCRIçAo ESTADUAL

QUANTIDADE [ESPECIE [MARCA NUMERAÇÃO rESOBRIJTO [PESO UQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR VALOR
UNIT TOTAL

VALOR
ICMS

____t.9º-- Q.~~'!!~:ti'[~Ç~Q " _
____l~ ~~~~~~_~~Q~]Q _

_____ !.~ F.9..RMQ~q;~ç~º _
____ D ÇQ~Q~º~E1ºgg~ _
____ 5 ~El1QÇ~Q _

ºQ..0ººQ..0Q
:!4.1§Q.QSlQ
Q.Q0.9QQ..OQ
QQ..OllQ.®º
QQ..0.9!!Oj)Q

~9)-ª

JlllR ~~d
~(m

~~m
_____ ~'m

I?BY l,ººoj) _l]Q,ºº® __ 1!.0-,®
_1M l,9Q.Q..o. _~41,ºQ.® __ .1li7...®
§B-Y 1JlQ.Q..0 _3_2.9JlºQ..O. __ d~O-,O_O

§EY lJlQ.Q..O _l0.QJlQ.Q..O __ jQ.o-,Oj)
§BY lJlQ.® _IJ-ªJlº® __ 1!..3...®

INFORMAÇÕES COMPLEl\ffiNTA!{ES

Inf: Contribuinte: DOC: 50053-Fantasia: 4-CABE - - FALECIDO: CLEINIO CARLOS DE ALMEIDA

cÁLCllLO DO ISS N
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0748085700176
DADOS ADICIONAIS

lmpre:';.\'n em 09/11/2016 as 19:35:42

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.00300
BASE DE CALCULO DO rSSQN





RECEBEMOS DE UNHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS ElOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e ,
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/1 112016 VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 DESTINATÁRIO: CAIXA BE!'tEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO .
FEDERAL - ST SIG QUADRA 3, SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL BRASILIA-DF

N°. 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO IIDENTfFICAçÃO E ASSIN.4TURA DO RECEBEDOR

Série 001

-- --

TlJENTlFTCAÇ,iO no EMITENTE

11 I1 I II I~ III HII 111 III1 1111111 III11 '1;,tuu!JIiJJúa DANFE
Documento Anxiliar da Nota

fjJaz do- fi<et:mf16- Fiscal Eletrônica

UNHAGUE &. VERAS FUNERARIA LTDA - ME O-ENTRADA [!] CHAVE DE ACESSO
CNP); oe.362.2:>1I0001-S7 l-SAÍDA
TElEfONE: (61) 3333-6211 53161108362231000157550010000000071000000073

ENDEREÇO: Q 105 LOTE 0.2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.000.007
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e6RASlIlA - Df Série 001WWW.FUNERARIAPAZOORECANTOOF.COM.BR

Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA. DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso

PRESTACAO DE SERVICOS 353160038153931 - 09/11/201619:54:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL [INSCRIçÃO ESTADUAL DO SUBST. TRlBUT. rNPJ

0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁRIO I REMETENTE.. , ,~ J

NOME I R.4ZÃO SOCIAL lCNPJ/CPF DATA DA EMTSSÃO

CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 00.370.940/0001-72 09/11/2016
ENDEREÇO BAIRRO I DISTRITO

lCEP
DATADA sAlDAIENTRADA

ST SIG OUADRA 3 SEM NUMERO - LOTEE SETOR DE INDUSTRlA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL 70610-430 09/11/2016
MUNICJPIO UF rONE/FAX [INSCRIÇÃO ESTADUAl HORA DA SAÍDATENTRADA

BRASILIA DF 0751482500190
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VAlOR DO ICMS BASE DE cALe. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SuaST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

000 000 000 0.00 O 00 0.00 847.00
VALOR DO FRETE VAlOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI V:\LOR DA COFINS VALOR TOTAL DA NOTA

000 000 000 0.00 000 000 1.85000
TRANSPORTADORJ VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO SOCIAL rRETE POR CONIA CÓDIGO ANTI rLACA DO VEiCULO UF CNPJ I CPF

(9) Sem Frete
ENDEREÇO MilluciplO UF INSCRIçÃO ESTADUAL

QUANTIDADE lESPECIE lMARCA NUMERAÇÃO IPESOBRUTO rESO LÍQUIDO

DADOSDOSPRODUTOS/SER\~COS

CÓDIGO PRODUTC DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERViÇO

____~q Q~~~~~I~Ç~Q _
____~~ ~~~~~_~~Q~JQ _
___ _!.<L F.P.RM.Q~~~Ç~º _
____ !.~ ~Q~Q~º~E1ºB~~ _
____ j R_EMQÇ~Q _

NCM/SH O/CST CFOP UN

º®-ººQ!lQ ~9)~ 1?BY
:!!I§º~Q ill();>._ ~~2 _lM
ºº-O-ºQQ..OQ ~~3~ !?BY
Qº-0.ilqQ!lQ ~~32 !?EY
Qº-O.ilQQ!lQ ~m 1?BY

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

InI. Conuibuinte: Doe: 50055-Fantasia: 4-CABE - - FALECIDO: ARI MARTINS FERREIRA

CÁLCULO DO ISS N
INSCRiÇÃO MUNICIPAL

0748085700176
DADOS AI>lC\ONAIS

lmp,'e.f:m em 10/11/2016 w; 14:18:30

V ALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.00300
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

2.2.7 Desell1'{l/vidn por Sempre Tecnologia





RECEBEMOS DE LINHAGUE e VERA5 RJNERARlA LIDA - ME OS PRODUTOS ElOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELEIRÔNICA NF-e
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 1II0512021 VALOR TOTAL: RS L95o.,OO DESTINATÁRIO: CAIXA BENEF DA POUCIA MIliTAR DO DISTRITO
FEDERAL - SlA mECHO 3, S/N - LOTE SEfORDE INDUSTRIA GRAFICAZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) BRASIUA-DF N°. 000.003.903
DATA DE RECEBIMENTO IIDENTlFICAÇAOEASSINATIJRADORECEBEDOR Série 001

IDENTIFlC&ç,JODOEilflTENTE

IIIII1IIII1 II II1III II1I-- c;-~ DANFE

~Wbdv fj{ea:uíIó.
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

UNKAGUf & VERAS FUNERAAIA LIDA· ME O-ENTRADA [!J OIAVEDEACESSO
CNP]: 08.362.231/0001,57 l-SAÍDA
TElfFONl': (61) 3333-6211 532105683622 31006157 5Stllt 1000 0039 031000541966

ENDEREÇO: Q105 LOTE OnOJA 2 AV. RECANTO DAS El>1AS N°. 600.003..903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-eBRASlUA· DF Série 001www FI!NE!lA!lIAPAlllORECANTODF.cOMJ!R
Folhal/l www.nfe.fazenda..gov.br/portal ou no site da Sefuz Autorizadora

NATURE7.A DA OPERAçAo PROTOCOLO DEAUTORlZAÇAo DE uso

PRESTACAO DE SERVICOS 353210023854532 - 11/05/202112:14:04
lNSCRJÇAO ESTADUAL IINSCRIÇÃO ESTADUALDO SLlBST. TIUBUL lCNPliCPF

0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁRIO I REMETENTE1

NOME I RAZÃO SQOAL ICNPl/CPF DATA DA EMISSÃO

CAIXA BENEF DA POLICIA MILITARDO DISTRITO FEDERAL 00.370.940/0001-72 1lJ05/2021
ENDEREÇO BAlRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAiDAlENTRADA

SIA TRECHO 3 S/N - LOTE SETORDE INDUSTRIA GRAFICA ZONA INDUSTRIAL (GuARÁ\ 71200-030 11/05/2021
MUNICÍPIO l.~F jRlNEiFA..X !msc;;~;:;190

HORA DA SAÍDNENTRADA

BRASILIA 00:00:00
CALCULO DO IMPOSTO
llA.c;E DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. leM.S, S.T. VALOR DO ICMS SlJBST. V.IMP.lMPORTAÇÃO V.ICMS UF REMET. V. FCP UF DEST. VALOR DO PIS v. TOTAL PRODUTOS

000 0.00 000 000 0.00 O 00 0.00 0.00 000
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA

000 0.00 000 000 000 000 O 00 000 1.95000
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO SOCIAL IFRErE CÓDIGO A.'ITT rLACA DO VEiCULO UF CNPJ!CPF

9-Sem Transporte
ENDEREÇO MUNICÍPIO DF INSCRlç.l\O ESTADUAL

QUANTIDADE IESPi:OE lMARCA NUMERAÇÃO rESOBRUTO lPESOLiQUIDO

DADOS DOS l'RODUTOS ISERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRJç.40 DO PRODUTO! SERVIÇO NCMiSH OJCSOSN CFOP UN QUAl'IiT VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

B.cÃLC
ICMS

VALOR
ICMS

____1.82- URN......SEMRl.1XQIOº 3ML 5.9Ji SR.\': !.Q®!!
____ lO FJl,RM,QLJUCaQ__ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _00_ __ _ _5.9& SR.\': !.QQOO
____li)º- QJ.WAMEm:A..CA.Q 00__ _ 5.9'>3_ S:It\': !'Qj)@
____~2 [lÇQItQA..DEfLº~ Q9 5.9'>l SIt\': ~Qj)@

____ ~ ~QÇA..Q 00 ~'>l SIt\': L®OO

,<M7"QQOO
.J2(Ml.ooo
JIQ,QO.OO
~Q.OOO

JU,QOOO

__,!t]',OO
__r4l'oo
__ t7R-0!!
__4!l!l'oo
__ UJJlQ

__ ºJ!O ___ º,ºíL _
--º~------------
--º~Q------------
--º~------------

INFOR.I\lAÇÔES COMPLEMENTARES

J.nt: Contribuinte: DOC: 54196-Fantasia: 4-CABE - FALECIDO: MAURO CARDOSO DE SOUZA. CLINICA PAZ DO RECANTO

.CÁLCULO DO ISS N
INSCRIçÃO MUNIClPAL

0748085700176
DADOS ADICIONAIS

lmm·~"~~·n17m l11Wil7l17.1 fll;' JJ-fJ-lJJ

VALOR TOTAL DOS SERViÇOS

1.950 00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN





CAIXA AUXILlADORA DOS PRAÇAS
DA POLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERViÇOS FUNERÁRIOS
CELEBRADO iNiCiALMENTE EM 03/02/2017

CONTRATANTE: CAIXA AUXILlADORA DOS PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL - CAP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.4736751.00l-19} com sede na QND 27}
Lote 17 - Avenida Comercial Norte - Taguatinga - DF} representada pelo seu Presidente
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, casado, Primeiro-Sargento da Reserva
Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Física do Ministério da Fazenda sob o n° 399.698.941-53} RG n° 903.229 SSP/DF} neste ato
denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA: FUNERÁRIA PAZ DO RECANTO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nQ

08.362.231/0001-57 e no Cadastro de' Pessoa Jurídica do Distrito Federal sob o nQ

07.480.857/00176, sediada e estabelecida na QD 105, Lote 02, Loja J4 - Recanto das Emas,
CEP: 72.601-100, telefones: (61) 3333-6211/0800738380S} neste ato representada por um
dos seus proprietários, o senhor ADElAR LlNHAGUE, brasileiro} solteiro} RG: 3076772 
SSP/DF e CPF: 563.678.659-00, residente e domiciliado no SMPW} quadra OI} conjunto OI}
lote 09} casa 06 - Park Way - Distrito Federal} telefones: (61) 99802-2827 e 99294-3362}
mediante as seguintes condições e:

CONSIDERANDO que as partes celebraram o Contrato de Prestação de Serviços
Funerários inicialmente em 01/01/2017;

CONSIDERANDO que o referido contrato foi prorrogado e teve seu valor alterado por
intermédio do Primeiro e Segundo Termo aditivo} em 2018 e 2019, respectivamente}
conforme previsto na cláusula décima do contrato firmado entre as partes;

CONSIDERANDO que a cláusula décima prevê um reajuste anual pelo INPC acumulado dos
últimos 12 (doze) meses

CONSIDERANDO que o INPC acumulado de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019,
apresentou o índice de 4,48;

CONSIDERANDO que o !NPC acumulado de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020,
apresentou o índice de 5,44; at

~~

~
~~ ~

1~





CAIXA AUXILlADORA DOS PRAÇAS
DA POlíCiA MIlITAR DO DISTRITO FEDERAL

QND 27, Lote 17, Ed. Sede, Sala 201, Av. Comercial Norte

Taguatinga - DF. CEP: 72120-270
Fone: 61 - 3355 2870

CONSIDERANDO que, em razão da existência de novas exigências por parte do Governo do
Distrito Federal - GDF, para o funcionamento das funerárias no âmbito do Distrito Federal
(licitação), por iniciativa da CONTRATADA não foi feita a renovação do contrato na época
própria;

CONSIDERANDO que até a presente data, em razão da pandemia, o Governo do Distrito
Federal, ainda não estabeleceu os critérios para o funcionamento das funerárias;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir segurança jurídica para a realização das
atividades funerárias e o pagamento pelos serviços realizados;

Resolvem os contratantes acima mencionados e qualificados, firmar o Terceiro Termo
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Funerários, o qual será regido pelas cláusulas e
condições adiante articuladas, que acrescentam, modificam e/ou ratificam as obrigações
anteriormente acordadas.

1. DO OBJETO:
1.1- Constitui objeto do presente Termo Aditivo a revisão do valor do contrato, passando o
valor da parcela mensal de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reaisL para R$ 8.750 (oito mil,
setecentos e cinquenta reais), a contar de 01/03/2021. Para o estabelecimento do valor
mensal do contrato foi considerado, além dos índices do INPC dos anos de 2019 e 2020, os
fatores de correção dos produtos funerários;
1.1.2 - Caso ocorra a realização de serviços funerários excedentes ao fixado no contrato, no
período de 12 (doze) meses, ou seja, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, a c.A.P
pagará à contratada o valor de R$1.250,OO (um mil, duzentos e cinquenta reais) para cada
serviço funerário excedente realizado;

2. DA RATIFICAÇÃO
2.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato não alteradas e/ou
acrescidas por meio de Termo Aditivo.

3. DA VALIDADE
3.1 - O presente Termo Aditivo passa a vigorar a partir de sua assinatura e permanecerá
vigente até 31 de dezembro de 2021, podendo, excepcionalmente, ser revogado caso a
funerária seja desabilitada pelo Governo do Distrito Federal para a realização de suas
atividades contratuais. \

~~l.~. dZ
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CAIXA AUXIUADORA DOS PHAÇAS
DA POLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

QND 27, Lote 17, Ed. Sede, Sala 201, Av. Comercial Norte

Taguatinga - DF. CEP: 72120-270
Fone: 61 - 3355 2870

ANTÔNIA MARIA NUNES VERAS
CPF: 603.106.771-49

Testemunha

~
'I

~c-~ cc ~ c.J.. (b,,p?-)
~ANCISCO DA CRUZ LOPES

Diretor de Pessoal da C.A.P
Testemunha

E, por estarem, assim, em pleno e comum acordo com as condições acima estatuídas, as
partes contratantes firmam o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
Funerários, em duas vias de igual teor, para que produzam os seus jurídicos e legais ef s.

R~CONHEÇO e dou fé por AUTENTICIDADE a(5) firma(s) de. _co
[7YV7ZiVO]-AOELAR LIIlHAGUE •••••••.•.••••••••••••.•.. , _,,_,~----~

[::~:~:~~~~~:~~~~.~~~~. ~~~~~. ~~~. :::: ::::':'~:;:~.~.~,;~e.::;. :'~~\\."
Ú)FT20210120;2537.iiINH ~ i-jÔFT202;o;20126S16;'Àxr .
129-Conlultll!' selol: ..www.tjdrt.JuI.br..

Samambaia-DF, 29/04/2021
1'IhI ..

ISAQUE JUNIOR COSTA SILVA V /
ESCREVENTE AUTORIZADO .....

V
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RECEBEMOS DE LlNHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/qU SERViÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N;F-e .
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO; 29/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.063,00 DESTlNATARIO: CAIXA A,UXrUADORA DOS PRACAS DA POLICIA MILITAR
DF - QND 27 LOTE 17 SALA 20 1,206 TAGUATINGA BRASILlA-DF N°. 000.003.857
DATA DE RECEBIMENTO fDENTIfICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001

--- -- -- - - - - -

lIJENTlFTCAç.40 DO EMITENTE

II II II~III II II1 II1I III II1 1111 III11 'i(-;,tuwuíJúa DANFE
Documento Auxiliar da Nota

rprw dt;. 'R.~. Fiscal Eletrônica

UNHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA • ME O-ENlRADA [!] CRAVE DE ACESSO
CNPJ: 08.362.231{0001·57 l-SAÍDA
TELEfONE: (61) 3333·6211 53210408362231000157550010000038571000541470

ENDEREÇO: Q tOS LOTE 0.2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.003.857 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-eBRASlUA- Df Série 001WWW.FUNERARJAPAZVQRECANTOVf.C9!!.BR
Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.brlportal ou no site da Sefaz Autorizadora

NAnJREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZ.;"ÇÃO DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353210021516435 - 29/04/2021 11:24:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL

,'o, [INSCRIçÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ,[~:] I~PF.o.
, ... ~'.., ~<>,' •• '. ,:0748.o.8S700:176, .... ,~. _.. " .. ~,"-' -,~, ... -.. OS:~:}62.;PJ,LOQlll",57 ,,'-', .."',,, ....."- ...." ..._.~ .. _.

DESTINATÁRIO I REMETENTE

CA(,(.'lJLO 60 IMPOSTO

NOME I RAZÃO SOCIAL lCNPI I CPF DATA DA EMISSÃO

CAIXA AUXILIADORA DOS PRACAS DA POLICIA MILITAR DF 26.473.751/0001-19 29/04/2021
ENDEREÇO BAIRRO I DISTRITO jCEP DATADA SAÍDAiENTRADA

IOND 27 LOTE 17 SALA 201 206 TAGUATINGA 29/04/2021
MUNICípIO UF rONE/FAX llNSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BRASILIA DF 739400200120 00:00:00.... ,.,

BASE DE r-ÁLe. Do ICMS VALOR DO ICMS BASE DE cÁLe. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V.IMP. IMPORTAÇAo V. ICMS UF REMET. V.FCPUFDEST. VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O 00 O 00 0.00 000
V.;"LOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V.ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA

000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 1.06300
TRAt'lilSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZAo SOCIAL rRETE CÓDlGOANTT rLACA DO VEicULO Uf CNP] I CPF

·9-Sem 1'rllQSpmte
ENDEREÇO MUNICipIO UF INSCRIçAo ESTADUAL

QUANTIDADE fESPECIE f MARCA NUMERAÇÃO [PESOBRUIO (PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS I SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRiÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

B.CALC VALOR VALOR ALIQ. ALiQ. IPI
ICMS ICMS IPI ICMS

JU,Q.Ollº
2.5Q,QQJlll
3ºQ,QQJlº

__ Lll.illl
__2SJ.l.illl
__10Mll

--º~Q.------------_______________ llJ)Q __ . _

------ ---------º~Q------------

TNFQ~1II"'9!F,,~<:Q~l,!::1\-I!'N1.:'\,~!',S

Inf. Contribuinte: DOC; 54147-Fantasia: 324- - FALECIDA: JUELINA MELANIA DE CARVALHO

CÁLCULO DO ISS N
INSCRIÇAO MUNICIPAL

0748085700176
OADOS ADICIONArS

lmlJl'es.ow em 29104J2021 a!; J1:24: /4

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.06300
BASE DE CÁLCULO DO TSSQN

1.06300
VALOR TOTAL DO ISSQN
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Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fms, que a empresa Linhague e
Veras Funerária Ltda, CNPJ n°, 08.362.231.0001-57, situada no endereço
Quadra 105 Lote 2 Loja 1 a 4 situada no Recan~ gas ~mas prestou de
forma satisfatória os serviços funerários, na data d@~2Qt.,)

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

OBJETO: Serviços Funerários

CONTRATANTE:CC6~\2:Q... ~"<f\.~ /J4. Sf~rvJI\

CPF OU CNPJN° 011h~QC C.,W 'i-\, b 2

ENDEREÇO:~' "\05. (t>\f\\~' úASA,\C

CONTRATO: n.o ~t· 3.Cb\ ~

VALOR: \ <S~ ~ e:::J

SERVIÇOS EXECUTADOS

1. fornecimento de uma mortuária;
2. transporte funerário;
3. higienização e preparação de cadáver e ornamentação de uma;
4. Conservação de restos mortais, retirada de certidão de óbito e guia de
sepultamento, obtenção, encaminhamento e retirada de documentos que
dispensem conhecimento técnico específico ou habilitação especial

Declaramos, ainda que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente os
compromissos assumidos, nada constando em nossos registros, até a
presente data, que a desabone comercial ou tecnicamente.

Brasília-DF, em 27 de abril de 2021

1 de 1
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RECEBEMOS DE L1NHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS EIOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ~F-e .
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 DESTlNATÁR~O: CLEBER.DIAS DA SILVA - Quadra 405 Conj 3 Casa, 16 Recanto
das Emas Brasília-DF

N°. 000.003.811
DATA DE RECEBIMENTO IIDENTlFICAçÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 001

lDENTlFTCAç,fo DO EMITENTE

DANFE I~I 11111 111111111 ~ li I I 11111 11111 '1:,"tuteJuíJúa Documento Auxiliar da Nota

tpON/ do- 'R..et:mi1ó- Fiscal Eletrônica

UNHAGUE &. VERAS FUNERARIA LIDA - ME O-ENTRADA [!J CHAVE DE ACESSO
CNP): OB.362.231/0001·57 l-SAíDA
TELEFONE: (61) 3333-6211 5321 0408362231000157550010000038111000541012

ENDEREÇO: Q105 LOTE 0.2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.003.811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e8RASILIA - DF Série 001WWW.FUNERARIAPAlOORECANTODf,COM.BR
Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZ1\. DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353210020861027 - 26/04/202117:15:56
INSCRIÇAo ESTADUAL llNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRlBUT. lCNPJ/CPF

·0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME I RAZÃO SOCIAL ICNPJ/CPF DATA DA EM1SSÃO

CLEBER DIAS DA SILVA 046.266.471-62 26/04/2021
ENDEREÇO BAIRRO I DISTRITO CEP DATA DA SAIDAlENTRADA

,Ouadra 405 Coni 3 Casa 16 Recanto das Emas 72601-100 26/04/2021
MUNICÍPJO UF rOI\'E ! FAX IINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDAlENTRADA

Brasília DF 00:00:00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE cÁLe. ICMS S.T. VALOR DO}CMS sUBST. V.IMP.IMPORTAÇÁO V.ICMS DF REMET. V. FCP DF DEST. VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS

000 000 000 000 000 O 00 O 00 0.00 000
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF OBST. V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA

000 0.00 0.00 0.00 000 O 00 0.00 000 1.50000
TRM'iSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME 1RAZÃO SOCIAL IFRETE CÓDlGOANTT rLACA DO VEiCULO UF CNPJ ICPF

9-Sem Transport~

EI\'DEREÇO MUNICípIO DF INSCRIçÃO ESTADUAL

QUANTIDADE lESPECIE lMARCA NUMERA.ÇÃO lPESOBRUTo rESOUQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO.' SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

B.CALC VALOR
ICMS ICMS

_5~~1 ~~~ LQO-ºº
...5.9.33. SR.~ U!.O.iJº
_5.931 S.li.~ LQO.iJº
_5~Jl SK~ Ul.OlJº

__ L7lJJlº
__10.í.lJl.o
__ U3Jlº
__2.l]~0º

.. _ºJ!º-- _
__ 'OJlQ _
__ ºJlQ _
__ º,º(L. _

CÁLCULO DO ISSON
INSCRIÇÃO MUNICIP.~L

0748085700176
rALOR TOTAL DOS SERVIÇOS fBASE DE CÁLCULO DO TSSQN

1.500001
[VALOR TOTAL DO ISSQN

1.500001
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itif.-Contribuinte:DOC: 541 OI-Nome: 1660-cFALEClOO: YURl KALEB BUENODA SILVA. CLINICA PAZDORECA",\'TO

lmpres.,·o em 26/04/202J a~ /7: /5:55

lRESERVADO AO FISCO ..!l\. /
I '~ãJ' j
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DE CREDENCIAMENTO PA-RA A PRESTAÇAo DE SERY1(OS'
FUNERÁRIOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serVIços, de um lado li CAIXA

BENEFICENTE DA POLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CABE inscrita no (NPJ sob

n000.370.940jOOOl-72 e no cadastro do Distrito Federal sob o n007.514.825/001-90J

estabelecida no endereço: SIA Trecho 03, Lotes 1310/1320, Sala M14 Edifício Taya J BrasiHa

DF, CEP: 71.200-032, representada pelo Diretor Executivo, MARCOS SILVA MACHADO,

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nQ 901.825 SSP/DF, inscrito no CPF sob

o nQ 376.015.801-30, doravante, denominada CREDENCiANTE, c, do outro. as seguintes

empresas abaixo, doravante denominadas CRE[)ENCIAOAS:

a) FUNERÁRIA PAZ DO RECANTO LTDA ME. inscrita no CNPJ sob o r(

08.362.231/000 l-57 e no cadastro do Distrito Federal sob o n\\ 07A80.85700 1-76.

estabelecida no endereço QD 105 LOTE 02 LOJA \/4 - RIJ.';\N'TO DAS IJvlAS, CLV:

72.601-100 telefone: (061) 3333-6211/08007383805. representada por um dos seus

proprietários: ADELAR LINHAGt JE. hrasileiro. solteiro. RG: 307671'2 SSPDF c

CPF: 563.678.569-00, residente edomidtiado SMP\V Quadra Oí Conjunto 01 I,oteOY

Casa 06 ..... Park Way - Distrito Federal. telefones: (61) 99802-2827 c (61) 99]})4-

3362;

b) DCV FUNERÁRIA LTDA. nome fantasia: FUNERÁRIA CRISTO REI. inscTila 11l~
CNP] sob o nO 08.909.667/0001-13 e no cadastro do Distrito Federuls\)b () t).>'
nÔ 07.493.744/001-29, estabelecida no endereço U)Nl\'l 17 19 BLOCO D LOT1' 3'/,1:'

LOJA 3, CEP: 72.225-175 telefone: (061) 331'2-1050-3581 -316tk1372-37509996-+- -,

S032í98195-0450í984168303/99829-5253, representada por sua sócia: C/\RMH\ "

021.S86.091-84~ residente e domiciliada na EQNM 17/1915loto D Apartamento 201

Ceilândia Sul- Distrito Federal, telefónes: (6J) 3965-2650 e 1(1) 99817-7603:, {

i





:..: f&A SERVIÇOS E COMÉRCIOS i'.JTHA - lVlK nome ümtasia: FeNERARL\

BOM JESUS. inscrita no CNPJ soh o n<l 26.977.835'000 j -90 e no cadastro do

Distrito Federal sob o nO 07.308.980''00 l-53. estabelecida no endereço (.)1 -+ 16

Conjunto N Lote 2 Lojas 1 e 2 • Samambaia - CFP: 72.320-324 - teldhnes: (()Óli

3458-61ü7e 98564-2146. representada peios proprietários: a) ALBA U'iCIA Dl.

OLIVEIRA SANTOS. brasileira. solteira. R(): 1.616.223 SSP.'Dl~ e CPI·:

860.743.001-78, residente e domiciliada na QSC 19 Chácara 28 B Conjunto :2 Casa 1h

- Taguatinga Sul- Distrito Federal, teleümcs: (61) 3357-3545. (61) 98564-2143: e bl

ALAN DE LIMA RI BE:IRO, brasileiro, solteiro. R(J: 2A21.731 SSPiDF e CPF:

015.756.771-05, residente c domiciliado na QSC 19 Chúcara:28 B Conjuntü 2 Casa

16 - Taguatimta Sul - Distrito Federal. teld{)Jlcs: (61) 3357-3545. (ó I ) 98550-9995.
~ ~ .. . " .. .

As partes supracítadas têrn entre si justas acordadas a prestação dnsserviços mediante as
cláusulas e condições a seguir exaradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o objeto do presente Termo é a presta'-rào de scn'I'-r0S funerários pelas

CREDENCIADAS aos associados da CREOENCIANTE e seus respectivos

dependentes legais.

Parágrafo 1() - Para fins deste Termo são considerados beneficiários todos

os associados titulares e seus dependentes 'vinCLdados

CREDENCIANTE, por ela assim designados, nos termos do seu Estatuto.

Parágrafo 2° - A execução do objeto deste Tcrrnoserá realizada pelas

b) Retirada de documento e registro ern cartório:,

9-/.'.

//...

. ;.....

a) Atendimento domiciliar:

Os serviços a serern executados obedecerão ao padrão a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS

CREDENCIADAS aos associados e dependentes da CREDENCIANTE desde que

haja solicitação pelo responsável legal da CREUENCiANTE. \ \;,"
\.í. J,Y'-

/·-W}}~

~~.

~~
fi





verniz de alto brilho, semi luxo:

e) Remoção e traslado em todo DF e entorno, com yeícuios (Tecknci~ld\", ,.:.

gerente de benefícios, até 100 km:

f) Ornamentação com flores do campo e rosas enl cores a escolher:

g) Duas coroas de tIores, sendo uma com t:üxa escrita: "Uma homenas::ern
~ -

Cabe" e a outra com faixa escolhida pelos flm1iliares.

Parágrafo Único - Nos casos de necessidade de urna especial acima de j 00

Kg, ou tanlanho superior a 1,90m, o valor do serviço compklo SI..TÚ no

m.áxinlo de R$ 2.450,00 (dois 111i1 quatrocentos e cinqw.~nta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA -COBERTURA

Os serviços funerários serão prestados no âmhito do Distrito Federal, sem limite

de Quilometrageln, ou na região do entorno, num raio de 100 km para remclç::l(}do

féretro, contados dos limites divisórios das unidades federativas que cer-.'anl u

Distrito Federal, não incluindo taxas de cemitérios de qualquer natun.:/~l.

locação de capela, aquisição, ou locação de canlpa, JH/lgo ou túmulo seja <..'112

cemitério público ou patiicular.

Parágrafo 10 - O valor máximo dos serViços a serem prestados sera de Rs

1.850,00 (1\1i1 e oitocentos e cinquenta Reais), con fi..}rme padr::lo contnH~H.!u. "-..;()"

casos de escolha de urna com padrão superior por parte dos f:nniliares. \alnrl...'~

adicionais serão cobrados destes, por parte das CREDE;,\('I/\.n.·\s.

Parágrafo 2°- Nos casos de falecimento ou sepultamento fora do raio de açi:.l() das

CREDENCIADAS, ou seja, acima de 100 km, o valor da diferença do traslado,

deverá ser negociado~ dirctan1entc entre os farnilian.::s e as

CREDENCIADAS. Tal valor não deverá ultrapassar a R$ 0,95 (noventa c cinco

centavos) por km rodado. ~ ~,

Parágrafo 3° - Para traslado aéreo, serú acrescido ao valor do sen iço o zinco

para urna, taxa de delegacia, soida em zinco e despácho [J;(::;:eo calculado.fmf K( r,
r. '

~ n~/'~,·.,:.!.fiK~~'l.'f':J (,)i '.\d>· ~.. I'·
\.~••.•>~ /~ _I ~ , ~"
\: ~. \J





em conformidade conl a tabela\iigenh: na época do atendimentu, ficarrdn as

CREDENCIADAS no direito de negociar com os tàmiliares os valores que excedam

() rcclnbolso por parte da CREDENCIA..NTIl:.

Parágrafo 4° - Em casos de cremação, a família do falecido deverú providenciar

o acerto da despesa - pela prestação do serviço de cremação - junto ao crematório.

Parágrafo 5° - Os serviços de natimortos, ou seja, nos casos de nascídüs s(:'rn

vida, terão os serviços prestados pelas CREDENCIADAS, sem Cllsto para a

CREDENCIANTE, sendo fornecida apenas 01 (uma) coroa de tlores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DESPESAS.

As despesas a sereUl efetuadas pela CREnENCIANTE en1 nlvor das

CREDENCIADAS serão decorrentes da prestação de serviços funerários aos

associados da CREDENCIANTE e seus dependentes, não estando inclusos taxas

de sepultamento de qualquer natureza, locação ou aquisição de campa, jazigos ou

túmulos, seja em cemitério público ou paIiicular.

Parágrafo Único ~ A CR'EDENCIANTE não se responsabilizará por serviços nüo

contemplados no presente 'Ten1Io, realizados por terceiros.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENT()S

As CREDENCIADAS serão responsáveis por emitir e apresentar a

CREDENCIANTE, um relatório mensal dos serviços realizados, beni como as notas

fiscais respectivas, acompanhados de fonllulário de atendimento

devidmnente assinado pelo beneficiário, indicando o grau de satisfação até

o trigésimo dia útil de cada nlês. ()s pagmnentos das faturas devcn1scr

realizados entre o 5° (quinto) c () 10° (décilno) dia útil do n1ês subseclucnlc.

Não serão aceitas notas fiscais com descrições genéricas devendo 0l\~

produtos e serviços vir dcvidamcnt<: discriminados. J)j..J \t ..
Parágrafo Único - As faturas referentes aos serviços prestados que não st::jam ~ .

cobertos por este Termo deverão ser paga~_e~te CRED~I'K';."'O~S;-(.

/'- 'X' i i~
.1Y\~ ~.,.
v\)





"""",!""'''" familiares de acordo com a tabela 'vigente a época do atcndirnento.

CLAuSULA SEXTA - DOS DEVERES DAS CREDENCIADAS

As CREDENCIADAS comprometem-se a atender imediatamente as solicitaçôes

da CREDENCIANTE pelos seus associados e dependentes para prestação de

serviços funerários~ devendo ll1anter ética, respeito, qualidade, pontualidade,

sigilo e profissionalismo 24 horas por dia senl interrupçã.o. Também, deverá

disponibilizar serviço 0800 ou número de celular, () qual esteja disponível para

eonlunieação de fonna ininterrupta. E caso ocorra a intenção de alterar o

referido nún1ero a CREDENCIANTE deverá ser comunicada com antecedência

mínima de 30(trinta) dias.

Parágrafo 1°_ De acordo COlTI a legislação C 111 VIgor, e Te1'1110 de

Ajustamento de Conduta-TAC assinado entre as CREDENCIADAS c o

Governo do Distrito Federal, é de sua responsabilidade toda e qualquer incidência

de ünpostos assuntos trabalhistas e previdenciários que venham incidir sobre ()

preço final dos serviços ficando a CREDENCiAN'I'E isenta de quaisquer ()nus

sobre o assunto aqui relevante.

Parágrafo 2° - As CREDENCIADAS obrigam-se a manter durante a prestação dos

serviços~ veículos apropriados, lín"ipos e identificados com cerimonial da CABE-DF,

pára uma melhor apresentaçâo durante () atendimento,

Parágrafo 3° - As CREDENCIADAS ficam olxigadas a designar un1

a) Disponibilizar aos associados, quando realizar o.atendimento, o formulário de \

funcionário para atendimento exclusivo a CREDENCIANTE, devendo este ter pleno . \,
Xl ,,l,l"

conhecimento dos termos firmados por lI1cio deste instnnncnto, alénl de ter /Ü)/
k~?Y

condições de resolver, en1 contato direto com representante indicado ')cl'l \

~
' <~Z

·t:
>,.':)

Parágrafo 4° - São ainda obrigações das CREDENCIADAS:

CREDENCIANTE, possíveis transtornos que porventura possam ocorrer.





pesquisa a que se refere a Cláusula Quinta. >

b Di\7ulgar a presente parceria em seu site institucional ou qualquer outro \cícu

que se valha para divulgar seus convênios.

CL,,'\USULA SÉTIMA - DOS DEVERES DA CREDENCfANTE

Parágrafo 10 - Divulgar a parceria peios mei()s de comunicação que dispor como panIlct!.b.

periódicos, site e/ou intranet sem nenhum custo para as CREDEN(.':IADAS.

Parágrafo 2° - Repassar para as CREDENCIADAS os \'alorcs prcyistos na Clúusub
Quinta dentro dos prazos previstos.

Parágrafo 3° - Enviar às CREDENCIADA..S modelo próprio de identificação
do veículo funerário, bem C01TIO do formulúrio de pesquisa de satisüH;i1o.

CLÁUSULA üITAVA - DA NAo EXCLlíSlVIDADE

i\.S CREDENCIADAS tem conhecimento que além da sua empresa. duas uutras

empresas também estarão credenciadas para oferecerem o mcsmo tipo clt: sen lÇ1.l éh",

associados da CREDENCIANTE pelos mesmos valores acordados neste Termo.

CLÁUSULA NONA - DA MULTA

As CREDENCIADAS sujeitar-se~ão a multa de 10% (dez por cento) sobre o '. \T

último faturamento mensal anterior ao da ocorrência nos seguintes casos:

aY Falta de pronto atendimento à requisição de serviços dentro do raio

h) O não atendimento confonne os padrões para os sen'iços contidos 110

Telmo;

jl
'\

R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta

reparações de perdas e danos cabíveis,

c) Na hipótese da infringência ocorrer no prin1eiro Inês de prestação dos "'" \..

serviços a lTIulta corresponderá ao valor de um serviço a ser realizado, ou seja,l~)}~";;;)~
"·',,11.

, /\

reais), "em prejuízo de eventua~\C;..•. i

$~
Parágrafo Único - A CREDENCIANTE sujeitar-se-á a multa de 3~,1) (três por~ê:"
cento) etn caso de atraso no pag31TIcnto das referidas n}~uras após o I?n~~o ~. ".

\F / C""'-) ~
( 'X~ ~~

~4 0'\ ~
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.'
estipulado na Cláusula Quinta.

CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTE

Os valores dos serviços prestados pelas CREDENCIADAS sofrerào reajuste a

cada 12 (doze) lTIeSCS, a contar da data de sua assinatura calculada pelo INPC

acumulado nos últilnos dozc 111cses, ou em caso de extinção do referido

índice, por qualquer outro índice que o governo Federal vier adotar.

CLÁUSULA DÉCIIVIA PRIMEIRA - VIGf~NCIA E OESCREnENCIAMENTO

O presente Termo é celebrado pelo prazo de doze (12) meses, a contar da sua

assinatura, sendo renovado automaticamente, caso não haja manifestação expressa

para o seu rOll1pimento.

Parágrafo Único - Poderá haver o descredenciamento unilateral, independente

de infringência do presente Termo, desde que a outra parte seja notificada

previamente com no mínimo 30 (trinta) dias antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÔESFINAIS

Nenhuma das partes poderá ceder ou, de qualquer fonna, transferir, direta ou

índiretmnente, direitos e obrigações decorrentes deste acordo, senl o prévio

e ~xpresso consentimento da outra parte.

Parágrafo Único - A CREDENCIANTE não se responsabiliza por obrigações

cíveis, criminais, trabalhistas belTI como quaisquer outras que possam advir de ,

fatos ocorridos em virtude dos serviços prestados pelas CREDENCIADAS,

oriundas de culpa ou dolo.



'.



Parágrafo ÍJnico - Por estarem às partes de pleno e conlunl acordo C0111 o

disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinmn en1

quatro vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que surta

seus legais e jurídicos efeitos.

Brasília-DF. de de 2016.

.D6,+~~\J\j6~----
~l.ria o Santo Costa Sousa

Presidente do Conselho Deliberativo/",
! \
} \".I v\

l ~'\~). (?,~)dr:::i?:{ =-....._:1.
l Adejar Linhague

Proprietário! da Funerúria Paz do H.ecanto

Silvio F~rreira Branco Cunha
Gerent~ Administrativo

Caixa Beneficente da PolícÍa Militar do Distrito Federal······· (Cabe).
Mjtfcos Silva Machado '.0 Diretor Executivo

[ CREDENCIANTE

Carm, n Mayara l:erreira Sanches
Sócia da Funerária Crito Rei

("l>, ~
~:, {.~ ;\ ,-\ . i\

" J:'>t~,,-,D\. tct/Lt.zit'l (~O ~/ l\lj·y\f~~~:~r{/:··)
Alba Lúcia de Oliveira Santos

Proprietária Funerária Bom Jesus
Alan de Ijma Rihciro

Proprietário Funerária Bom Jesus

1- Nome: Aneiele Cardoso Melo
CPF nO: 026.832.851-08





TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA A PIU~STA()i\,O DF SERVE(X;S fF\F R~

Pelo presente instrumento e na melhor t___.'!rma de direítoo de um lado a C/" IX..A BEl'''IEFú

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL·- CA.BL pessoa jurídica de clircilo pri'<wc, !!]sC"![;' 'P'

CNPJ sob nO 00.370.940/000li-72 e no cadastro do Distrito Federal sob () n" 07.514.825; i __ \!_

no endereço: SIG/Sul Quadra 3 Lote "E" - Setor de Indústrias Gráficas. 13n:lsi r'-, ('1,1': (i.,;;!\

representada pelo Diretor Executivo HÉLIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, brasi],:;irü, ci"lsadu, pm'Uidc!

Cédula de Identidade nO 737.909-SSP/DF, inscrito no CPF sob () n° 366.80 j .841-34. domv~mtc, dennr"

CREDENCIANTE, e, do outro, a empresa aba.ixo, doravante JenGn:ünad2l CRE

a) FUNERÁRIA PAZ DO RECANTO LTDA ME. insc,'ila no PJ sub \; n\\

e no cadastro do Distrito Federal sob o n" 07.480.857/00 j -76. estabelecida no c;:nderc:'~,:() ;,>
Lote 02, Lojas 1 a 4 - Recanto dasE:mas. CEP: 72.601, (00 tekJonc: (OC

6211/08007383805, representada por Ui1.'
". , ~.

dOS S;~1."~S prGprlcta.~,·j:')S: ,; "",

brasileiro, solteiro, RG: 3076772 SSP/DF c CPF: 563.678.569-00. n:'sidcntc ,;

Quadra O1 Conjunto O1 Lote 09 Casa 06 - Park Way - Distrito Federal. Teie!()llcs: {6 ! ) ". I

e (61) 99294-3362;

As partes supracitadas1têm entre si justas acordadas a préstaç2io dos s~r\/jço':

condições a seguir exaradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o objeto do presel1te Tern10 é a pre.sT~JçÜi) ~je ~~(Vr,/i(,;()s ~"O~(J>~ P(;o].;j. f l;;~!ro~ r, .. ":\

aos associados da CREDENCIANTE e seus respeci.i\--CS dependenu.:>; í ,:~;.

§1° - Para fins deste Tenno são considerados beneficiários todos os a.~,soci:·! -':': f.jtl.: :11·.
. 1 d' 'CR-g;-·~"r~r~-<"-. >'<:'7'"", , " "seus dependentes VIIlCU a os a .éih'..:'it_ll/·'<."d:., p,-)r ,:;:a 2[iS1J-n. n'~·~, i:2: :"C"

Estatuto.

§r - A execução do objeto deste Termo s,.-;;n:1 l'caEzada peta C1FUJJF:t'J.CUf,[);L''L c; :. C;:-:.)C'>

dependentes da CREDENCIANTE desde mie haja solicitdÇão '·T:
CREDENCIANTE.

I
:"1

~
"r',).,

..../

~r:
\."'- , .' ~ ~, '";;

~.; .:. :

b b d +' d ''''t: ~ j-\ T -,,- "., .. " ' ", ." - ,", ". , " o,. , '" .a a o e lorra a em C~ 1m e Cn,!. ,\ ", •. ', '.• '- • ' __ ,_L, ..... , :L"'~ "".'.~,

~

Os serviços a SerelTI executados obcc.i(':~,.::rü,; :::,\
I

a) Atendimento domiciliar;

b) Retirada de documento e registro c;~-~ . , () //

c) Preparação do corpo (higienização. Y;"r;i\o!in.ç;:ic) '-." ';::n-,t,;(:!s(-;in'in;e.n\();~
d) Escolha de um dos três modelos de tiJTF1S r:ic nClr; 'CL {(,;,:

CLÁUSULA SEGUNDA-DOS SERVIÇOS





de alto brilho, semi luxo;

e) Remoção e traslado em todo DF e entorno, com veículos credenciados pelo gerente (k

benefícios, até 100 km~

f) Ornamentação com flores do campo e rosas em cores a escolher:

g) Duas coroas de flores, sendo uma com faixa escrita: "TJrna hornenagern da Ca1:K''",; ~1 "Yr:t

com faixa escolhida pelos familiares.

§ Único - Nos casos de necessidade de urna especial acirna de 100 Kg. ou tarnanho superior
a 1,90m, o valor do serviço completo será no máximo de R$ 2.940,00 (dois mil, noveccnioc;
e quarenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - COBERTURA
l

Os serviços funerários serão prestados no ânlbilo do Distrito FeueraJ, sen! lirnite
Quilometragem, ou na região do entorno, num raio de 100 km para remoção do féretro, contado:·;
dos limites divisórios das unidades federativas que cercam o Distrito Federal, não incJ u indo
taxas de cemitérios de qualquer natureza, locação de capela, aquisl(;fiO, ou loca<;i:lo de
jazigo ou túmulo em cemitério público ou particular.

§1° - O valor máximo dos serviços a serem prestados será ele R.s 1.950.00 Unii, 1:)\ "c'uni'> '.
cinquenta Reais), conforme padrão contratado. Nos casos de escolha de urna COlT1 jXKir;:"j{) SiJjY;:;;(;;

por parte dos familiares, valores adicionais Serài) cobrados destes, (I;,

CREDENCIADA.

§2° - Nos casos de -calecI'mento ou sepul~l::l·l'n.. f'r1.I.·l··/) t",,-o:> d· ro. l"~;() A ...~ ;;;l~';" (,1," "-~)1Yi··'il",r1'<r['"II ....." _L'.... \Jlü. \.1 .. c... l~ ú"'~· C~ya\J tu \_.... ;i.~_Jt2...!_'l..j.!L .. L 'q ,, __

seja, acima de 100 km, o valor da diferença do tras lado, devec3. s,.:::r ncgoc\ ti, d ire! ~''';l'

entre os familiares e a CREDENCIADA. Ta! valor não dc\erá t..dlwpaSS(!(ci 1. j 5 \U",' ;'c.:;

e quinze centavos) por km rodado.

§3° Para traslado ae'reo sera' a"rescI'dc' ..>rJ \,i"'!'"'' (in "'·f..H '"\!;'''') [' 7inC'" "',";'--l ,.""n'l 1T~<·.. ·' '.".,- , '""' ~ / '.4.,~ d ......· .. ~ ........ ~.'_1 ...... ' -.....f ",-,_,I.o __ \,1 !... ~.,.<\.Il., .....3 .• , ........ ",-.•_ •.. ,\..l. ~',_

solda em zinco e despacho aéreo calculado por )<,0., enl confor.midade com <l tabei;:.[ \;igCjrL~:(k

época do atendimento, ficando a CREDENCiADA no direito de negociar corn os (2 (C;, f;;

valores que excedam o reembolso por parte da CREDENCIANTE.

§4° -Em casos de cremação, a família do fi:íÍecido deverá proviclenci<l[, (' ~1Ce!"tO da '_'.,- ..".C'",,'<~' - iX":"

prestação do serviço de cremação - junto ao cn::rnatório.

§SO - Os serviços de natimortos, ou seja, nos ('8.SG:~ d(; l1ascidos scru 'Vi c'; :';'T' :.',1'

prestados pela CREDENCIADA, sem custo para a CREDEf";CV\J,,['!TE. ~;endo fÓn1(:C' "

01 (uma) coroa de flores.

.~CLÁUSULA QUARTA - DAS DESPESAS.

As despesas a serenl. efetuadas pela Clt.ElilENCiAí""\iTE êJn
CREDENCIADA serão decorrentes da prestação de serviços fun,,::rários aos I:,SS(Kl

CREDENCIANTE e seus dependentes, não eStando ínclusos taxas de SCPUiléH11i.:nto de qU8 "

~:~:~::;.. locação ou aquisição de campa jazigos ou túmuios, seja em cemitério PÚb!i~""

Parágrafo Único - A CREDENCIANTE nào se responsabilizará por scni,;",)s nik ,>:nL2.>:r.,p',;".:: :.t,

no presente Termo, realizados por terceiros.. . .., it.'~.'..,r.r '. '.v.•...\.
i J<.--,/..... . ." I". . ..??~~~. J.\ .C~~~'

. . ,c, .."' .. Kk::1 1
\ ...• , .. \}r' Af/ i

--- ',- '> c.)~ r





CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENT()S

A CREDENCIADA será responsável por ;;,;'i11üij" e <.mresentar a CREDENC:NANT1L um
relatório mensal dos serviços realizados, bem com,o as notas fiscais respectivas. acornpanh<'l.dos
de formulário de atendimento devidamente assinado pelo beneficiário, ,indica.ndo o grm;
de satisfação até o trigésimo dia útil de cada D1ês. Os Da:zarr:enti.Y; r.bs r1:iL.1ras ,:C:

1· d 5° ( ') 10° {" . '" '" ~' 'rea lza os entre o qumto e o '\ceC1Jl1o) OJa utu 00 mes sUDsequerne, f".;~io ''';CT:''(',

aceitas notas fiscais COlTI descrições genéricas devendo os pn)(iutos (;: SCT\ilÇOS \Xi'

devidamente discriminados.

§ Único - As íàturas referentes aos serviços prestados que não sejam cobertos por este Tenno
deverão ser pagas diretamente à CREDENCIADA pelos familiares de acordo cnni a tab(·lii.
vigente a época do atendimento.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DEVERES DA CRED.ENCL'\DA

A CREDENCIADA compromete-se a atender imediatamente :as scJiclu:u,;:Üi.::s UL,

CREDENCIANTE pelos seus associados e dependentes para prestação de scr\/ icc,s
.c. ,. d d ' . '. l' '. j ,.", 0'_, o'l.uneranos, even o manter etlca, respeIto, qua lClaae, pontuauGade, SigUO e prOllSS10nil[ iSl)';U

24 boras por dia sem interrupção. Também, deverá disponibilizar serviço 0800 nu nÚnlC(U de
celular O qual este'la dl'sponível para roo·rPIl"'ic'·;ç é1 C') de +>~j"IT'~' i lO' I l'Tl""'-' 'In+::, ), ;"-l',n (1.', J "'- __ J.~._l ..... "~-"';'\.'" ........... \.,.... - •. ~,...l,.. .~l_~i .... __ .•_.,L.~,;"_·,,.>.. : ..• '__ "'-".'''' '......... ~.'

intenção de alterar o referido número a CREDENCJlANTE de'verá ser cornunicuda (~',;:L

antecedência mínima de 30(trinta) dias,

§1° - De acordo com a legislação em vigor, e Terrno de 1\justarne111O de' ('ondm:a-T
assinado entre a CREDENCIADA e o GoverneI do Distrito Federal, é de sua responsabilidack
toda e qualquer incidência de impostos assuntos trabalhistas e previdenciários qu,;'; venham incizJij
sobre o preço final dos serviços ficando a CREDENCIANTE isenta de quaisquer ônu:-, c
assunto aqui relevante.

§2° - A CREDENCIADA obriga-se a manter durante a oreslacào dos servicGs. veicu ;.lCU
....... ~ 1;""

limpos e identificados com cerimonial d.a CABE·DF, para uma melhor 8.prcsental,~ào dim);l!.,' i;

atendimento.

§3° - A CREDENCIADA fica obrigada a designar um fi..,mcionário para alendirl1ç:~nto e;.:ch:si\o ','
CREDENCIANTE, devendo este ter pleno conhecimento dos termos f'irmados por meíol<;
instrumento, além de ter condições de resolver" enI contato direto corn i,c;,',;,'

indicado pela CREDENCIANTE, possíveis translornos ([Lte porventura po:::s;:,;:;. cc'.):::':'

§4° - São ainda obrigações da CREDENC[ADA:

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DEVERES DA CREDENC1ANTE

sem nenhum custo para a CREDENCIADA,

I
L,

--2I
;,I'l

J
'u

""~
§1° - Divulgar a parceria pelos meios de comunicação que dispor como pantIetos. periódicos .. ',:ite inlr:':j)CT f::

/~~k, ~4Y'-
tf':'...t/ \) ,p' .. . ' .1'......... ./'\ IJ:

1..... ,'["\ •. ".

~
. , .~i\\/</ /

\\" ('/;f "'o;\.' ,,/,. \ ,..''')''
\;J- / \' \:>i;?

v'

a) Disponibilizar aos associados, quando realizar o atendimento, o fllnnuJário de pe::;quisa a'''i',L'
se refere a Cláusula Quinta.

I

b) Divulgar a presente parceria em seu sire institucional ou qualquer olltrovcicuL: qlJ(, se'
para divulgar seus convênios.





,
§2° - Repassar para a CREDENCIADA os valores previstos na Cláusula Quinta dentro dos

previstos.

.
praz.os

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAiS

§3° - Enviar à CREDENCIADA modelo próprio de identificação do veículo funerário. !X'!11

como do formulário de pesquisa de satisfação.

CLÁUSULA OITAVA - DA NÃO EXCLUSIVIDADE

As CREDENCIADAS têm conhecimento que além da sua empresa, a Cabe podi:1'<i conceder a
pennissão para que mais duas outras empresas também possam ser credenciadas para ot~2['ecerem G m;~s~;:("

tipo de serviço aos associados pa CREDENCIANTE pelos mesmos valores acordados DeSTe ! enn(~.

CLÁUSULA NONA - DA MULTA

As CREDENCIADAS sujeitar-se-ão a rnulta de 10';--;:) (dez por cento) sobre () vaior do IHnn
faturamento mensal anterior ao da ocorrência nos seguintes casos:

a) Falta de pronto atendimento à requisição de serviços dentro do raio de ação:

b) O não atendimento conforme os padrões para os scn,jços contidos no presenTe.' cn-;o:

c) Na hipótese de a infringência ocorrer no prirn.eiro mês de prestação dos sCl'vi l';:os a nw
corresponderá ao valor de um serviço a ser realizado, ou :.:;eja, F?S 1.950.00 (m iL novt.:'Ccn~.(;::-; c
cinquenta reais), sem prejuízo de eventuais n:~paraç:ões de perdas c danos cabh'eis>

§ Único - A CREDENCIANTE sujeitar-se-á a multa de J'Y() (três por cento) ern C8S0 de- atnl'-;,',

no pagamento das referidas faturas após o prazo estipulado na C\áu~;u!:: >

CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTE
l

Os valores dos serviços prestados pelas CREDENCL4.I)AS soCrerào n::aJusic G C<lGa ._.

(doze) meses, a contar da data de sua assinatura caJ.culada pejo INPC acumulado nos Ú >rn.o:~

doze meses, ou em caso de extinção do referido índice, por qualquer outro ü1dice que o
governo Federal vier adotar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VIGÊNCiA E DESC&.~DENCiA.rvlEN1>O

O presente Termo é celebrado petO prazo de doze (12) meses, a contar da sua ass;:laLi:;;

sendo renovado automaticamente, caso não haja manifestação expressa para () seu rOinpimen<.c.

!
t1

--...(.
Nenhuma das partes poderá ceder ou, de qualquer forma, transferir, direta ou indiretanH:'nlc, !J/

. d l d .. . > ';1direitos e obngações ecorrentes este acordo, sem o prevlO e expresso consentimento .,
Routra parte. ~~ s- .

§ Único - A C~EDENCIANTE não se res?o.ns~bi~izapor ob~igaçôes y~vei~. c;.im.lna.i~.. (r;.iba.I;'1·.1.'~la.c;~I.'''''.
bem como quaIsquer outras que possam ad.VIr ae Taros OC:CJT

W
'tO._-· CUj 'JrtUd.e eto:,; SlTV'ÇUS i~n.:sT(jdc~:<

[-'li... ~...~"-(;; :-)'i)~r\i'~j-<// ."""'
I ' \ \",,, " . ~-'::, ·'''0). . \joJ'J'. \ ';-'
\... ( í -:.~.\ \. ..'





·pelas CREDENCIADAS, oriundas de culpa ou doío.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de BrasHia-T)F corl1 eXIJressa renlH1cia a qiJalquer ()lrl,(CL, g~(}'t

mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da intcrpretaçáo e exccuc;;10

presente Termo.

§ Único - Por estarem às partes de pleno e comum acordo COIYt o disposto neste ínstrurnenlo
particular de prestação de serviços, assinam em quatro vias de igual teor, j untarnente com
(duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Brasília-DF, 28 de rnarço de 20i9.

;ti ...
, )Y"'.:0;.

r"'\ 1··..,· I· ('! q\ -, TT r" r -r'
i\ucLA-'R-UN dA..u'JI~

Proprietário da Funerária Paz do Recamo
C

Testemunhas: !J~v41/1().J~ tW S-lúv~
1 - Nome: D'anile Marcele da Silva Lima.

CPF nO: 043.224.831-51

~.".'.'.-
/

./
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26/02/2019 SEI/GDF - 18876288 • Otreio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA ECIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Assuntos Funerários

Diretoria de Fiscalizaçao dos Serviços Funerários

Ofício SEI-GDF NQ 12/2019 - SEJUS/SUAF/DFUHC

Senhor Representante,

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2019

Os serviços funerários do Distrito Federal por força do Decreto n.º 28.606/2007,
combinado com o Decreto n.º 29.168/2008, determinou que a Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania deve exercer a normatização, a regulação e a fiscalização dos serviços funerários e de
necrópole.

Em face disso e nos termos do Decreto n.º 39.193/2018, combinado com o inciso I do art.
10 do Regimento Interno desta Secretaria, a Subsecretaria de Assuntos Funerários tem a atribuição
de supervisionar e fiscalizar a execução dos contratos de concessão de serviços públicos de administração
dos cemitérios, das funerárias e das necrópoles do Distrito Federal;

Em atendimento ao requerimento protocolizado nesta Secretaria em 22/10/2018, o qual
solicita a abertura de clínica de somatoconservação no mesmo endereço e CNPJ da funerária, após
análise de toda a documentação apresentada, e vistoria realizada por esta Diretoria, vimos informar o
DEFERIMENTO da referida solicitação,

Ressaltamos que os requisitos da Portaria nº 160/2018 foram atendidos, desta forma, essa
empresa está AUTORIZADA a celebrar contratos de terceirização dos serviços de Somatoconservação
com outras empresas Funerárias, desde que haja prévia autorização desta Subsecretaria, conforme
estabelece a citada Portaria. in verbis:

PORTARIA N9 160, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

Art. 19 Estabelecer que as empresas funerárias credenciadas/permissionárias
dos serviços funerários no Distrito Federal, quando forem terceirizar os
serviços de formalização, de embalsamamento e de tanatopraxia, devem
fazê-lo somente com empresas funerárias estabelecidas no Distrito Federal,
devidamente credenciada/permissionária na Secretaria de Justiça e Cidadania
do DF.

Parágrafo único: As empresas funerárias que forem terceirizar os serviços
citados no caput deste artigo, previamente a contratação desses serviços,
devem requer à Subsecretaria de Assuntos Funerários - SUAF/SEJUS,
autorização para a celebração do contrato de terceirização, apresentando os
seguintes documentos: (grifo nosso)

SELMA DE MELO PEREIRA

De Acordo: Pelos fatos técnicos e fundamentos jurídicos apresentados nesta peça técnica, :-

notifique a empresa objeto dos autos. n.. _ .
MANOel LUIZ C M ANTUNES ~-- ~

https:llseLdf.gov.brlsei/eontrolador.php?aeao=doeumentoJmprimir_web&acao_origem=arvore_vlsuallzar&id_doeumento=22775015&infra_siste. . . 1/2





26/0212019

, .

A SENHORA

ANTÔNIA MARIA NUNES VERAS

SEI/GDF -18876288 - OHeio.
Subsecretárió

Representante Legal

Linhaque & Veras Funerárias LTDA - ME - Funerária PAZ DO RECANTO

CNPJ: 08.362.231/0001-57

Endereço: Quadra 105 LT 02, loja 02 - Avenida Recanto das Emas

Documento assinado eletronicamente por SELMA DE MELO PEREIRA - Matr.024241S-0,

Diretor(a) de Fiscalização dos Serviços Funerários, em 25/02/2019, às 14:51, 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.

Documento assinado eletronicamente por MANOEL LUIZ CAMILO DE MORAIS ANTUNES 

Matr.0237498-6, Subsecretario(a) de Assuntos Funerários, em 26/02/2019, às 09:52, conforme

art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito

Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://seLdf.gov.br/sei/controlador_externo. php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=O

verificador= 18876288 código CRC= 25AAE82D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Estaçao Rodoferroviaria - Ala Central Norte - sala 10 - Bairro SAIN - CEP 70631-900 - DF

2104-4281

0400-000291/2017 Doc. SEI/GDF 18876288

https:llsel.df.gov.brlseileontrolador.php?aeao=doeumentoJmprimir_web&aeao_origem=arvore_visualizar&id doeumento=22775015&lnfrl'l ~i~t.. ?/?





CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS MÉDICOS

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado como
CONTRATADO esta o Dr. Marcelo Augusto Soares de Lima, RG M-5131113/
SSP-MG, CPF N° 84549122668 e CRM N° 15858 / DF residente e domiciliado
nesta capital e do outro lado esta a Linhague & Veras Funerária LTOA ME
com o CNPJ de n° 08362231000157 com sede a Quadra 105 lote 02 "lojas
01/04 Brasília / DF aqui representada pela sócia proprietária Antonia Maria
Nunes Veras, portador da RG nO 1993062 SSP/OF e CPF nO 60310677149
residente e domiciliado nesta capital.

As partes ajustam na melhor forma de direito no presente instrumento particular
de contrato de serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo, que
mutuamente outorgam e aceitam.

Cláusula Primeira - Do Objeto

O objeto do presente contrato consiste. na prestação de serviços de
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RT) e acompanhamento dos procedimentos
de ( formolização, embalsamamento e tanatopraxia ) executados pela
contratante no seu endereço sede.

Cláusula Segunda - Do Valor

Pela prestação de serviço que compõem o objeto deste contrato, fica ajustado
o pagamento de R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais ),por seis meses
após será o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reias) que o CONTRATANTE se
obriga a pagar ao CONTRATADO, nas seguintes condições:

Pagamento e ser realizado com cheque/dinheiro ou deposito bancaria em
conta do contratado no valor de R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais) até
o décimo dia de cada mês subsequente.

Parágrafo Primeiro:

As parcelas inadimplidas nos respectivos vencimentos terão seus valores
atualizados pela correção monetária de acordo com índice IGPM. Juros de
mora serão aplicados 2% (dois por cento) ao mês e multa contratual de 5%
sobre o valor inadimplido.

Cláusula Terceira - tempo de duração

o presente contrato terá a duração de 01 (Hum) ano, a contar de 06/04/2021,
podendo ser prorrogado de forma automática ou rescindido a qualquer tempo, ~ ~

caso haja vontade dos contratantes, desde que as partes sejam comunicadas ,Ji\.,
oficialmente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. . Q-J'~

< cII ,





i>.' I

Cláusula Quarta - Resolução contratual

o descumprimento de qualquer uma das cláusulas acima pactuadas, pelas
partes contratantes, opera a resolução automática deste contrato, sem
prejuízos da exigibilidade das obrigações assumidas por este instrumento e as
perdas e danos que couberem.

Cláusula Quinta - Foro de eleição

Para dirimir questões porventura surgidas do presente contrato, fica eleito o
foro da Comarca de Samambaia/DF, com renúncia expressa a qualquer outro
por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

FUNERÁRIA PAZ DO R
CNP: 083~~100

ANTONIA MARIA NUNES VERAS
CPF:60310677149

SÓCIA PROPIETARIA

· ,.
é:: 2!,OI\t/" ',' ..
_~Gi t-2,,~ .; -. :

• •• i:<
:. ~ ~ : ~ .

, • .)Ii lU .••... -.... ..
• • • • cn .' .. -

: : : : j/:: '.
'. . . . ,.-

' /· .-,'

"
Testemunha~:

E por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em
duas vias de igual teor e forma, na presença de d~~~ testemunhas, para que
surta os efeitos jurídicos e legais. ./''''i;r~:~(: .

.//~c;h" ,<,,;,:;~:::'.!.
( ' ... ,~,

/ ')f-.,.> ~i':~)\·>

/<;/ &~'~E~z~~;'Brasília,06 de Abril de 2021.
/%.:;: .....

:;{~
DR. Mé!~O Augusto Soares de Lima

RG nO M·5131113! SSP·MG
CPF N° 84549122668

CRM N°15858 ! DF
CONTRATADO

...._~-_._-_._--









Médico

. AutpriqadéPolicial

Representante da famHiaQpfalecido (a)

]éJ~~ An ie'\:i)tn dn·. ·b;)i...:,-:vC""""'-}........--,. -
Técnico (a) em Tanatopráxla

F.•..ORMO.L.IZ..AÇ~O.. (injeção .arterial feToral) :t~?f f~..;~lJt:;,~.(.:I ..:/.N.A.:O.'. (;--__.."'".• )SIM (_.)
FORMOLlZAÇAO (com retirada do 3 bloco abdom't1al).,'·t I. l· N~O,~..:::::_JSIM (_)

'. TANATOPRAXIA (aspiração tóraco~abdominal) NAOV) SIM {_.._l
··,.,!=MBALSAMAMENTO (envisceração e embalàgerncom identificaçào) ..NÃO (_.'_.')SIMV)

Líquido arterial: solução aquosa de formol a 10% volume total 3 litros.

I,~r~sente é lavrado em 03 (três) vias lidas e consideradas, é datadadé I 120__ e assinada por:
.. . . i S~bsitO

cP";,..- ~\C~66€>6
",.~,',.,.:.

~~.~j4iii5i:;'ii:1"~'Ji~J,,~~J;;iJii~Fif,;"~;;;;;'~ê,""':;.~

ft· '. . , •..·... Ib .' ······d· .' .. R" .... ....;:1F\u:n',era,rl,aFaZ "', .•0 ··ecafll;,.....,.:,.
. .... gSo~atoconservação ." "ê~
End. Qd. 105 - Lote 02 - Loja 04 - Recanto das Emas - DF

Brasília - DF - CNPJ: 08.362.231-0001 - Cf/PF:(l7 .408.857/001-76 .....•.....'..~

Responsável Técni~~~e.·~~í'~~13~13_~1~1·~(,')6V~~0>,~-2y~R~:)eRM.: "~2 ~ X~f)t:;~
";'~' .<" ~.~~,~ "'.:::: :\.~·::·;,,:.)f:f~

ATI;STADO E ATA DI; CONSERVAÇÃO DE RESTOS MORTAISI\fUIVIANOS;'/';!~'

~q~--JC) dias do mês deJt/O(C/O doano d~ 20s2j .. ' na saléLde tanatopraxiadél Paz do re:çélnt~;,/ii~;;)~
le·"idamente autoriza~ p l;;is' ~~~oripades cO)l1pet~!'te~queassinam,está, bem comoporrepresentãn·t,~I;""i·~
ª'~f1ldo falecido a): "') ;.)1 rryO('('" (,,)f:{) .·.··!~f

~.~..•:....::t.'~..••..~J~p;,. ct~~j .~~~r: 'J ; \~C' . ele"PF- .~rls. ,'J)f9!~)~ã'::.~:: . . I")~'. "
\::~.. ~''''''' ,/ "t'.... ........./ .. 61."" ~~) ~I ,. ~
[1110 .. ((1). de: ~~,.A.r..!i,-Y\~'.L..'..;::C~r..;.:i:-~J...:..í..:...1~..,..l-::.~~:::'=":~...,.-.......---'-~
~.'.c~'1ec1..1.d.o (a~ à~ .' hs do ·.1ia . ~"--::::~'::,,-((~,~..o~.;-- ~J>", .i'í::" LI I C~:l:'" ( Y))? I' 'Y'
'''''~' , ' ........1" l . t..... ) . . , ./ ,~

lo '':>:.: Ofício de Registro Civil,.Títulose PeSsoas Jurídicas do DF.

)"1 C" )~testado Óbito pelo (a) Dr. (a): :rV,; br.;(,l{) ~~:n r-e;.. ,.~ "":).Iç, . "" .' ."
(Oq,JC'l ,que deu como causa mortls:C'.fYt j.?"Uí)O +IC )Qjç;+nC:l::')

:a~~:~:~~!I!~!:~~;I~~:~~i::(~)~r~~~:::ry~:::O~:::;;:t:;ó~~~~~,~,~1~~1
A.pós 0. p.rocedime.nto t.écnico, os re.s~o.!SlJ]'I, ..'o,rt.ais h~~.':~a~;õ:s !~oram. C.' 010.ca.d.os. no ..in.ter.·. io.·.·..<r.·•.•..•..·..·.. ;;'j~

le urna Impermeavel, do tipO zmcado:~) s,m(V~fnão. Prevista no presente regulamento,s~.n.;~·(,l ·};;~i~~
s{a,emseguida, lacrada, perante os signatários da. ata. . .'. ',t{;;

O translado destina~~~ a cidad~ de:', ., A' '-, ': (' I ...~{; ,e serásepultaqO~;"::~;~
'W9:remado no cemitério de n [XXi +00 Cf)::) 'ô ( )"1;...: €i !, Assegurando~sea conserva.9ª<>.-- \~~j:

~r~i~~~~., ~edim:~i:~ o;: ld~;;iJ~t~1~ad~. ~tid:a~~:"m~"n~i~a:~;~~1r4!" •.'~
amtanas previstas neste regulament6" a1)"lIXO téCniCO aplicada:;".,>';!

.'1,j:





RCCEBEM03 DE UNHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS EIOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.000,00 DESTINATÁRIO: IRANI DE SOl!JZA PINTO -QNL 10 Conjunto E Casa, 2
Taguatinga NOIte (Taguatinga) Brasília-DF .

N°. 000.003.864
DATA DE RECEBIMENTO I'DENTlFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 001

---------------------------------------------------------------------------- ---- - - - -
IlJENTlFICAç.40 DO EMITENTE

I1I 111111 1111II1 1111 I1111 li II1I 11I 1111
'1;7:uUJJuíJúa DANFE• Documento Auxiliar da Nota..~ fi\a.~ drJ fi\ear;;W Fiscal Eletrônica.,.., v .. "<':' ~ .

WLlNHAGUE & VERAS FUNERARlA LTDA . I~E O-ENTRADA cHÁVE DE Al.."ESSÕ
CNPJ: 08.362.2:11/0001·57 1- SAÍDA
TELEfONE: (61) 3333-6211 53210408362231000157550010000038641000541555

ENDEREÇO: Q lOS LOTE .Q2 LOJA2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.00:3.864
Consulta de autentiddade no portai nacional da N~'-e8RAsILlA - DF Série 001WWW.FlJIlERAR1APAZOORECANIODF.COM.8R

Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NA11JREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353210021642898 - 29/04/202118:31:52
INSCRlçAo ESTADUAL IINSCRlÇAO ESTADUAL DO SUBST. TRlBUT. ICNPJ/CPF

0748085700176 08.362.231/0001-57
DESTINATÁRIO 1REMETENTE
NOME I RAZÃO SOCrAL ICNPJ I CPF D.HA DA EMISSÃO

lRANI DE SOUZA PINTO 245.818.791-91 29/04/2021
ENDEREÇO BAJRRO /DISTRITO il)!CEP DATADASAID~A

:ONL 10 Coniunto E Casa 2 Tal!Uatinl!a Norte íTal!Uatinl!a 72156-105 29/04/2021
MUNICipJO UF rONE/FAX IINSCRlÇJí.O ESTADUAL HORA DA SAIDAlENTRADA

Brasília DF 00:00:00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLe. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLe. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. lMP. IMPORTAÇAo V. JCMS lIF REMET. V. FCP UF DEST. VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS

000 0.00 000 0.00 000 0.00 O 00 000 000
VALOR DO FRETE VALORDO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTALIPJ V. JCMS UF DEST. V.TOT. TRlR VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA

000 0.00 000 000 000 O 00 O 00 000 2.00000
TRANSPORTADOR 1VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO SODAL rRETE CÓDlGOANIT rLACA DO VEiCULO UF CNPJ I CPF

9-Sem Transporte
ENDEREÇO MUNIcíPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE IESPÉCIE IMARCA NUMERAÇAo lPESOBRUTO rESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS 1SERVICOS

coor"Q PRQDUTÇ DESCRIÇAQ DQ PRÇlD<JTÇlI SERvrç9 NCM/SH Q/CSQSN CFQP tJN QUANT

CÁLCiJtõ DÕ íssõN
INSCRlçAo MUNICIPAL

0748085700176
DADOS ADICIONAIS

rALOR TOTAL DOS SERVJÇOS TBASE DE CÁLCULO DO JSSQN

2.000001
IVALOR TOTAL DO ISSQN

2.000001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf: Contribuinte: DOC: 54 I55-Nome: 1681- - FALEODO: LERTNALDO RODRIGUES DDE SOUSA. CUNICA PAZ DO
RECANTO

lmpres,\'o em 29/()412fJ21 as /8:31:52

RESI!RVADO AO FISCO



.<





·. "



PIAZ DO RECANTO .' Lin~ague & VerasM . . Serviços Funerários

Serviços Funerários 3333-6211
.d t:: /. __ . I Fones: (61) 9294-3362
rr (;;;~U!tÚ fU'l, fW"la útUItÚ. 9802-2827

Av. Rec. das Emas Quadra 105 Lote 02 Lo"a 02 - Recanto das Emas I DF

Autorizado para Registro de Declaração de Óbito e Remoção junto ao

O(s) abaixo assinado (a):

RG: CPF: Fone: Cel:

Endereço:

Na qualidade de: Nomeia o(a) Sr. (a):

RG: Endereço:

Idade: Natural: Estado Civil: Fone:

0198

Como seu proposto nos termos do Art. 79 parágrafo único LEI 6.015/73 autorizando-o com os elementos que ora fornece, a proceder o
registro de óbito abaixo, e remoção, responsabilizando-se por futuras contestações, erros ou omissão nos dados nela inscritos

Falecido(a): _

Sexo: Masc. ( ) Fem. ( ) Cor: Profissão: _

Estado Civil: Natural: Idade: _

End. Residencial: _

Nome do Pai: Vivo: _

End. Residencial: _

Cidade onde foi Reg.: ------Cartório----------Natural:-------

Nome do Mãe: Viva: _

End. Residencial: ----

Cidade onde foi Reg.: Cartório Natural: _

Deixou Bens à inventariar?: Deixou testamento conhecido?: _

Era eleitor?: Onde?: Titulo de Eleitor nO : _

Nome do cônjugue: _

Filhos ( ): _

-E-ra-v-iÚ-V-O-(a-)-d-O-(a-)-s-r.-(-a-):===============================================================~'~ff-\_.. _

~
-fi

Era desquitado(a)do (a) Sr. (a):_________________________ ~~ _

Era divorciado(a) do (a) Sr. (a):

Atenção: Aempresa e o preposto da procuração não assumirá a responsabilidade por procuração/declaração incorretas do seu declarante

BrasíliaIDF, de _ de 20 _

_.do Declarante





TO O....~il1l)~gue··.c$iVeras.·
SeryiçQsFunerários

ServiçQsFuh$rários 3333-6211
iti&~U'tt4 na~~! Fones: (61)~~~~=~~~~

J.\".Rêq.~a~rl:mas Quadra 105Lote 02 lo'a 02 .. ijecanto das Emas I DF

(J J~ .""

Autorizado para Registro de Declaração de Óbito e Remoção junto ao

rO
"""\. ._, I .,.. .1\

Endereço:---.,._'+,....:-.'/-,,\,,-/-'"'"~)_--"'-_....::....:"....:'_.~... .;-::f.:::..'"/."-./_••.•. _.v_.,,_~~_j"_.. • ;.:_J'_\,-'._)',,-:~"-,~\,,--.

Na qualidade de: _',"".......:í..""A'-/,"-,r."-,. Nomeia o(a) Sr. (a): ..........;~--------

RG: Endereço: .

Idade: Natural: Estado Civil: ________Fone: __------

Como seu proposto nos termos do Art. 79 parágrafo único LEI 6.015/73 autorizando-o com os elementos que ora fornece, a proceder °
registro de óbito abaixo, e remoção, responsabilizando-se por futuras contestações, erros ou omissão nos dados nela inscritos

Fa1ecido(a):

Sexo: Masc. (

Estado CiVil:_---:.C:_A,_'/'_.,'....:~.-'t~'_'1"'-/'''''';(c..:;t_/\=::_'''·.. Natural: -Idade:..,...--_-_-_

Nome do Pai: Vivo: -----

End. Residencial: _,_------------------

Cidade onde foi Reg.:_..,...-- Cartório. .. . Natural: _

.....-.,

"cEnd. Residencial: /: ,.\j L
-'='-'--'--""--'------'-'--'------'--'--'---'-..-"""'--'----------------

i Nonle do M-,5e" 7i:::/:~ ri {/:( . L)
. l -.0· .' . «:A.• '!\ ....' •• _",., .•• , '-

Cidade onde foi Reg. :__..,...-- Cartório__. -_--Natural:-------

Deixou Bens à inventariar?: Deixou testamento conhecido?:__-------

Era eleitor?:---:.---:. -.,.-__Onde?: _---"--"'-'''-''---'''---=-=-'''- .. . T i tu!o de Eleitor nO
: _

eclaração incorretas do seu declar

Assinatura d8-UéClarante
',.>,'

.~,"''''

de ~ de 2Ü.'r> ') d,~
{""

Brasília/DF, 1',"{\

~ .~ ;-'

Filhos (O~~): ·.L:>v"V,,-,'\ ;:30:.(;:...··
v/

tAtenção: Aempresa eopreposto.da procuração não assumirá a responsabilidade por procura -





,

RECEBEMO:PDE LlNHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FfSCAL ELETRÔNICA NF-e
IN'oICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27104/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.600,00 DESTINATÁRIO: GfLDA SOAR.f:S MASCARENHAS - QN145 CASA, 32 .
Taguatinga NOIte (Taguatinga) Brasília-DF

.
DATA DE RECEBIMENTO l'DENTfFlCAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N°. 000.003.816
Série 001

------------------------ -- ---- --
IJ)EN77FICAç:40 ])0 EMITENTE

DANFE

II111 IIIIIIII~ 111II1 I1 ~I 1111 III.. 9;,"tuteJlóJlia Documento Auxiliar da Nota

tpaz, CÚ;_. ~aatf1ó· Fiscal Eletrônica

[!]LiNHAGUE 8< VERAS FUNERARIA LTDA . ME 0- ENTRADA
CHAVE DE ACESSO

CNP): 08.362.231/0001·57 1- SAíDA
TELEFONE: (61) 3333·6211 53210408362231000157550010000038161000541060

ENDEREÇO: Q 105 LOTE 0.2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.003.816
Consulta de autenticidade no portal nacional da N F-eBRASIllA - DF Série 001WWW.AINERARIAPAZDORECANTººF.COM.8R

Folha 111 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZ'\ DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORfZ'\Ç}í.O DE uso

PRESTACAO DE SERVICOS 353210021048755 - 27/04/202114:18:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL jlNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJBUT. TCNPJ/CPF

0748085700176 08.362.231/0001-57
DEST1NATÁJUO/RE~TENTE
NOME / RAZÃO socrAL lCNPJ /CPF DATA DA EMISSÃO

GILDA SOARES MASCARENHAS 523.750.991-68 27/04/2021
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDAIBNIRADA

,ONJ 45 CASA 32 TalJUatinpa Norte lTalJUatinlJa 72140-450 27/04/2021
MUNICíPIO UF ,FONE/FAX 1INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDAIENTRADA

Brasília DF 00:00:00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE cÁLe. DO ICMS Viú.ORDOICMS BASE DE CÁLe. ICMS S.T. VALDR DOICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. V. FCP UF DEST. VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS

000 000 0.00 000 0.00 O 00 0.00 0.00 0.00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUIRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST. V. TOT. lRJB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA

0.00 000 000 0.00 000 O 00 O 00 000 1.600.00
TRANSPORTADOR/VOLUAfESTRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL rRETE CÓDlGOANTT rLACA DO VEicuLO UF ÇNPJ /CPF

9-Sem Transporte
ENDEREÇO MUNIdpIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE jESPECrE rfARCA NUMERAÇÃO 1PESOBRUTO jPESO LiQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT VALOR VALOR

Ul\'IT TOTAL

s.R.y. l,QQílº
SR'iL 1,0.009
SKV l.QOJ)l)
:iR.'iL LQO.!JO
SR'iL l,Qo.!J!l

Jl:tilO.!J!l __ LJ.JJJº
.3!lQ,QJl!l9 3.0.0,09
J l(WO_OO __lJOJlO
.3~MO.!JO __3.511,oº
_6Q1QO_0º __ fi.6]~0º

--º~Q---- -------_________ 0,00. _
_ .. _o. . __.0,00. .. ._

__ RºO' _
------ ------ ---º'ºQ------------

111
f\

V\

lmpres,\"n em 27/0412{)21 as /4:/8:35

ThWORMAÇÕESCOMPLEMENTARES

Int Contribuinte: DOe: 541 06-Nome: 1664- - FALECIDO: CARLOS ANTONIO DE BRlTO SANTOS. CLTNTCA PAZ DO
RECANTO

CÁLCULO DO ISSON
INSCRIçAo MUNICIPAL

0748085700176
DADOS ADICIONAIS

rALOR TOTAL DOS SERVIÇOS lBASEDE CÁLCULO DO ISSQN

1.600001
TVALOR TOTAL DO ISSQN

1.600.001

RESERVADO AO FISCO

j \









. ]

Y:uneJláJliarpWb fb 1{eaurro-

Funerária Paz do Recanto
E Somatoconservação

End. Qd. 105 - Lote 02 - Loja 04 - Recanto das Emas - DF
Brasília - DF - CNPJ: 08.362.231-0001 - CF/DF: 07.408.857/001-76

Fon~s_.(61) 333~.6~11.1 (61),99802-282-Z:" l { , " ,

Responsável Técnico: \nf~'0'\1 tf?\ fel (O cb~) /jf\)jltC~J CRM.: JJ ~ X. g)C

ATESTADO E ATA DE CONSERVAÇÃO DE RESTOS MORTAIS HUMANOS

Aos 3C) dias do mês de ~lfI (c;O do ano de 20<2J ,na sala de tanatopraxia da Paz do recanto,
devidamente autorizad~ p~las aL!~oridades c~petentes que assinam, está, bem como por representante
legal do falecido (a): «--;nl rCI ~-)I ,-ry"'\?:. tr,C\ OfitCi

Estado.~ civil :Y)I\Q\((l , lJ1-- ~ anos 11!"9fts-,são: - ,
RG:5~f>!ti )~J - 4+J e CPF.: OJU .!Mr-.! .'1' . n6
filho (a) de:, _ e i'. i \(\(\10 C'\ i:'Jh r\'D I· çOO()~D

Fª,lecido (a) a,'s C1\) :, i)() hs "do dia ..'1'Í , de t, (l'){CO ,Certidão de óbito nO
()')A Ir::.} I nl {.~·l:::' n,.r)~('/\A7 T IT'f r\(j /, t:::.r;::::.~) '1~'
v",,""1 'J~ \... " ) "-.!,-, ,,_ ~ II ,/I"J I :::-,. I )",) .J0 )-1

do I \: Ofício de Registro Civil, Títulos e Pessoas Jurídicas do DF.

j ", __\ c1testado Óbito pelo (a) Dr. (a): ~Qb(j'(J\J Le:"' r-el ,Q()-:.Jlo CRMI Ü==
-'I C/'i 5 'I , que deu como causa mortis :(111)\ IV: ~h('O,;f)i?)k-) j b;() Hj cknQ,!et (l' CC'; ,

E nada havendo que contraindicasse o,, proçesso ',d,e f0riservação dos restos mortais humangs
sob responsabilidade técnica do Dr.(a) 61~J)vJ ~)p:ó; Kl -CRM.:2t5'325 . ,r)r
que procedeu á conservação técnica que segue conforme assinalada em campo próprio.

Após o procedimento técnico, os restp~, JT.}ortais hÚrrianôs foram colocados no interior
de urna impermeável, do tipo zincado: t.------) sim K_'_f hão. Prevista no presente regulamento, sendo
esta, em seguida, lacrada, perante os signatários da ata.

O translado destina-~~ a cidade de: ,,-- 8-1' (:; ...\2 I --:j{;, e será sepultado e
ou cremado no cemitério de '1(1 1]('0 i(FO cb:.J )j)0 (O ((]:W(() Pé) " Assegurando-se a conservação,
pelo prazo de 'fb dias, nos caso~ de /' tqhafof:kâ*iá ,I dli "einbalsamamento excetuando-se
a formolização, procedimentos de ldurabllid~de; Inde'téirm'inada, desde que mantidas as condições
sanitárias previstas neste regulamenth abaixo técnico aplicada:

j 'Testemunhas

Representante da família do falecido (a)

~-\O~ An'P\5(}f) dn ~i )...:..'v~()l.....- _
Técnico (a) em Tanatopráxia

FORMOLlZAÇÃO (injeção arterial femoral) · ,..i ~I.:: , NÃO V) SIM (_)
FORMOLlZAÇÃO (com retirada do 3° bloco abdomipaf).L/.J NÃO .l:-) SIM (_)
TANATOPRAXIA (aspiração tóraco-abdominal) : : NÃO-l::::::--) SIM (_)
EMBALSAMAMENTO (envisceração e embalagem com identificação) ..NÃO (_) SIMV)

Líquido arterial: solução aquosa de formol a 10% volume total 3 litros.

O presente é lavrado em 03 (três) vias lidas e consideradas, é datada de I 120__ e assinada por:
'tO. S~óst

~
.~(t\. _ o

(\)1. "~o ( e~\c,. c;{Jf'f':-.
• / 1/.,'- f 't

Médico (fãf~--O

, Autoridade Policial

Esta ata foi confeccionada conforme previsto RDC n° 68/2007.....-'" •.'"





ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA

DECLARACÃO NEGATIVA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊN CIA N° 112019 - SUAF/SEJUS

A empresa: L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTOA, inscrita no CNPJ sob o nO
08.362.231/0001-57, com sede Quadra 105 lote 2 loja 2, Recanto das Emas - DF, por
intermédio de sua representante legal a Sra. ANTONIA MARIA NUNES VERAS,
portadora da Carteira de Identidade nO 1.993.062 e do CPF nO 603.106.771-49, declpra,
sob as penas da lei, que até a presente data não sofreu nenhuma penalidade
administrativa, passível de inviabilizar sua habilitação no certame regido pelo edital em
referência.

Brasília,11 de junho de 2021.

ANTONIA MARIA NUNES VERAS





CNPJi LHCENÇA SANITÁRIA
._........,.~.~ '"-.~••. ._."-"_~.~"~ •.;,. ,,>_~._;J, '._. .... ~"~..'-.:.",_:..-,, ,.".... ... ."".~....,.;"'__.......,,_~.~~~ ..

.273.886/0001-99

• MÉDICO

Documento assinado efetroriicamente por UVILDEfONTElES DA SilVA JUNtOR - Matr.140127(J-.
7, Chefe do Núcleo de Inspeção do Recanto das Emas, em 23/04/2021, às 14:37, conforme art..
6g do Decreton" 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Ofidàldo Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

idade Técnica e Supervisão de Proteção Radiológica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Apoio à Fiscalização

Núcleo de Inspeção do Recanto das Emas

A autentiCidade do documento pode ser conferida Àosite:

http://seLdt.gov~brlsei/controlador_externo.php? .

acao=documento_confeí"ir&id_orgao_íi<:esso_externo=O
verificador: 59582399 código CRC= 9F821501.

Recanto das Emas, 23·de ABRIL de·2021.

LICENÇA SANITÁRIA N! SIS - 158069-17/2021

í Esta Licença deve ser afixada em local visível ao público. . ..
I Éválida por 1 (um) ano, a partir da data de sua emissão. A renovação deve ser requerida com antecedência deat
I 60 (sessenta) dias. . .. .

I As alterações nos dados informados no processo de Iicendamentosanítário deverão ser comunicadas"
!Sanitária do Distrito Federal, configurando infraçãosanitáriasuaoi11issão.
~ " - , , -, - --', --f .





· , ,

RECERlMOS DE L1W[-lAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e ,
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 DESTlNATÁRIO: LUCIANO DIAS CALlL - QNG 08 Área Especial 21 Casa, 8 ,
Taguatinga NOIte (Taguatinga) Brasília-DF N°. 000.003.596
DATA DE RECEBIMENTO IlDENTrFICAçÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001

-------------------------------------------- -

IDENTIFICAÇÃO lJO EMITENTE

11111 IIn 11111 '11111' 111 1111 II11 fElUll!JlÓJÚll; DANFE
Documento Auxiliar da Nota

fj)lW d6- 'R..euui16, Fiscal Eletrônica

UNHAGUE I!< VERAS FUNERARIA LIDA· ME O-ENTRADA (lJ CRAVE DE ACESSO
CNPJ: 08.362.231/0001,57 1 - SAíDA
TELEfONE: (61) 3333'6211 5321 0308362231000157550010000035961000538809

ENDEREÇO: Q105 LOTE 0.2 LOJA 2 AV. RECANTO DAS EMAS N°. 000.003.596 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e6RASIllA - Df Série 001WWW.FUNERARJAPAZQORECANIOOf.COlol.8R
Folho 111 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZ."<ÇÃO DE USO

PRESTACAO DE SERVICOS 353210014154895 - 19/03/202118:04:17
INSCRIÇÃO ESTADUAl llNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. lCNPJ I CPF

0748085700176 08.362.231/0001-57

0', V'VAO, VOAv,VVJ.

CALCULO DO IMPOSTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME I RAZÃO SOCIAL ICNPJ I CPF DATA DA EMTSSÃO

LUCIANO DIAS CALIL 879.513.801-30 19/03/2021
ENDERECO BAIRRO I DISTRITO ICEP DATA DA sAlDAIENTRADA

iONG 08 Área Esnecial21 Casa 8 TawatiDlIa Norte (Ta!JUatin~ali 72130-007 19/03/2021
MIJNICÍpIO UF íFOI\'E/FAX l"'1SCRICÃO ESTADUAl HORA DA SAIDAlENTRADA

Brasília DF 00:00:00

BASE DE CÁLc. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE cÁLe. ICMS s.T. VALaR DO ICMS SUBST. V. IMP. 1MP0RTAÇAo V. ICMS DF REMET. V. Fel' DF DEST. V."<LOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS

000 0.00 0.00 000 000 O 00 O 00 000 000
VALOR DO FRETE VAlOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VAlOR TOTAllPI V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRiB. VAlOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA

n nn n nn n nn R nR R fIfI n nfl fi nfl R fIfI '1 flnfl 00

TRAJ.'ISPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME IRAZÃO SOCIAL rRETE CÓDIGOANTT TPLACA DO VEicuLO UF CNPJ I CPF

9-Sem TranspOl·te
ENDEREÇO MUNICÍPIO DF INSCRIçAo ESTADUAl

QUANTIDADE lESPECIE ] MARCA NUMER"<ÇÃO !PESOBRUTO !pESO LíQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS ISERVICOS

CÓDIGO PRODUTO OESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT VAlOR VAlOR
UNlT TOT."<L

B.CALC V."<LOR
ICMS ICMS

~E..\:'. U!9Jlº J!JQ,Q.O..9º __lO..9Jl.Q
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Funerária Paz do Recanto

RELATÓRIO TÉCNICO - MEMORIAL
DESCRITIVO

1- DADOS CADASTRAIS DO ESTABELECIMENTO:

Razão Social: Linhague & Verás FuneráriaLTDA-ME

Nome fantasia: Funerária paz do Recanto

Endereço: Quadra 105, Lote 02, Loja 02, Avenida Recanto das Emas - DF

CNPJ: 08.362.231/0001-57

Licença Sanitária nO: 00114/2013

2- OBJETIVO E RESUMO

DESENVOLVIDAS:

DAS ATIVIDADES A SEREM

A Funerária paz do Recanto, atuante desde 2006, na Quadra 105, Lote 02, Loja 02,
Avenida Recanto das Emas - DF, atua, no ramo de atividade de Comercio de Umas Funerárias,
Transporte Funerário, retirada de certidões de óbitos e guias de sepultamento, representações da
família no encanlinhamento, de requerimento e outros papéis juntos aos órgãos competentes,
bem como para remoção nacional e translado de corpos.

A Funerária paz do Recanto incluirá em suas atividades os serviços de funerária e
somatoconsevaçao, incluindo comercio de umas mortuárias, ornamentação e higienização de
corpos cadavéricos, emissão de certidão de óbito junto ao cartório, tendo como preposto ainda,
as providencias de todas as documentações, incluindo traslado aéreo e tenestre, nacional e
internacional.

A Atividade incluirá ainda, o embalsamamento, tanatopraxia e aplicação de fonnol em
corpos cadavéricos, incluindo procedimentos, extração de visceral, com aplicações de soluções
químicas aquosas, formol diluído com aspirações das cavidades torácicas abdominais e
cranIanas.

Importante informar, que todos os referidos procedimentos, serão de responsabilidade
do medico patologista e do técnico de tanatopraxia, que serão contratados pela Funerária.

ciI
~V
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De Domingo a Domingo, das OO:OOhs as OO:OOhs

Quantidade de funcionários e vínculo:
06 Agente funerário vínculo empregatício - CLT

Horário de funcionamento do estabelecimento.
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Localização: Região Administrativa do Recanto das Emas (RAXV), situada na Avenida

Vargem Benção - Chácara N° 03 Recanto das Emas - Distrito Federal.

Responsável Técnico Jesus Florentino de Oliveira Junior - Engenheiro Civil CREA:
21.547/D-DF

3- MEMORIAL DO PROJETO DE ARQUITETURA:

Considerando as finalidades do presente Relatório Técnico, serão apresentadas
também as soluções adotadas, para o bom funcionamento dos fluxos internos e
externos, em relação ao projeto arquitetônico (PBA), que foi aprovado pela
administração local.

Cabe informar ainda, em relação ao projeto arquitetônico (PBA), que serão
apresentadas todas as especificações básicas dos materiais de acabamentos, dimensões
de portas e esquadrias.

3.1 Soluções Adotadas, Para o Funcionamento dos Fluxos Internos e
Externos: De acordo com a referência Técnica da ANVISA, Item 1 das
Condições Gerais, as instalações fisicas obedeceram todas as regras, para o
funcionamento das atividades mencionadas neste presente relatório.

3.2 Abaixo serão apresentadas as Atividades a serem realizadas por
ambiente, que compõe a referida Funerária Paz do recanto:

3.2.1 RecepçãolEspera => Área destinada a espera de clientes;
3.2.2 Escritório Administrativo => Área destinada a serviços
administrativos da empresa;
3.2.3 Sala de Ataúde!Mostruário de Urnas => Área destinada a
mostruário para venda de urnas;
3.2.4 Depósito de urnas => Área destinada a guarda e estoque de
urnas;
3.2.5 Garagem de veículos => Área destinada a embarque e
desembarque de corpos cadavéricos;
3.2.6 Câmara Fria => Área destinada à conservação;
3.2.7 D.M.L. => Depósito de Materiais de Limpeza;
3.2.7 D.V.R. => Local destinado ao recolhimento de vasilhames de
resíduos (Incineração de líxo hospitalar); J 0
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3.3.7 Fio de Sutura Encerado => Fio de sutura, que deve ser ~
introduzido na agulha em "S", utilizado para fechar a pele. Não deve ser
utilizado para suturar áreas como face e mãos;

3.2.8 Ornamentação/Confecção de Coroas de Flores => Área
destinada a ornamentar e embelezar as urnas, quando incluído o corpo
cadavérico, contemplando a confecção de coroas de flores;
3.2.9 Tanatopraxia/Somato Conservação => Área destinada a
preparação de corpos cadavéricos (restos mortais humanos), por meio de
procedimentos de conservação, com prazo de realização, conforme horário
de velório.

3.3 Abaixo serão apresentados os Procedimentos previstos para
reprocessamento Instrumentais (Instrumental em Tanatopraxia), em
atendimento as determinações da RDC ANVISA, que compõe a referida
Funerária Paz do recanto:

3.3.1 Bomba Injetora => Trata-se de equipamento composto de uma
cúpula de aproximadamente 10 Litros e um motor de ação centrífuga, com
reguladores (manoplas) de controle de fluxo e pressão. Apresenta também um
relógio (manômetro), que é a representação gráfica da pressão de injeção;

3.3.2 Bomba Aspiradora => É uma bomba de sucção hidráulica cuja
finalidade é aspirar, com o intermédio de uma vara trocadora, o conteúdo líquido
e semi-sólido das vísceras e cavidades naturais do corpo;

3.3.3 Bisturí => É o mais cortante e o mais lesivo dentre todos os
instrumentos desta classe. Seu principal emprego está na incisão e rebatimento
da pele. Seu uso é desaconselhado na individualização de pequenos vasos e
nervos, dada a facilidade de lesá-los;

3.3.4 Tesoura Curva => É um instrumento bem menos lesivo em
relação ao bisturi. É usado principalmente na divulsão de tecido adiposo
subcutâneo, uma vez que este está geralmente entremeado de estruturas frágeis,
no rebatimento de fáscias musculares e nas individualizações de vasos e nervos;

3.3.5 Mesa de Tanatopraxia => É uma mesa de aço inox, ou material
semelhante, com regulagem de caimento para escoar líquidos em geral. Essa
mesa é especifica para o procedimento de tanatopraxia, sua estrutura facilita a
limpeza e o manuseio de corpos sobre a mesma;

3.3.6 Agulha Para Sutura em "s" => É utilizada para suturar
("costurar") a pele quando o corpo necessita ser aberto, seja por corpos
provenientes de exame de necropsia ou que tenha sido submetido a um
procedimento de embalsamamento;
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3.3.20 Chuveiro lava - olhos: Equipamento de chuveiro e lava olhos,

crivo (chuveiro) e bacia (lava - olhos) em aço inox, esguichos lava olhos/face

em plástico ABS com tampa de proteção, contra pequenos resíduos, insetos e

produtos químicos.

Obs: Cabe informar que na prática das atividades de tanatopraxia, serão

usados os seguintes EPl's (Equipamento de Proteção Individual):

• EPI para os olhos e face => Óculos de segurança com lente incolor;

• EPI para membros superiores => Luvas de látex: protege as mãos e punhos;

• EPI de membros inferiores=> Bota em borracha.

3.4 Especificações Básicas dos Materiais de Acabamentos: Todas as
instalações foram executadas conforme descrição de materiais abaixo:

Especificações
Ambiente Material

Administração Pintura acrílica Branco Gelo
Recepção/Espera Pintura acrílica Branco Gelo
Depósito de Urnas Pintura acrílica Branco Gelo
Sala Ataúde Pintura acrlÜcaBranco Gelo
Sala de Anatomia Revestimento cerâmico - 30x60cm até teto

Paredes Ornamentação Pintura acrílica Branco Gelo
Ornamentação/Confecção de Coroas Pintura acrílica Branco Gelo
Halls/Sala de descanso Pintura acrílica Branco Gelo
Areas Molhadas/Câmara Fria Revestimento cerâmico - 30x60cm até teto
Administracão Piso Cerâmico 60 x 60cm
Recepção Piso Cerâmico 60 x 60cm
Depósito de Urnas Piso Cerâmico 60 x 60cm
Sala Ataúde Piso Cerâmico 60 x 60cm
Sala de Anatomia Piso Cerâmico 60 x 60cm

Piso Ornamentação/Confecção de Coroas Piso Cerâmico 60 x 60cm
Confeccão de Coroas Piso Cerâmico 60 x 60cm
Halls/Sala de descanso Piso Cerâmico 60 x 60cm
Areas Molhadas/Câmara Fria Piso Cerâmico 60 x 60cm

Teto - Pintura acrilica Branco Neve
Cobertura - Laje pré moldada 10 cm e Telha de fribrocimento
Esquadrias - Alumínio/FerroNidro temperado/Poliuretano
Portas - Madeira!Alumínio
Laie - Laie pré moldada 10 cm e

3.5 Quadro de esquadrias: Todas as esquadrias foram executadas conforme
quadro abaixo: cff!J

l\fettrorialDescritivo.·dáEdificaçâo'--Portás.·eJanelas
Item Descricão Largura Altura Peitoril Localizacão
PM-l Porta de Madeira O,SOm 2,lOm Copa, depósito de Urnas Vasilhames e 8L.

ADM.
PM-2 Porta de Madeira 1,00rn 2, 10m WCPNE
PP-l Porta de 1,00rn 2,IOrn Câmara Fria
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3.3.18 Dissecador => Instrumento utilizado para rebater e divulsionar
tecidos e músculos até a exposição dos vasos sanguíneos selecionados;

3.3.19 Cânulas de Injeção Aarterial => São tubos metálicos e ângulos
em 90 graus que tem por finalidade ser introduzido no interior de uma artéria
para a prática de injeção endoarterial de fluídos conservadores;

3.3.8 Aspirador de Cavidade => Trata-se de uma cânula especial para
aspirar conteúdo de grandes cavidades como a torácica e a abdominal, quando
estas estiverem sendo tratadas abertas, como no caso do embalsamento;

3.3.9 Pinça de Drenagem Venosa => Instrumento curvo utilizado para
"dilatar" a parede venosa, com a finalidade de promover uma melhor drenagem
de sangue venoso e auxiliar na retirada de coágulo que possam interferir neste
procedimento;

3.3.10 Vara Trocadora=> Instrumento de ponta lanceolada e
prismática, longo e oco, que tem a finalidade de perfurar e auxiliar no processo
de aspiração de vísceras e cavidades naturais do corpo;

3.3.11 Injetor por gravidade => Instrumento composto por um frasco
suspirado, contendo fluído de cavidade, e uma mangueira conectada à vara
trocadora. Sua finalidade é controlar por meio de suspiro existente na boca do
frasco, o volume de aplicação de tal fluído de fonna segura e sem desperdícios
do mesmo;

3.3.12 Cânula de Aspiração Nasal e Oral => Cânula curva dotada de
extremidade a traumática (em fonna de bola), para facilitar sua introdução nasal
e oral, com a finalidade de aspirar conteúdo líquido nestas cavidades.

3.3.13 Pinça Hemostática => Pinça utilizada para conter vazamento de
vasos sanguíneos seccionados;

3.3.14 Apoio para Cabeça => Peça quadrilátera utilizada como apoio
para a cabeça do cadáver. Por apresentar quatro tipos de superfícies diferentes,
estas pennitem vários ângulos de elevação da mesma;

3.3.15 Tesoura Reta => Instrumento para aplicação nos arredoras do
cadáver, Ou seja, sua principal utilização é aparar fios e tirar pontos;

3.3.16 Pinça dente de Rato => É usada geralmente para fazer marcas na
linha de incisão cutânea, para apreender a pele à ocasião de seu rebatimento e
para erguer as fáscias musculares em sua remoção;

3.3.17 Pinça Anatõmica => Instrumento ideal para a abordagem de
estruturas frágeis;

w).
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Poliuretano

PV-I Porta de Vidro O,6Sm 2,lOm - Lavábo FEM, DML. WC, Esterelização OS
E WC Técnico

PV-2 Porta de Vidro 1,8Om 2,lOm - Sala de Tanatopraxia 01
PV-3 Porta de Vidro 1,OOm 2,lOm - Sala de Ataude 01
PV-4 Porta de Vidro 0,80m 2,10m - Sala de Descanso 01
PA-I Porta de Alumínio 1,20m 2,lOm - Entrada OrnamentaçãolCoroa de Flores 01
PB-l Porta de Vidro 4 Folhas de 1,0Om 2,lOm - Entrada Recepção 01
PB-2 Porta de Vidro 2 Folhas de I,SOm 2,lOm - Entrada Recepção 01
PF-l Porta de ferro 1,00m 2,10m - Entrada Prédio (Apts) 01

PE-OI Porta de Ferro 4,10m 2,lOm - Sala de ataúde e Depósito de Urnas 03
(Emolar)

JF-l Jamela de Ferro O,60m 0,40m 1,70m WcPNE 01
Observações

(l) POrta serni-oca em madeira revestida em laminado de forrnica.
(2) vidro blindex 4mm translucido

4- SOLUÇÕES ADOTADAS PARA ABASTECIlVIENTO de ÁGUA E LUZ E
DESPEJO DE DEJETOS:

4.1 Soluções Adotadas para Abastecimento de Água;
As soluções adotadas para abastecimento de água, na edificação em
questão faz o uso de hidrômetro individual, levando em conta a
obrigação legal imposta ao empreendedor ou condomínio definida
pela Lei n° 3.557/2005 alterada pela Lei n° 4.383/2009.
Os procedimentos para a instalação da medição individualizada foram
estabelecidos por meio da Resolução - ADASA nO 15, de 10 de
novembro de 2011. No caso da Funerária paz do Recanto, o hidrômetro
atual é o Modelo individualizada de água em edificações verticais, que
consiste na instalação de um hidrômetro, para cada categoria de serviço,
por parte da Caesb e, por parte do condomínio ou empreendedor, um ou
mais hidrômetros para cada unidade habitacional (aptos ou salas) e pelo
menos um hidrômetro de serviço para medir o consumo das áreas
comuns do prédio.

4.2 Soluções Adotadas para despejo de dejetos;

É cabível infonnar confonne definido na RDC ANVISA nO 50/2002, item 13.3.1
ao item 13.3.3 que:

13.3. 1- Os resíduos líquidos provenientes de esgoto e de águas

servidas de estabelecimento de saúde devem ser tratados antes do

lançamento no corpo receptor ou na rede coletora de esgoto,

sempre que não houver sistema de tratamento de esgoto coletivo

atendendo a área onde está localizado o serviço, conforme

defimdo na RDC ANVISA nO. 50/2002

13.3.2 - Os resíduos orgânicos, flores, resíduos de podas de árvore

e jardinagem, sobras de alimento e de pré-preparo desses

Projetos Estruturais, Arquitetura, instalações - Orçamento - Consultoria Técnica - Supervisão de Obra.

Jesus Florentino De Oliveira Junior Engenheiro Civil CREA: 21.547/D-DF. Email: jesusiiunior@gmail.com-

(61) 98539-7642 (61) 98153-3892 ~-





1::3
CENTRO

GENHARfA

RELATÓRIO TÉCNICO
MEMORIAL DESCRITIVO

Funerária Paz do Recanto
alimentos, restos alimentares de refeitórios e de outros que não

tenham mantIdo contato com secreções, excreções ou outro fluido

corpóreo, podem ser encaminhados ao processo de compostagem.

13.3.3 - Os restos e sobras de alimentos citados no item 13.3.2 só

podem ser utilizados para fins de ração anima/, se forem

submetidos ao processo de tratamento que garanta a inocuidade

do composto, devIdamente avaliado e comprovado por órgão

competente da Agricultura e de Vigilância Sanitária do Município,

Estado ou do Distrito Federal.

É pertinente informar ainda conforme definido na RDC ANVISA nO 50/2002,
item 1.6 que:

1.6 TRATAMENTO - Consiste na aplicação de método, técnica ou

processo que modifique as características dos riscos inerentes aos

resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de

acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. O

tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador

ou em outro estabelecimento, observadas nestes casos, as

condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento

gerador e o local do tratamento. Os sistemas para tratamento de

resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento

ambienta/, de acordo com a Resolução CONAMA nO. 237/1997 e

são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de

vigílância sanitária e de meio ambiente.

Perante todo o exposto, é cabível informar que, todas as instalações de esgoto
sanitária da Funerária Paz do Recanto, seguiram as premissas da RDC ANVISA nO
50/2002. E cabe ressaltar também que o tratamento de esgoto sanitário, seguiram as
normas técnicas, NBRlABNT nO 8160 e NBR n° 7229, conforme abaixo:

N8R/A8NT nO 8160

3. 17 dispositivos de tratamento de esgoto: Unidades destinadas a

reter corpos sólidos e outros poluentes contidos no esgoto

sanitário com o encaminhamento do líquido depurado a um

destino fina/, de modo a não prejudicar o meio ambiente.

N8R/A8NT nO 7229

3.16 Filtro anaeróbio Unidade destinada ao tratamento de esgoto,

mediante afogamento do meio biológico filtrante.

Confonne as normas técnicas, NBRlABNT nO 8160 e NBR 7229, as soluções
adotadas para despejo de dejetos, para o caso em questão, denominado funerária Paz do
Recanto, a qual mudará o ramo de atividade para constituir também, atividades de
Anatomialtanatopraxia, terá seu esgoto primário filtrado e terá seu Pré-tratamento via

Projetos Estruturais, Arquitetura, instalações - Orçamento - Consultoria Técnica - Supervisão de Obra.
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filtragem anaeróbica, para que sejam removidas as principais impurezas, e assim
possam ser devolvidos à natureza sem causar danos ambientais e à saúde humana.

4.3 Soluções Adotadas para Abastecimento de Luz

Conforme a ABNTINBR n° 5410, de instalações elétricas de baixa tensão as
soluções adotadas para abastecimento de energia elétrica da Funerária Paz do Recanto
seguiram as seguintes premissas:

4.3.1 Instalações elétricas em baixa tensão; NR-15 do ministério do trabalho;
as normas da CEB: NTD - 6.05 (fornecimento de energia elétrica em tensão primária de
distribuição - 13,8 kv) e NTD - 6.01 (fornecimento de energia elétrica em tensão
secundária a unidades individuais e coletivas).

4.3.2 As grandezas estão expressas como comumente ultilizadas no mercado,
podendo em alguns casos coexistirem medidas no sistema internacional (mks) ou outras
como "polegadas";

4.3.3 O diâmetro nominal mínimo para os eletrodutos será 19mm (3/4"), e as
cotas estão omissas para este diâmetro;

4.3.4 Todos os eletrodutos serão em pvc rígido, salvo indicação contrária e terão
acabamentos com bucha e arruela em todas as caixas de ligação e passagem; as
mudanças de direção serão efetuadas por conduletes;

4.3.5 Toda a fiação interna será efetuada c/ cabos de bitola mínima=2,5mm2;
recomenda-se o pirastic-flex-no-flam, da pirelli, e as cotas estão omissas para esta
bitola;

4.3.6 Todos alimentadores serão efetuados c/ cabos de bitola mínima=6mm2;
recomenda-se o sintenax-flex-no-flam, da pirelli.

CONCLUSÃO

Diante das análises e constatações, após as adaptações da funerária
existente, a qual o ramo de sua atividade tem como o Comercio de Urnas Funerárias,
Transporte Funerário, retirada de certidões de óbitos e guias de sepultamento,
representações da família no encaminhamento, de requerimento e outros papéis
juntos aos órgãos competentes, bem como para remoção nacional e translado de
corpos, propõe a partir de então a inclusão das atividades de somato
consevaçao, ornamentação e higienização de corpos cadavéricos, a atividade
incluirá ainda o embalsamamento, tanatopraxia e aplicação de formol em corpos
cadavéricos, incluindo procedimentos, extração de visceral, com aplicações de
soluções químicas aquosas, formol diluído com aspirações das cavidades ,rJ.~;
torácicas abdominais e cranianas, passando a informar que, todas as instalações L.J;!f'
seguiram as recomendações e premissas da RDC ANVISA n° 50/2002, ABNTINBR n°
8160, ABNTINBR n° 7229, ABNTINBR nO 5410, sendo pertinente informar também ~
que as instalações encontram se em perfeitas condições para o funcionamento das .
referidas atividades propostas. ;
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RELATÓRIO TÉCNICO -

MEMORIAL DESCRITIVO

FUNERÁRIA PAZ DO RECANTO

1. DADOS CADASTRAIS DO ESTABELECIMENTO

Razão Social: Linhague & Veras Funerária LTDA- ME

Nome Fantasia: Funerária Paz do Recanto

Endereço: Quadra 105, lote 02, loja 02, Avenida Recanto das Emas

-DF

CNPJ: 08.632.231/0001-57 ,;

Licença Sanitária nO 00114/2013

2. ATIVIDADES DESEMPENHADAS

2.1 Fornecimento de uma mortuária

2.2 Transporte funerário

2.3 Higienização e preparação de cadáver e ornamentação de uma

2.4 Conservação de restos mortais humanos

3. INSTALAÇÕES FÍSICAS

A funerária Paz do Recanto, atuante desde 206, na Quadra

105, lote 02, loja 02 Avenida Recanto das Emas- DF, atua no ramo

de Umas Funerárias, Transporte Funerário, retirada de certidões e

óbitos e guias de sepultamento, representações da família e no <#.
encaminhamento, de requerimento e outros papéis junto aos órgãos





As dependências da funerária estão de acordo ao artigo 18
do decreto Distrital nO 28.606/2007, contendo:

Sala de exposição para ataúdes e materiais correlatos,
dependências para a administração e banheiros 'Sociais e sala
para preparação dos corpos, quando exercer diretamente as

atividades de embalsamamento e formalização de cadáveres
e despachos aéreos ou terrestres, nacionais ou internacionais
de cadáveres, de que tratam os incisos IH e VI do art. 7° da
Lei distrital n° 2.424, de 1999, de acordo com os parâmetros
contidos nas "ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O
FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS
FUNERÁRIOS E CONGÊNERES"

As demais informações estão contidas no relatório técnico 
memorial descritivo assinados pelo engenheiro Jesus Florentino de
OliveiraJúnior.'"

Brasília, 14 de junho de 2021.

,-e
ANTONIA MARIA NUNES VERAS





ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DE VEíCULO(S) ESPECIAL(IS)

TERMO DE COMP RO MIS SO DE APRESE NTA CÃ O DO(S) VEíCULO (S) ESPECIAL ( IS )

Ref.: EDITAL DE L1CITACÃO - CONCORRÊNCIA N° 112019 - SUAF/SEJUS

A empresa LlNHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO

08.362.231/0001-57, com sede Quadra 105 lote 2 loja 2, Recanto das Emas - DF, por
intermédio de sua representante legal a Sra. ANTONIA MARIA NUNES VERAS,
portadora da Carteira de Identidade nO 1.993.062 e do CPF nO 603.106.771-49, declara-se

obrigada a apresentar à Subsecretaria de Assuntos Funerários - SUAF/SEJUS, veículo(s) es

pecial(is) e adequado(s) para o tras lado de corpos, vis toriado e registrado no DETRAN/DF
para prestação de serviço funerário, com data de fabricação de no máximo 10 (dez) anos e
em perfeitas condições de funcionamento, conforme prescreve o art. 9° do Decreto distrital
nO 28.606, de 20 de dezembro de 2007, alterado pelo Decreto distrital nO 28.775, de 13 de

fevereiro de 2008, e demais legislação vigente, para desempenho de serviços funerários,

consoante características técnicas que integram a proposta,no prazo máximo de 30 (trinta)

dias, a contar da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Distrito

Federal.

Brasília,11 de junho de 2021.

\!fYJ
ANTONIA MARIA NUNES VERAS





ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS DO EDITAL DE L1CITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 112019 - SUAF/SEJUS, DE SEUS ANEXOS, DO DECRETO DISTRITAL N° 28.606,

DE 2007, E DEMAIS NORMAS A ELE CORRELATAS

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 1/2019
- SUAF/SEJUS, DE SEUS ANEXOS, DO DECRETO DISTRITAL N° 28.606, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007,

~ LEGISLAÇÃO CORRELA TA

A empresa LlNHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO

08.362.231/0001-57, com sede Quadra 105 lote 2 loja 2, Recanto das Emas - DF, por

intermédio de sua representante legal a Sra. ANTONIA MARIA NUNES VERAS,
portadora da Carteira de Identidade nO 1.993.062 e do CPF n° 603.106.771-49, decl ara,
sob as penas da lei, estar ciente de todos os termos do Edital de licitação - Concorrência 01/2019
SUAF/SEJUS e de seus anexos, do disposto no Decreto distrital nO 28.606, de 2007, que
regulamenta os serviços funerários no Distrito Federal, em especial do art. 5° que versa
sobre a qualidade na prestação do serviço público, e da legislação correlata,bem como
da obrigatoriedade de manter disponíveis os serviços funerários constantes no art. 10 do
referido Decreto e praticar os preços fixados na Portaria nO 63, de 16 de setembro de 2015

SEJUS, e suas alterações posteriores.

Brasília,11 de junho de 2021.

ANTONIA MARIA NUNES VERAS





ANEXO VIII • MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA INTRANSFERIBILlDADE DA

OUTOR GA DA PERMISSÃO

DECLARACÃO DECIÊNCIADAINTRANSFERIBILlDADE DAOUTORGA DE PERMISSÃORef.: EDITAL
DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 11 2019 - SUAF/SEJUS

A empresa. L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTOA, inscrita no CNPJ sob o nO
08.362.231/0001-57, com sede Quadra 105 lote 2 loja 2, Recanto das Emas - DF, por
intermédio de sua representante legal a Sra. ANTONIA MARIA NUNES VERAS,
portadora da Carteira de Identidade nO 1.993.062 e do CPF nO 603.106.771-49, declara,
sob as penas da lei, estar ciente de que a permissão outorgada é intransferível e não
constituindo qualquer direito patrimonial à Permissionária.

Brasília,11 de junho de 2021.

ANTONIA MARIA NUNES VERAS

n __ o
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CICÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO
CONTROLE DO QUADRO SOCIETÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DA PERMITENTE

DECLARACÃO DE CIÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DA ALTERACÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 11 2019 - SUAF/SEJUS

A empresa LlNHAGUE & VERAS FUNERARIA LTOA, inscrita no CNPJ sob o nO
08.362.231/0001-57, com sede Quadra 105 lote 2 loja 2, Recanto das Emas - DF, por
intermédio de sua representante legal a Sra. ANTONIA MARIA NUNES VERAS,
portadora da Carteira de Identidade n° 1.993.062 e do CPF nO 603.106.771-49, declara,
sob as penas da lei, estar ciente da impossibilidade de alteração de seu quadro societário
sem prévia autorização do PERMITENTE.

Brasília,11 de junho de 2021.

,Je
ANTONIA MARIA NUNES VERAS

~.•.





ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS CONDiÇÕES DE HABILITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS CONDiÇÕES DE HABILITAÇÃO EQUALIFICAÇÃO

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊN CIA N° 11 2019 - SUAF/SEJUS

A empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTOA, inscrita no CNPJ sob o nO
08.362.231/0001-57, com sede Quadra 105 lote 2 loja 2, Recanto das Emas - DF, por
intermédio de sua representante legal a Sra. ANTONIA MARIA NUNES VERAS,
portadora da Carteira de Identidade nO 1.993.062 e do CPF nO 603.106.771-49, declara,
sob as penas da lei, que se obriga a manter, durante a vigência da permissão, as
mesmas condições de habilitação e de qualificação apresentadas e justificar ao
PERMITENTE qualquer alteração decorrente de caso fortuito ou força maior.

Brasília,11 de junho de 2021.

ANTONIA MARIA NUNES VERAS





ANEXO XI· MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEiÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS, INFRALEGAIS,
EDITALíCIAS E CONTRATUAIS

DECLARAÇÃO DE SUJEiÇÃO ÀS NORMAS PERTINENTES À OUTORGA DE PERMISSÃO Ref.:
EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 112019 - SUAF/SEJUS

A empresa lINHAGUE & VERAS FUNERARIA LTOA, inscrita no CNPJ sob o n°
08.362.231/0001-57, com sede Quadra 105 lote 2 loja 2, Recanto das Emas - DF, por
intermédio de sua representante legal a Sra. ANTONIA MARIA NUNES VERAS,
portadora da Carteira de Identidade nO 1.993.062 e do CPF nO 603.106.771-49, declara,
sob pena de decretação da caducidade da outorga, inteira submissão e sujeição às normas que
forem expedidas por órgãos competentes durante a vigência da permissão, cuja finalidade
seja a correção de distorções ou melhoria do serviço adequado.

Brasília,11 de junho de 2021.

ANTONIA MARIA NUNES VERAS





ANEXO XIV -MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA EMPREGADOS EM TRABALHO
DEGRADANTE OU FORÇADO

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA EMPREGADOS EM TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 112019 - SUAF/SEJUS

A empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTOA, inscrita no CNPJ sob o nO
08.362.231/0001-57, com sede Quadra 105 lote 2 loja 2, Recanto das Emas - DF, por
intermédio de sua representante legal a Sra. ANTONIA MARIA NUNES VERAS,
portadora da Carteira de Identidade nO 1.993.062 e do CPF nO 603.106.771-49, declara,
sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no
inciso 111 do art. 5° da Constituição Federal.

Brasília,11 de junho de 2021.

ANTONIA MARIA NUNES VERAS
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TJDFT Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUiÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS ERECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1a e 2a Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 08/0612021, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

UNHAGUE & VERAS FUNERARIA l TDA

08.362.231/0001-57

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de· acç>rdo •comas informações. inseridas no banco •dedados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizadós,° interessado deverá requerera atuali:z:açãojunto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quandonãofor possível aindividl.Jalização dos processoSPQr carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 80, § 2odaHesolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certIdão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. DemÇlisinformações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br. no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto .no inciso 11 do artigo 31 datei 8;666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença n~otransitada emjulgado.

A autenticidade deverá ser confirma~a no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br).no melJU Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar,informando-se.o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/06/2021
Selo digital de segurança: 2021.CTD.K1U9.SAZO.89TC.M4RY.H810
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS***

Página 1 de 1 08/0612021 16:45:18

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal- Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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DEE21 00074337 - 27/04/2021. Autentlcaçao: E89B71A6A522494907EBE63B44BC93987482ED1. Maxmlham Patriota Carneiro - Secretario-GeraI.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

• M',',fé,', ,. ""'"", C,m'""o Exto,'oc. s._, NO DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) ( >

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
,

Departamento de Registro Empresarial e Integração

NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza NO de Matrícula do Agente
sede for em outra UF) Jurídica Auxiliar do Comércio

53201362531 2062
1 - lU

IlMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: L1NHAGUE & VERAS EUNERARIA LTOA ME

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

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

1111111111111111111111111111111111111
N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO

DFE21 00074337VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRiÇÃO DO ATO I EVENTO

1 I 223 BALANCO

BRASILlA Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio:

Local Nome:

Assinatura:

28 Abril 2021 Telefone de Contato:

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

D DECISÃO SINGULAR D DECISÃO COLEGIADA

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

DSIM OSIM Processo em Ordem
A decisão

_I_l_-
Data

DNÃODNÃO _1_1_- _I_l_- Responsável
Data Responsável Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

D Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
2" Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5" Exigência

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

D Processo indeferido. Publique-se.

_I_l_-
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA
2" Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5" Exigência

D Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

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

D Processo indeferido. Publique-se.

_I_l_-
Data Vogal Vogal Vogal

~~Presidente da--- Turma
" ,

OBSERVAÇÕES

YfY ,~~
n

rqi1,I\
....~. ~(

J~I. Comoe"." ,,',,"'"' e SeMço, " 0"".' Fe'em' ,~'~~ ~
Certifico registro sob o n° 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS EUNERARIA LTOA ME, PJ 08362231000157 e protocolo- .. ..
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27/04/2021DFE2t00074337

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

CPF Nome

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

Identificação do(s) Assinante(s)

21/056.765~1

603,t06.771A9

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 90

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTOA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFE2100074337 - 27/04/2021. Autenticação: F89B71A6A522494907FBE63B44BC93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome: LINHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME
CNPJ : 08.362.231/0001-57
NIRE : 53201362531
Folha : 2

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Duplicatas a Receber

Liquidez Imediata

31/12/2020

1.535.781,70

1.438.781,68

17.363,51

301.393,99

31/12/2019

721.334,95

592.334,93

0,00

0,00

Mercadorias, Produtos e Insumos

Despesas Antecipadas

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Veículos

105.947,95

0,00

97.000,02

0,00

1.619,92

129.000,02

GRUPO EVOLUCAO - CONTAB. E ASSESSORIA

__ 0 ""0 pág.3/15
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTOA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFE21 00074337 - 27/04/2021. Autenticação: F89871A6A522494907F8E638448C93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome: LINHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME
CNPJ : 08.362.231/0001-57
NIRE : 53201362531
Folha : 3

31/12/2020 31/12/2019

PASSIVO 1.535.781,70 721.334,95

PASSIVO CIRCULANTE 76.495,77 23.744,86

33.773,53

24.830,48

9.090,55

12.967,58

Obrigações Sociais 2.324,54 1.335,39

1.222,92 726,33

0,003.952,98

.!?~tra,li;iC),.~,!;ga~~~~;i~lB~~:iI!,~::·ii"· .';\;$:;;];:::;:"..... .:.: .':';!::i;ii::;:..':i!;;;,:r 'i,;i,:;';;:;;;i.;>i:,;':i::':'/:é\;<:;:;'; :..:.:.::<.::;:':: ': ?3~!i~;2;~~.~::i~:;~~:·::, '.;;;~~\;;: ::'~);'Q1~1
Outras obrigaçoes a pagar

PATRIMÔNIO LÍOUIDO

·CapitarSôc:..ii:aalll···· . .... '. "., . ' ....... : .. ' ..

1.459.285,93 697.590,09

30.000,00

....;~ ',. ,.~~êi§.9:?(~!:i

148.562,21

Lucro do Período 761.695,84 519.027,88

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 1.535.781,70 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos
e oitenta e um reais e setenta centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão,
veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos,
dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIA MARIA NUNES VERAS

205 - Administrador - CPF 603.106.771-49

EDUARDO EVANGELISTA DE ARAUJO

CONTADOR - CPF 225.586.591-20 - CRC DF-010882-0-2
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal ~
Certifico registro sob o nO 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFE2100074337 - 27/04/2021. Autenticação: F89B71A6A522494907FBE63B44BC93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

GRUPO EVOLUCAO - CONTAB. E ASSESSORIA





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2020

Nome: LINHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA
CNP] : 08.352.231/0001-57
NIRE : 53201352531
Folha: 4

31/12/2020

1.576.623 46

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA (194.180,93}

SIMPLES Nacional (194.180,93)

(111.579,95)

à Prazo

(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

.. . <.' ". '.; .' .: . .' ..... ..i"·;· ". >" ;:.". <; çi1:i,$;7§\*9$)~

(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO 1.276.494,58

Despesas com Administração

.D~$pÉ)~as A(;j.rn!!1.!~tr~tivas

Despesas com Pessoal

(467.962,65)
•• ..:i;: ',9("i\;i;iLiii,,:i '{;iki;;;;a;i,i; i;'i;in(ª4~;QQ9"~§9);

(119.952,99)

Despesas Financeiras (2.813,40)

Outras

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 761.695,84

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IRPJ 761.695,84

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 761.695,84

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 761.695,84

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R$ 751.695,84 (setecentos e sessenta e um mil, seiscentos e
noventa e cinco reais, oitenta e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela
exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com
elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIA MARIA NUNES VERAS

205 - Administrador - CPF 603.106.771-49

--------\tr '
EDUARDO EVANGEUSTA DE ARAUJO

CONTADOR - CPF 225.586.591-20 - CRC DF-010882-0-2
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal ~
Certifico registro sob o n° 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFE21 00074337 - 27/04/2021. Autenticação: F89B71A6A522494907FBE63B44BC93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse hUp:/Ijucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : UNHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA
CNPJ : 08.362.231/0001-57
NIRE : 53201362531
Folha : 5

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

Interpretação: Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 5,24 %
do capital próprio.

1.1 Passivo Circulante + Passivo Não
-Circulante (Obrigações a LP)

1.2 Patrimônio líquido

76.495,77
________- 0,05

1.459.285,93

2.2 Passivo Circulante + Passivo Não- 76.495,77
-Circulante (Obrigações a LP)

Interpretação :Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam
100,00 % das obrigações totais.

g - Composição de Endividamento

2.1 Passivo Circulante 76.495,77
1,00

§ - Solvência Geral

~ ~aro pág.6/15
~~

20,08
1.535.781,703.1 Ativo

3.2 Passivo Circulante + Passivo Não- 76.495,77
-Circulante (Obrigações a LP)

Interpretação :Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2.007,67
% do capital de terceiros.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTOA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
"DFE2100074337 - 27/04/2021. Autenticação: F89B71A6A522494907FBE63B44BC93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

GRUPO EVOLUCAO - CONTAB. E ASSESSORIA





ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : UNHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA
CNPJ : 08.362.231/0001-57
NIRE : 53201362531
Folha : 6

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

Interpretação: Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 4,98 %
do investimento total.

j, - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não
-Circulante (Obrigações a LP)

4.2 Ativo

76.495,77

1.535.781,70
0,05

Interpretação: Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 95,02 % do
investimento total.

§ - Capitalização

5.1 Patrimônio Líquido

5.2 Ativo

§ - Capital de Giro Próprio

1.459.285,93
--------- = 0,95

1.535.781,70

6.1 Ativo Circulante

6.2 Ativo Realizável a LP

6.3 (-) Passivo Circulante

6.4 (-) Passivo Não-Circulante
(Obrigações a LP)

6.5 (=) Capital de Giro Próprio

1.438.781,68

0,00

76.495,77

0,00

1.438.781,68

76.495,77

1.362.285,91

"""'" ~ .".....0 pág.7/15
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Certifico registro sob o n° 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFE2100074337 - 27/04/2021. Autenticação: F89B71A6A522494907FBE63B44BC93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome: LINHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA
CNPJ : 08.362.231/0001-57
NIRE : 53201362531
Folha : 7

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

z- Imobilização do Patrimônio Líquido

Interpretação: Quanto menor, melhor. A imobilização representa 6,65 % do
capital próprio.

7.1 Ativo Não-Orculante (exceto
Ativo Realizável a LP)

7.2 Patrimônio Líquido

97.000,02
________- 0,07

1.459.285,93

~ - Imobilizacão dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto 97.000,02
Ativo Realizável a LP) 0,07

8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não- 1.459.285,93
-Circulante (Obrigações a LP)

Interpretação: Quanto menor, melhor. 6,65 % dos recursos não correntes foram
destinados à Imobilização.

fl - Imobilização do Investimento Total

Interpretação: Quanto menor, melhor. A imobilização representa 6,32 % do
investimento total.

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto
Ativo Realizável a LP)

9.2 Ativo

97.000,02

1.535.781,70
0,06

~.
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFE21 00074337 - 27104/2021. Autenticação: F89871A6A522494907F8E638448C93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome: LlNHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA
CNPJ : 08.362.231/0001-57
NIRE : 53201362531
Folha : 8

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

Interpretação :Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 49,60 % do
investimento total.

10.1 Resultado Antes das Provisões

10.2 Ativo

761.695,84
--------- = 0,50

1.535.781,70

11 - Rentabilidade do Capital Próprio

Interpretação: Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 52,20 % do
capital próprio.

11.1 Resultado Antes das Provisões

11.2 Patrimônio Líquido

761.695,84

1.459.285,93
0,52

12 - Rentabilidade do Ativo

Interpretação :Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 49,60 de lucro para
cada R$ 100,00 de investimento total.

12.1 Lucro Líquido

12.2 Ativo

761.695,84-------= 0,50
1.535.781,70
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 0836223'1000157 e protocolo
DFE2100074337 - 27/04/2021. Autenticação: F89871A6A522494907F8E638448C93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : LINHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA
CNPJ : 08.362.231/0001-57
NIRE : 53201362531
Folha : 9

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Interpretação :Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 70,63 de lucro para
cada R$ 100,00 de capital próprio investido, em média.

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R$ 0,90 para cada R$
1,00 de investimento total.

Interpretação :Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 54,87 de lucro para
cada R$ 100,00 vendidos.

13.1 Lucro Líquido

13.2 Patrimônio Líquido Médio

14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas

14.2 Ativo

15 - Marqem Líquida

15.1 Lucro Líquido

15.2 Vendas Líquidas

761.695,84
-------- = 0,71

1.078.438,01

1.388.074,53

-------- = 0,90
1.535.781,70

761.695,84-------= 0,55
1.388.074,53

"""'" A "'0 pág. 10/15
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Certifico registro sob o n° 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFE21 00074337 - 27/04/2021. Autenticação: F89B71A6A522494907FBE63B44BC93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome: UNHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA
CNPJ : 08.362.231/0001-57
NIRE : 53201362531
Folha : 10

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo 1.438.781,68
Realizável a LP 18,81

16.2 Passivo Circulante + Passivo Não- 76.495,77
-Circulante (Obrigações a LP)

Interpretação :Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 18,81 de ativo
circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de
dívida total.

17 - Liquidez Corrente

Interpretação :Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 18,81 de ativo
circulante para cada R$ 1,00 de divida de curto prazo.

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 17,42 de ativo
circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem
comprometer os estoques.

17.1 Ativo Circulante

17.2 Passivo Circulante

18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques

18.2 Passivo Circulante

1.438.781,68

76.495,77

1.332.833,73

76.495,77

18,81

17,42

GRUPO EVOLUCAO - CONTAB. E ASSESSORIA
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFE21 00074337 - 27/04/2021. Autenticação: F89871A6A522494907F8E638448C93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome; LINHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA
CNPJ : 08.362.231/0001-57
NIRE : 53201362531
Folha ; 11

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Interpretação ;Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 13,48 de
disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades

19.2 Passivo Circulante

1.031.439,74

76.495,77
13,48

ANTONIA MARIA NUNES VERAS

205 - Administrador - CPF 603.106.771-49

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO EVANGEUSTA DE ARAUJO

CONTADOR - CPF 225.586.591-20 - CRC DF-010882-Q-2
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal "",- ~
Certifico registro sob o nO 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231Ob6157 e protocolo
DFE21 00074337 - 27/04/2021. Autenticação: F89B71A6A522494907FBE63B44BC93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópía foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
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Data Assinatura
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27/04/2021

Data

S

DFE2100074337

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERViÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador

Documento Principal

21/056.765-1

IdE3ntificaçãodo··Processo

Identificaçãodo{s) Assinante(s)

CPF Nome

225.586.591-20

603.106.771-49

Assinado utilizando o(s)seguinte(s)selo(s) do

SeloOuro-CertificadoDigital

Assinadoutil iZandô o(s)seguinte(s) selo(s)do

Selo Ouro - BiometriaTSE, SeloOuro-Certificª<:Iô[)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 08362231000157 e protocolo
DFE2100074337 - 27/04/2021. Autenticação: F89B71A6A522494907FBE63B44BC93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
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28/04/2021

Data Assinatura

ANTONlA MARIA NUNES VERAS

ANTONIA MARIA NUNES VERAS

Brasília. quarta-'feira, 28 de abril de 2021

Nome

EDUARDO EVANGELISTA DE ARAUJO

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Documento assinado eletrônicamente. por Tatiany Campos Máximo, Servidor(a) Público(a), em
28/04/2021, às 15:13.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o
número do protocolo 21/056.765-1.

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) dogev.bT

Selo Ouro - Certificado Digital

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LlNHAGUE & VERAS FUNERARIA LIDA :ME, de CNPJ
08.362.231/0001-57 e protocolado sob o número 21/056.765-1 em 27/04/2021, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 1681359, em 28/04/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Tatiany
Campos Máximo.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio
eletrônico do Portal de Serviços 1 Validar Documentos (http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Ca a de Proces

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1681359 em 28/04/2021 da Empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME, CNPJ 2231000157 e protocolo
DFE2100074337 - 27/04/2021. Autenticação: F89B71A6A522494907FBE63B44BC93987482FD1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Gerai.
Para validar este documento, acesse htlp:lljucis.df.gov.br e informe nO do protocolo 21/056.765-1 e o código de segurança iUpe Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Gerai.





EIROMAXMILIAM PATRIOTA

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERViÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Brasília, quarta-feira, 28 deabrilde2021

CPF Nome

Identificação do(s) Assinante(s)
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GDF

Portal de Serviços da Receita" Secretarià de Economia do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO N°: 150062052592021

NOME: L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA ME

ENDEREÇO: QD 105 LOTE 02 LOJA 02 RECANTO DAS EMAS

CIDADE: RECANTO DAS EMAS

CNPJ: 08.362.231/0001-57

CF/DF: 0748085700176 - ATIVA

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_________ CERTIFICAMOS QUE _

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os

relativos à Dívida Ativa, para o CNPj acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débito

que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n° 23.873 de 04/07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 27 de julho de 2021. *
* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no ãmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o
Decreto nO 40.475, de 28/0212020, terão sua validade iimitada ao prazo em que perdurar tai situação.

Certidão emitida via internet em 28/04/2021 às 10:31 :20 e deve ser validada no endereço

http-s://www.receita.fazenda.df.gov.br.CD:O·!

https://ww1 .receita .fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/emitir/08362231 000157 1/1





08/00/2021 Consulta Regularidade do Empregador

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição: 08.362.231/0001-57
Razão Social:LINHAGUE E VERAS FUNERARIA LTDA ME
Endereço: QD QUADRA 105 LOTE 02 LOJA 02 AV RECANTO DAS EMAS / RECANTO

DAS EMAS / BRASILIA / DF /72601-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/04/2021 a 10/08/2021

Certificação Número: 2021041301313268271190

Informação obtida em 08/06/2021 16:48: 55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

~~(
~
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABAI,HO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LINHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.362.231/0001-57
Certidão nO: 13689950/2021
Expedição: 28/04/2021, às 10:37:40
Validade: 24/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que LINHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nO 08.362.231/0001-57, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

D6vidas e sugestões: cndt@tst.jus.br





ANEXO 11I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERALRef.:
EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 112019 - SUAF/SEJUS

A empresa UNHAGUE & VERAS FUNERARIA LTOA, inscrita no CNPJ sob o n°
UNHAGUE & VERAS FUNERARIA LTOA, inscrita no CNPJ sob o nO 08.362.231/0001
57, com sede Quadra 105 lote 2 loja 2, Recanto das Emas - DF, por intermédio de seu
representante legal a Sra. ANTONIA MARIA NUNES VERAS, portadora da Carteira de
Identidade nO 1.993.062 e do CPF nO 603.106.771-49, declara, sob as penas da lei, em
cumprimento ao inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal, combinado ao inciso V
do art. 27 da Lei Federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993, não possuir em seu quadro
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a contar dos 14 (quatorze) anos.

Brasília,11 de junho de 2021.

ANTONIA MARIA NUNES VERAS
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L1NHAGUE &VERAS FUNERARIA LTDA
CNPJ: 08.362.231/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:34:19 do dia 28/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2021.
Código de controle da certidão: 26A5.04EF.F8DEB628
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ANEXO XVI- RESOLUÇÃO RDC N° 33, DE 8 DE JULHO DE 2011-AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO. RDC N° 33, DE 8 DE JULHO DE 2011

Dispõe sobre o Controle e Fiscalização Sanitária do Translado de Restos Mortais

Humanos

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto N° 3.029, de 16 de abril
de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso /I e nos §§ 1° e 3° do art. 54 do Regimento
Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria N° 354 da ANVISA, de 11 de agosto de
2006, republicada no DOUde21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 30dejunhode
2011, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretora-Presidente Substituta,
determino a sua publicação:

Art. 1° Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para o
translado de restos mortais humanos em portos, aeroportos e fronteiras, nos termos desta
Resolução.

CAPíTULO I

DAS DISPOSiÇÕES INICIAIS

Seção IObjetivo

Art. 2° Este Regulamento possui o objetivo de estabelecer os critérios para o translado
de restos mortais humanos em áreas de portos, aeroportos e fronteiras.

Seção /I Abrangência

Art. 3° Este Regulamento se aplica ao translado de restos mortais humanos em áreas
de portos, aeroportos e fronteiras.

Seção 1/1 Definições

Art. 4° Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

I - Aeroporto:é o aeródromo público dotado de instalações e equipamentos
para apoio a operações de aeronaves, embarque e desembarque de viajantes e/ou cargas.

~

11 - Ata de Procedimento de Conservação de Restos Mortais Humanos:
documento escrito que tem por objetivo relatar todo o procedimento de conservação de~ ,

restos mort::s hU~::::;idade Sanitária: Agente público com atribuição de aplicar medidas . ~""
sanitárias apropriadas, de acordo com as Leis e Regulamentos vigentes em todo o território nacional

f,

e Tratados ou outros Atos Internacionais dos quais o Brasil seja Si9X / ~~
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IV - Conservação de Restos Mortais Humanos: é o emprego de técnica, através da
qual os restos mortais humanos são submetidos a tratamento químico, com vistas a
manterem-se conservados por tempo total e permanente ou previsto, respectivamente, o
embalsamamento e a formolização.

V - Cinzas: resíduos pulverulentos provenientes de incineração (cremação) de
restos mortais humanos.

VI - Controle Sanitário: conjunto de medidas caracterizadas por ações de
fiscalização, regulamentação, educação e informação que visam prevenir ou minimizar riscos para a
saúde pública.

VII - Embalsamamento: método de conservação de restos mortais humanos
comoobjetivo de promover sua conservação total e permanente.

VIII - Formolização: método de conservação de restos mortais humanos com
o objetivo de promover sua conservação deforma temporária.

IX - Restos Mortais Humanos: constituem-se do próprio cadáver ou de partes deste, das
ossadas e de cinzas provenientes de sua cremação, excetuadas as células, tecidos e órgãos humanos
destinados a transplantes e implantes, cujo transporte deverá obedecer à legislação
sanitária pertinente.

X - Risco à Saúde Pública: probabilidade de ocorrência de um evento que possa afetar
de forma adversa a saúde da população, com ênfase na disseminação internacional,ou que
possa representar um perigo grave e direto.

XI - Translado de Restos Mortais Humanos: todas as medidas relacionadas
ao transporte de restos mortais humanos, em urna funerária, inclusive àquelas referentes
à sua armazenagem ou guarda temporária até a sua destinação final.

XII - Transportador: empresa responsável pelo transporteda urna funerária.

XIII - Urna Funerária: caixa ou recipiente externo em madeira, forrado internamente
com folhas de zinco ou outro material que o venha a substituir com as mesmas funções,
impermeávele sem visor.

CAPíTULO 11

DAS COMPETÊNCIAS ECUIDADOS RELATIVOS AOTRANSLADO DE RESTOS MORTAIS
HUMANOS

Art. 5° O controle s.anitário do translado de restos mortais humanos em áreasde portos,
aeroportos e fronteiras somente será realizado pela ANVISA em casos de emergência em
saúde pública ou situações que possam significar algum risco à saúde da população, a
critério da Gerência Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados.

~..
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Art. 6° Para o translado de restos mortais humanos em urnas funerárias deverão ser
tomados todos os cuidados necessários a minimizar qualquer risco que possa ser atribuído devendo os
documentos relativos ao procedimento estar à disposição da Autoridade Sanitária competente, sempre
que solicitado.





Parágrafo único. O translado de cinzas não será objeto de controle sanitário.

Art. 7° O translado de restos mortais humanos deverá ser realizado no compartimento
de cargas dos meios de transporte utilizados e os restos mortais deverão ter sido
submetidos a procedimento de conservação.

Parágrafo único. Para efeitos desta norma serão considerados procedimentos de
conservação a formolização e o embalsamamento.

Art. 8° É obrigatória a lavratura de Ata de Conservação de Restos Mortais Humanos
(Anexo I deste regulamento) sempre que for realizado procedimento de conservação de
restos mortais humanos.

Parágrafo único. O transportador deverá anexar a Ata de Conservação de Restos
Mortais Humanos aos demais documentos relativos ao translado de restos mortais
humanos.

Art. 9° O transportador deverá proceder à comunicação de quaisquer acidentes ou
anormalidades durante o translado a autoridade sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.

Parágrafo único. N a ocorrência de quaisquer acidentes ou anormalidades no
translado de restos mortais humanos em urna funerária previsto nesta norma, a Autoridade
Sanitária Estadual, Municipal ou Distrital poderá intervir, em caráter complementar, na falta
de Autoridade Sanitária Federal.

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 infectocontagiosa que,
por ventura, venha a surgir a critério da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério
da Saúde(MS).

CAPíTULO 111

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11 A inobservância ou descumprimento ao disposto nesta Resolução constitui
infração de natureza sanitária, sujeitando-se, o infrator, às penalidades da Lei nO. 6.437, de
20 de agosto de 1977, sem prejuízo das demais sanções de natureza civil ou penal cabíveis.

Art. 12 Os casos não previstos nesta Resolução serão decididos pela área
competente da ANVISA.

Art. 13 Fica revogada a Resolução - RDC nO 68, de 10 de outubro de 2007,
publicada no DOU nO 197, de 11 de outubro de 2007, Seção 1, pág. 86.

Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

MARIA CEcíLIA MARTINS BRITO
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FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA E CIDADANIA DO DISTRITbFEDERAL

Subsecretaria de Assuntos Funerários

Projeto Básico - SEJUS/SUAF

RESPONSÁ VEL PELO PROJETO:

Grupo de Trabalho criado pela Portaria nO 203, de 02 de agosto de 2019, publicada no Diário
Oficial do Distrito Federal nO 146, de 5 de agosto de 2019, para elaboração do projeto básico que instruirá
o procedimento Iicitatório de outorgas de permissão para prestação de serviços funerários no
Distrito Federal.

1.TÍTULO

Projeto básico para outorga de permissões para a prestação dos serviços funerários no âmbito do

Distrito Federal.

2.INTROD UçÃO:

O presente Projeto Básico visa instruir o processo de licitação obrigatório para a outorga de 49

(quarenta e nove) permissões para execução dos serviços funerários no Distrito Federal.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que este Grupo de Trabalho adotou como ponto de partida o projeto
básico elaborado pela Comissão Especial de Serviços Funerários criada pela Portaria n° 155, de 08 de
novembro de 2018, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nO 215, de 12 de novembro de 2018,
consubstanciado no documento SEI-GDF nO 15822253, nos autos do Processo SEI-GDF nO 0400
000497/2012.

Tal decisão embasou-se no fato de contemplar tal documento a quase totalidade das informações necessárias
relativas à matéria objeto do presente trabalho, salvo os acréscimos, aperfeiçoamentos, supressões, correções
e alterações apresentadas neste projeto, detectáveis mediante simples cotejo,o que se consigna em
respeito à produção intelectual da referida Comissão Especial.

3.CONTEXTUALlZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Na esteira das disposições contidas no art. 175 da Constituição Federal, segundo as quais ao Poder
Público incumbe a prestação dos serviços públicos, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
veio a lume a Lei federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que regulou referidos regimes e,
especificamente em relação à outorga de permissão de serviço público, assim a definiu, em seu art. 2°,
inciso IV:

IV - permissão de serviço público: a delegação, a titulo precário, mediante licitação, da prestação de serviços
públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco.

Instituiu ainda a obrigatoriedade de processo licitatório como condição para a outorga de
permissão, nos termos dos art. 14 e 18:

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obrapública, será
objetode prévialicitação, nostermosda legislaçãoprópria e com observância dos princípios
da legalidade, moralidade,publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e
d a vinculação ao instrumento convocatório.

Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber,
os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratose conterá,
especialmente:

I - o objeto, metas e prazo da concessão;

" - a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço; (...)

Nesse contexto, fazendo uso da competência fixada no art. 30, inciso I, da Carta da República, o Distrito
Federal, por meio da Lei distrital nO 2.424, de 13 de julho de 1999, firmou deterem os serviços
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funerários a natureza de serviços públicos: a serem prestados pela própria administração pública ou sob
regime de permissão, consoante regra contida no art. 8°.

I Posteriormente, veio o Decreto distrital nO 28.606, de 20 de dezembro de 2007, a regulamentaros
serviços funerários nesta Capital, reafirmando sua natureza de serviço público essencial e prevendo, nos
ditames de seu art. 7°, a possibilidade de outorga de permissão para sua prestação, verbis:

Art. r A outorga de permissão para execução dosserviçosfuneráriosobservará as normas legais
e regulamentares, em especial a Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, com as modificações
posteriores, não podendo ser transferida a terceiros, sob pena de cancelamento d a
respectiva permissão.

Esse, pois, o principal arcabouço jurídico a ser respeitado nos procedimentos para concessão de outorga
dos serviços funerários remunerados, sem olvidar os comandos da Lei nO 8.666, de 21 de junho de
1993, aqui aplicados subsidiariamente.

Desde o recuado ano de 2008 até os dias correntes, tais serviços são prestados por
estabelecimentos funerários, em caráter precário (atualmente em número de quarenta e cinco),
consoante previsão contida no art. 36 do Decreto nO 28.606, de 2007, que abaixo se transcreve:

Art. 36. Nos termosdo disposto na Lei nO 1.171 de 24 de julho de 1996,regulamentada pelo
Decreto 17.773de 24de outubrode1996, comsuasalterações posteriores e, até que seja
homologado o procedimento Iicitatório para escolha dos permissionários, os interessados em
prestar serviços funerários poderão obter Alvará de Funcionamento a titulo precário, desde que
estejam devidamente registradas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho
do Distrito Federal e celebrem com esta um Termo de Ajuste de Conduta em consonância com este
Decreto e observada a legislação para concessão do alvará acimacitada. (sem destaques no
original)

Registre-se que os serviços funerários gratuitos, assim considerados aqueles a que tem direito o indivíduo
ou a família sem rendimentos ou com renda per capita de até um salário mínimo, ou com renda
superior a essa, mas que se encontre em situação de limitação pessoal e social, tais como
impossibilidade ou dificuldade de subsistência, em decorrência de despesas essenciais
(medicamentos, educação, aluguel, etc.), não são objeto do presente projeto, e são prestados
atualmente pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, sucessora,na estrutura
administrativa do Distrito Federal, da antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social,
Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), (Vide Decreto n° 39.610, de 1° de
janeiro de 2019), de conformidade coma competência estabelecida pelo art. 25 do Decreto n° 28.606, de
2007.

Importante registrar que, com o advento do Decreto distrital nO 39.807, de 06 de maio de 2019, foi criada
na estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania a Subsecretaria de Assuntos
Funerários - SUAF, que veio a suceder a Comissão Executiva de Assuntos Funerários - CEAF (criada pela
Portaria/SEJUS nO 4, de 28 de março de 2011), a Coordenação de Assuntos Funerários (criada pelo
Decreto n° 33.185, de 06 de setembro de 2011), e a Unidade de Assuntos Funerários (criada pelo
Decreto n° 38.175, de 04 de maio de2017).

Em outro giro, os serviços funerários são atualmente fiscalizados pela Subsecretaria de Assuntos Funerários, a
quem compete, a teor do art. 10 do Regimento Interno desta Secretaria, aprovado pelo Decreto n°
34.320, de 26 de abril de 2013:

I. supervisionar e fiscalizar a execução dos contratos de concessão de serviços públicos de
administração dos cemitérios, das funerárias e das necrópoles do Distrito Federal;

11. fiscalizar o recolhimento das receitas advindas da administração dos cemitérios, das funerárias e
dasnecrópoles, produzindo relatório das atividadesaseremencaminhados
àUnidadedeAdministração Geral;

111. executar levantamento e acompanhamento da situação das instalações
fisicas, limpeza, vigilância e conservação das funerárias, necrópoles e cemitérios do Distrito Federal;

IV. acompanhar, supervisionar e fiscalizar o cumprimento, por parte das
empresas funerárias, do contido na legislação que trata dos serviços funerários
noDistritoFederal, e no Termo deAjustamentode Conduta- TAC, firmadoem 21 de julhode
2008entre oDistritoFederal, por meio daSecretaria;

V. atender e solucionar, quando possível, as reclamações, dúvidase
sugestões dos usuários referentes à execução dos serviços funerários, de





. cemitérios e de necrópoles;

VI. prestar informações aos orgaos administrat~vos, judiCliais, bem como à
Câmara Legislativa do Distrito Federal, em assuntos próprios d a coordenação;

. VII. elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas pelas
funerárias e pela concessionária dos serviços de cemitérios e necrópoles;

VIII. propor ao Secretário de Estado normas e procedimentos para
regulação da prestação dosserviços funerários, dos cemitérios e dasnecrópoles;

IX. executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua Localidade de
atuação.

IX.aplicar sanções de advertência e multa, mediante processo administrativo simplificado,
garantido o contraditório e a ampla defesa, e propor ao Secretário de Estado de Justiça e Cidadania
a instauração de processos administrativos para aplicação de sanções de suspensão e
cassação da prestação dos serviços funerários, dos cemitérios e dasnecrópoles;(Inciso
alteradopelo Decreto nO 38.960, de 29/03/2018)

X. executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua Localidade de
atuação.(Incisoacrescidopelo Decreto nO 38.960, de29/03/2018)

(. .. )

3.8.1. É, pois, a SUAF/SEJUS a unidade técnica diretamente interessada na regularização da prestação de
serviços funerários no Distrito Federal, objeto do presente Projeto Básico.

4.0BJETIVOS :

OBJETIVO GERAL:

Regularizar a prestação dos serviços funerários no Distrito Federal, por meio da outorga de permissões
para sua execução, de modo a amoldá-Ia ao disposto no art. 175 da Constituição Federal, no art. 186 da
Lei Orgânica do Distrito Federal e no art. 7° do Decreto distrital nO 28.606, de 2007.

OBJETIVOS ESPECíFICOS:

Outorgar 49 (quarenta e nove) permissões para execução dos serviços funerários;

Propiciar a prestação de um serviço adequado, considerado como tal aquele que satisfaça as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade, cortesia na prestação, modernidade das
técnicas, de equipamentos e instalações, sua conservaç ão e modicidade das tarifas.

5.DO OBJETO:

O Governo do Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, se propõe a
outorgar permissão a pessoas jurídicas de direito privado para exploração de adequado serviço
funerário local.

A delegação tem por f inalidade a execução e exploração dos serviços funerários, a saber:

serviços obrigatórios, privativos do Poder Público ou das Permissionárias:

fornecimento de urna mortuária;transporte

funerário;

higienização e preparação de cadáver e ornamentação de urna;

conservação de restos mortais humanos.

Serviços obrigatórios, que o usuário pode obter diretamente:

retirada de Certidão de Óbito e Guia de Sepultamento; recolhimento

de taxas de cemitério relativas ao sepultamento;

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

Serviços funerários e fornecimentos optativos:

translado ou despacho aéreo ou terrestre, nacional ou internacional de cadáver, observada a
Resolução RDC 33, de 8 de julho de 2011, da ANVISA;

representação da familia no encaminhamento de requerimento e de papéis necessários à





-liberação de cadáver, inclusive visando ;emoção nacional ou internacional;

urna, ornamentação e serviço de padrão diferenciado;

- venda de planos de assistência funerária devidamente autorizada pelo órgão competente, nos
termos e desde que preenchidas as disposições da Lei federal n° 13.261, de 22 de marçode 2016.

DO SERViÇO ADEQUADO

A definição de serviço adequado é encontrável nos §§ 1° e 2° do art. 6° da Lei federal nO 8.987, de
1995:

Art. 6° Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normaspertinentes e no
respectivo contrato.

§ 1° Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade dastarifas.

§ 2° A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações
e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3° Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de
emergênciaou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

11 - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Assim projeta-se a seguir, o serviço adequado ao interesse público, em atendimento às
peculiaridades das atividades funerárias no Distrito Federal, consoante dispõe o art. 1°, parágrafo
único, da mesma Lei federal nO 8.987, de 1995.

6.DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS

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

sala de exposição para ataúdes e materiais correlatos;

dependências para administração;

banheiros sociais;

sala para preparação dos corpos, quando exercer as atividades dispostas nos incisos 111 e VI, do art. r,
da Lei distrital n° 2.424, de 1999.

A mudança de endereço da Permissionária, necessariamente dentro da Localidade em que lhe for outorgada a
permissão, por qualquer razão, deverá ser justificada e previamente autorizada pela Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania, devendo o novo local atender às exigências do Decreto distrital nO 28.606, de
2007, e ser licenciado pela respectiva Administração Regional.

Nenhuma agência funerária poderá instalar-se ou transferir seu domicílio antes de procedida à
vistoria no novo local pelos órgãoscompetentes, osquais atestarão a sua regularidade, conforme as
exigências previstas na legislação em vigor.

Os locais e edificações para a execução das atividades tanatopraxia, somatoconservação,
transporte e translado de cadáveres dependerão, para seu funcionamento, de licença sanitária, nos
termos do art. 163 da Lei distrital nO 5.321, de 06 de março de 2014.

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

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

As Permissionárias deverão adequar suas instalações físicas, de forma a observarem as condições de
acessibilidade da pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida, em cumprimento ao
disposto no art. 11 da Lei federal nO 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 8° do Decreto
federal nO 5.296, de 02 de dezembro de 2004, no que couber.

As Permissionárias de outras unidades da federação não instaladas no Distrito Federal, deverão





,
_apresentar, juntamente com as propostas, declaração de que disporão de sede ou filial no Distrito

Federal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato, sob penade
desclassificação. • •

. Considerando as informações extraídas no sitio eletrônico do SEBRAE, que consigna o prazo médio de 15 a
30 dias para a abertura de uma empresa no Distrito Federal, reputa-se razoável o prazo ora sugerido
(60 dias), o que ampliará o espectro de concorrentes.

7.DA PREPARAÇÃO DE CORPOS
TANATOPRAXIA

- CONSERVAÇÃO DE RESTOS MORTAIS HUMANOS OU

A preparação de corpos (ou partes deles) deverá ser processada em consonância com o disposto pelo
Decreto distrital nO 28.606, de 2007, e pelo Decreto distrital nO 32.568, de 09 de dezembro de 2010
(Código Sanitário do Distrito Federal), a serem utilizados quando:

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

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

o corpo for transportado por via aérea para outra localidade;

o óbito se der por doença transmissível e o corpo for transportado para outra localidade,
independentemente da distância;

a critério do médico que expediu o Atestado de Óbito, quandoa distância que o corpo tiver q ue ser
transportado, porvia terrestre, for inferior a 250 km.

A preparação de corpos (ou partes deles) deverá ser feita por pessoal habilitado em necropsia ou
Técnico em Tanatopraxia, por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e pelo Ministério
da Saúde, sob responsabilidade de médico legista ou anátomo-patologista, devendo ser

observadas as normas fixadas pela Vigilância Sanitária para esse mister.

As instalações fisicas para desempenho de tais atividades deverão atender às exigências dos órgãos
públicos de controle e fiscalização competentes.

Caso o licitante não conte, nas instalações da respectiva agência funerária, com local apropriado
para as atividades de conservação de restos mortais humanos, deverá apresentar, no momento
da assinatura do contrato de outorga de permissão, contrato firmado co m empresa para a qual
for terceirizar tais serviços, obedecendo às disposições contidas na Portaria n° 160, de 12 de
novembro de 2018 - SEJUS/DF.

8.DOS VEíCULOS ESPECIAIS

Para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, exige-se veículo especial para transporte funerário,
que deverá atender aos seguintes requisitos, comprovados mediante vistoria, licenciamento e
emplacamento pelo DETRAN/DF, vistoria da Subsecretaria de Assuntos Funerários - SUAF/SEJUS, para
emissão de credencial, e da autoridade sanitária, para emissão do respectivo Certificado de Vistoria
de Veículo e Certificado do órgão Técnico devidamente credenciado que ateste a transformação
veicular para tal fim, quando for o caso, sendo obrigatórios osseguintes requisitos e características:

ano de fabricação de, no máximo, 10 (dez) anos e em perfeitas condições de funcionamento;

portas e cinto de segurança e salubridade definidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal (em matéria de vigilância sanitária), pela Portaria nO 247-SEDEST, de 27 de dezembro de 2007,
e pelo Código de Trânsito Brasileiro;

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

adesivos com o nome fantasia da respectiva empresa funerária, o endereço, o telefone e a razão social,
nas portasdianteiras, nas laterais acima do eixotraseiro, nocapôdianteiro e na parte traseira;

trava para urna funerária durante o transporte;

revestimento interno do compartimento destinado ao transporte de urna funerária de material liso,
resistente, impermeável, lavável e não absorvente.

Atingido o limite da vida útil do(s) veículo(s), fixado em 10 (dez) anos, a contar do ano de sua fabricação
especificado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, é obrigatória sua substituição. JJ/





· Os veículos cadastrados para 'o serviço funerário do Distrito Federal serão, obrigatoriamente,
vistoriados a cada 12 (doze) meses pelo órgão distrital responsável pela Vigilância Sanitária e pela
Subs ecretaria de As suntos Funerários - SUAF/SEJUS, que emitirá creden~ial a ser afixada na parte
interna do veículo, em local visível pelos usuários e pela fiscalização.

O transporte de cadáver só será permitido em veículo especial destinado exclusivamente para esse f
imo

Os veículos especiais que transportarem cadáveres cuja causa da morte tenha sido moléstia
transmissível deverão ser rigorosamente desinfetados.

Os veículos especiais deverão atender a todas as exigências contidas na legislação vigente, nos âmbitos
distrital e federal.

9.DA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

Na prestação dos serviços, a Permissionária empregará mão de obra qualificada, de acordo com as exigências
legais, e treinada para relacionamento com os usuários, exigindo-se conduta respeitosa e urbanidade no trato.

A conservação de restos mortais humanos, ato médico consistente no emprego de técnica de tratamento
químico, visando à conservação total e permanente ou por tempo previsto, será executada, por força do
art. 3° do Decreto distrital nO 28.606, de 2007, por Técnico em Necropsia ou em Tanatopraxia habilitado
por instituição reconhecida pelos Ministérios da Educação e da Saúde, e sob a responsabilidade de Médico
Legista ou Anátomo-patologista, em local apropriado aprovado pela autoridade sanitária, localizado
em hospital, no Instituto Médico Legal ou em clínica específica, com observância dos termos da
Resolução RDC 33, de 8 de julho de 2011, da ANVISA.

Embora a RDC 33 se refira, em seu art 4°, inciso VIII à formolização, optou-se por não se utilizar o
termo, em face da informação constante do Manual do Diretor Funerário, documento de ref erência
homologado pela Associação Brasileira de Empresas Funerárias, Crematórios e Administradoras de Planos
Funerários, e que lhe é posterior, no sentido de que a formolização foi abandonada, por se utilizar
formol em quantidade desaconselhavel à saúde do profissional.

Todos os Agentes Funerários deverão ser regularmente registrados como empregados, na forma da
Consolidação das Leis do Trabalho, e usarão crachás de identificação.

É expressamente vedada a contratação de menores de dezoito anos para o serviço funerário,
conforme prescreve o inciso XXXII' do art. 7° da Constituição Federal.

A Permissionária se obrigará a fornecer ao Agente Funerário todos os equipamentos de proteção e segurança
do trabalho, bem como exigirá e acompanhará a observância de programas de saúd e, especialmente
as campanhas públicas de prevenç ão a acidentes de trabalho, epidemias e endemi as.

Exigir-se-á dos empregados o uso do uniforme compativel e higiene pessoal adequada ao
atendimento dos usuários do serviço público outorgado.

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

A Permitente poderá propor novas normas oualterações das já existentes, quevisemaprimoraros
serviços oferecidos à comunidade, melhorar o atendimento às necessidades dos usuários e/ o u
aperfeiçoar as condições de exploração dos serviços.

Évedada a transferência do direito de exploração dos serviços funerários a terceiros, sob pena de cancelamento
da respectiva permissão, conforme apregoa o art. 7° do Decreto distrital nO 28.606, de 2007.

As Permissionárias obrigatoriamente deverão possuir em seus estabelecimentos urnas mortuárias com as
características mínimas, conforme especificação a seguir:

Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado, sem visor;

Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira acabamento especial, estilo reto
ou sextavado, com visor.

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

A Permissionária poderá disponibilizar padrões e modelos de urnas mortuárias e serviços de
natureza diferenciada não constantes da tabela de preços máximos de tarifas estipulados pelo
Permitente para atender à conveniência dos usuários, sendo, nesse caso, livre a negociação de
preços.





10. DA QUANTIDADE DE PERMISSÕES

ALei federal nO 8.987, de 1995, prescreve:

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

O serviço funerário tem caráter essencial (inciso IV do art. 10 da Lei federal n° 7.783, de 1989).

Sua prestação reclama regime de atividade contínua de que não pode prescindir a sociedade.

Emoutra quadra, dada a vedação deexclusividade, portratar-se de outorga, bem como em face do
número de óbitos no Distrito Federal, é impositivo adotar, para a quantificação d as o uto rg as 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 econâmico- f
inanceira da delegação.

Assim sendo, conforme dados da projeção de população e óbitos extraídos do sítio eletrô nico
www.ibge.gov.br. e dos dados de óbitos, por endereço dos falecidos, encontráveis no sítio
https://salasit.saude.df.gov.br, da Secretaria de Estado de Saúde, chegou-se aos resultados que a seguir
se explicitará.

DA METODOLOGIA DOS CÁLCULOS PARA DEFINiÇÃO DO NÚMERO DE OUTORGAS DE PERMISSÃ
O

Foi extraído do sítio eletrônico https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ o quantitativo
populacional e de óbitos projetados para o período de 2020 até o ano de 2030 (termo f inal do
contrato), ao final do qual serão 3.402.180 habitantes neste ente federado, e 18.780 óbitos.

Não se pode desconsiderar, entretanto, que deste total de óbitos, há que se subtrair, nos cálculos,
o número de sepultamentos sociais, ouseja, aqueles gratuitamente efetuados pelo Distrito Federal,
que não gerarão qualquer receita para as permissionárias.

Segundo dados fornecidos 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

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 2015.

O número total de sepultamentos sociais entre2015 e 2019 foi de5.156.

Contudo, compulsando a relação nominal encaminhada pela empresa Campo da Esperança Serviços
Ltda., verificou-se que desse total, 868 sepultados tinham endereço incompleto (e sem possibilidade de
localização) ou desconhecido e 333 residiam fora do Distrito Federal.

Por questão de equidade, vez que não há como se verificar de qual das Localidades licitadas deveriam
ser subtraídos esses enterros gratuitos (com endereços incompletos e residentes fora deste ente
federado), houve-se por bem considerar apenas o número daqueles que residiam em local conhecido,
no total de 3.955 (três mil, novecentos e cinquenta e cinco), cujos números e percentuais encontram
se discriminados em cada Localidade a ser licitada, na respectiva planilha de cálculos.

10.1.1.1.4.1. Registre-se que o percentual de enterros sociais também foi calculado para cada





· Localidade, ano a ano.

Assim como o IBGE projetou a população e o número de óbitos pO'r ano no'Distrito Federal entre 2019
e 2030, foi projetadoo número de enterrossociais, nesse mesmo período, calculad o sobre amédia
de 1031,2 ao ano (média de sepultamentos sociais entre 2015 e 2019) ao qual foi aplicad 00

percentual médio de crescimento nos últimos cinco anos, qual seja 1,47% ao ano, também
discriminado na memória de cálculos.

Óbitos totais
Ano População Percentual de Crescimen to

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 3.371.845 18.141 5,38%

2030 3.402.180 18.780 5,32%

Verifica-se, pois, que no ano de 2030 ocorrerão 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.

Tais projeções propiciam o estabelecimento do número de empresas necessárias, na forma da tabela que
retratará a separação das outorgas por grupos de localidades, de modo a estimular a competitividade
entre as Permissionárias e prevenir eventuais interrupções de atividade, garantindo que cada uma delas
tenha a possibilidade de executar, pelo menos, 01 (um) serviço diário ao final do prazo de validade das
permissões.

Ressalte-se que o número de habitantes projetados não tem relação direta comonúmero de óbitos.

SEPARAÇÃO DE OUTOR GAS POR GRUPOS DE LOCALIDA DES

As Localidades do Distrito Federal (não necessariamente correspondentes a Regiões Administrativas)
foram separadas por grupos pelo critério da proximidade, considerando que algumas apresentam pequeno
número de óbitos, tornando-se pouco atrativas para a instalação d e uma empresa funerária,
enquanto outras próximas ostentam números elevados. Com esse parâmetro, ainda que não
contemplada com a presença de um estabelecimento, contará a Localidade com pelo menos uma
funerária nas proximidades.

Acrescente-se que as Regiões Administrativas do Sol Nascente/Por do Sol e Arniqueira não foram objeto de
cálculos individualizados, por haverem sido criadas no ano de 2019, não se dispondo, assim, de dados
estatisticos específicos. Não obstante, são contempladas nos grupos de localidades de que faziam parte.

A adoção desse critério (número de óbitos em 2030) garante o número correto e necessário de
funerárias por localidade.

O número de outorgas foi definido, repita-se, considerando o número total de óbitos/dia
projetado pelo IBG E referente ao ano de 2030, data de fim da outorga, quando s ornadas ocorrências
de todas as localidades, cujos dados, como já dito, foram extraídos do sítio oficial da Secretari a de
Saúde do Distrito Federal (htlps://s ai asit.s aud e.df.gov.b r), que registra esse recorte pelo
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endereço do falecido, por localid~de (Asá Sul, Asa Norte, Lago Sul, Ceilândia, etc.).

Desse número total de óbitos, repita-se, foi subtraído o número de sepultamentos sociais, ou seja, aqueles
realizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, calculado pela
média dos últimos cinco anos (2015/2019) e projetado igualmente até 2030 com utilização do
percentual de crescimento médio (1,47%).

A licitante adjudicatária deverá se estabelecer exclusivamente na localidade do grupo por ela escolhida, o
que não a impede de prestar os serviços em todo o território do Distrito Federal, sendo vedada, a
partir da vigência do contrato, a abertura de qualquer filial para a prestação dos serviços objeto da
permissão.

Tal vedação se prende ao fato de que a abertura de várias filiais na mesma localidade
corresponderia, em verdade e de fato, à instalação de novas funerárias (embora como vários
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica), o que vai de encontro à pretendida
concorrência entre as permissionárias, na busca da prestação do melhor serviço.

Esse é o posicionamento deste Grupo de Trabalho, apesar do que consta do Parecer n° 677/201 8 
PRCON/PGDF, que aparentemente considerou apenas a fase licitatória, quando ali opinou pela retirada
de tais prescrições do projeto básico anterior, e não a fase da prestação dos serviços, vez que, se
numa mesma localidade forem outorgadas 2 permissões, por exemplo, e uma das empresas puder
abrir várias filiais, a outra Permissionária certamente verá inviabilizadas suas atividades, em virtude
de uma concorrência à qual não poderá fazerfrente.

10.5.5.3. A outorga de permissão a uma empresafunerária não se estenderá a filiais que porventura
existam, devendo a adjudicatária escolher um dos estabelecimentos da pessoa jurídica, que pode ser a
própria matriz ou uma das filiais, para a prestação dosserviços, a partir da firmatura do contrato.

Caso seja a matriz da empresa funerária estabelecida em outra unidade da federação quem participe
da licitação, deverá apresentar seus documentos de regularidade fiscal, de acordo com seu CNPJ.
Entretanto, caso seja a filial a participante do certame, todososdocumentos de regularidade fiscal
devem ser apresentados em seu nome e de acordo com seu próprio CNPJ, consoante Acórdão n° 3056/2008
-TCU.

Também é possível que a matriz de empresa funerária instalada em outra unidade da federação
participe da licitação e uma única filial sua seja instalada e execute o contrato no Distrito Federal,
circunstância em que deverá a administração pública exigir a comprovação de regularidade f iscal da
filial no que tange aos tributos não recolhidos de maneira centralizada.

Isso porque, matriz e filial são a mesma pessoa jurídica, mas para fins tributários, podem ser
considerados osdiversos estabelecimentos para emissão de certidão de regularidade fiscal.

É proibida a apresentação de propostas distintas por matrize filial de uma mesma empresa, por não ser
razoável que concorra consigo mesma, consoante orientação da Procuradoria Geral do Distrito
Federal por meio do Parecer nO 677/2018-PRCON/PGDF.

Entretanto, no caso do presente certame, uma mesma empresa pode apresentar mais de uma proposta,
desde que dirigidas a diferentes grupos de localidades, vez que, ao final, terá que optar por uma
única permissão.

10.5.5.3.2. Assim, a cada empresa adjudicatária será concedida uma única permissão, seja ela para a matriz
ou para a filial.

Vide as tabelas:

TABELA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeção Projeção de sepultamentos Total de óbitos Total de
População de sociais/ano 2030 com menos o total de óbitos/dia a

2030 Óbitosl endereços conhecidos no sepultamentos serem
ano Distrito Federal sociais atendidos por
2030 funerárias

3.402.180 18.780 929 17.851 48,90

Importante consignar que a soma dos óbitos projetados para o ano de 2030 por localidade que
abaixo se especificará apresenta desvios percentuais, que se devem ao desprezo, em todos os





_cálculos, das partes decimais que' excederàm os centésimos, levando ao arredondamento para mais ou
para menos.

Por tal razão, considerando que o número de óbitosprojetados para 2030 dividido por365 resulto uno
número 48,90, foi ele arredondado para 49, que retrata mais fidedignamente o número de
Permissionárias necessárias.

Dos números de óbitos discriminados nas tabelas abaixo já foram subtraídos aqueles a serem
atendidos pelo serviço social, conforme memória de cálculo que acompanha este Projeto Básico.

GRUPO 01

Óbitos/ano
Óbitos/

Localidade em 2030 menos sepultamentos sociais Número de outorgas
dia

2030

Asa Sul 797,20 2,18

Asa Norte 692,05 1,90

Lago Sul 285,75 0,78

Lago Norte 253,39 0,69
7

Cruzeiro 231,25 0,63

Sudoes te/Octogonal 193,69 0,53

Varjão 38,55 0,11

TOTAL 2.491,88 6,82

*Obrigatória a outorga de, no mínimo, duas permissões para a localidade da Asa Sul, em virtude da
existência do Instituto Hospital de Base e, no mínimo, uma permissão para a Localidade da Asa
Norte, por abrigar hospital público, levando-se em conta ainda o número de óbitos projetados;

*A preferência para a escolha da localidade seguirá à ordem de classificação da licitante dentro do
grupo por ela escolhido;

*Caso escolhidas as localidades, restem apenas 3 permissões a serem outorgadas, necessariamente terão
que recair as escolhas sobre aquelas de natureza obrigatória (Asa Sul e Asa Norte), se ainda não tiverem sido
contempladas, nas proporções estabelecidas.

GRUPO 02

Óbitos/ano menos sepultamentos sociais Óbitos/dia
Localidade Número de outorg as

2030 2030

Gama 1175,58 3,22

Santa Maria 729,22 2,00 5

TOTAL 1904,80 5,21

*Obrigatória a outorga de, no mínimo, três permissões para a localidade do Gama e duas para a
localidade de Santa Maria, em virtude da existência de hospitais públicos, levando-se em conta ainda o
número de óbitos projetados;

*A preferência para a escolha da localidade seguirá à ordem de classificação da licitante dentro do
grupo por ela escolhido;

*Caso escolhidas as localidades, restem apenas 2 permissões a serem outorgadas, necessariamente terão
que recair as próximas escolhas sobre aquelas de natureza obrigatória, nas proporções
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.estabelecidas, ou seja, se os três primeiros colocados no grupo escolherem a localidade do Gama, os dois
próximos classificados terão que optar pela localidade de Santa Maria.

,
GRUPO 03

Óbitos/ano menos sepultamentos sociais Óbitos/dia
Localidade Número de Outorgas

2030 2030

Taguatinga 1608,76 4,41

Samambaia 1279,24 3,50

Aguas Claras 625,31 1,71
11

Vicente Pires 383,20 1,05

TOTAL 3.896,51 10,67

'Obrigatória a outorga de, no mmlmo, quatro permlssoes para a localidade de Taguatinga e três paraa
localidade de Samambaia, em virtude da existência de hospitais públicos, levando-se em conta ainda
o número de óbitos projetados;

'A preferência para a escolha da localidade seguirá à ordem de classificação da licitante dentro do
grupo por ela escolhido;

'Caso escolhidas as localidades, restem apenas 7 permissões a serem outorgadas, necessariamente terão
que recair as próximas escolhas sobre aquelas de natureza obrigatória (Taguatinga e Samambaia),
se ainda não tiverem sido contempladas, nas proporções estabelecidas.

GRUPO 04

Localidade Óbitos/ano menos sepultamentos sociais 2030 Óbitos/dia 2030 Número de outorg as

Ceilândia 2839,71 7,78

Brazlândia 504,96 1,38 9

TOTAL 3344,67 9,16

'Obrigatória a outorga de, no mínimo, duas permlssoes para a localidade de Brazlândia, em virtude desua
localização e da existência de hospital público;

'A preferência para a escolha da localidade seguirá à ordem de classificação da licitante dentro do
grupo por ela escolhido;

'Caso escolhidas as localidades, restem apenas 2 permissões a serem outorgadas, necessariamente terão
que recair as próximas escolhas sobre a Localidade de Brazlândia, se ainda não tiver sido
contemplada.

GRUPO 05

Óbitos/ano menos sepultamentos sociais Óbitos/
Localidade Número de outorgas

2030 dia

2030

Planaltina 1204,90 3,30

Sobradinho 614,18 1,68

São Sebastião 501,05 1,37

Sobradinho 11 499,46 1,37

Paranoá 402,77 1,10

Itapoã 219,00 0,60 10
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Jardim Botânico 147,33 , 0,40

Fercal 62,37 0,17

TOTAL 3651,06 10

*Obrigatória a outorga de, no mínimo, duas permissões para a localidade de Sobradinho, uma para a localidade
do Paranoá e três para Planaltina, em virtude da existência de hospitais públicos, levando- se em conta
ainda o número de óbitos projetados;

*A preferência para a escolha da localidade seguirá à ordem de classificação da licitante dentro do
grupo por ela escolhido.

*Caso escolhidas as localidades, restem apenas 6 permissões a serem outorgadas, necessariamente terão
que recair as próximas escolhas sobre aquelas denatureza obrigatória (Sobradinho, Paranoá e
Planaltina), caso ainda não tenham sido contempladas, nas proporções estabelecidas.

GRUPO 06

Óbitos/dia
Número

Localidade Óbitos/ano menos sepultamentos sociais 2030 2030
de

outorgas

Guará 838,82 2,30

Riacho Fundo 224,98 0,62

Núcleo Bandeirante 181,35 0,50

SCIA/Es trutural 168,06 0,46
5

ParkWay 156,43 0,43

Candangolândia 113,72 0,31

SIA 11,45 0,03

TOTAL 1964,81 4,65

*Obrigatória a outorga de, no mínimo, duas permissões para a localidade do Guará em virtude da
existência de hospital público local, levando-se em conta ainda o número de óbitos projetados;

*A preferência para a escolha da localidade seguirá à ordem de classificação da licitante dentro do
grupo por ela escolhido.

*Caso escolhidas as localidades, restem apenas duas permissões a serem outorgadas,
necessariamente terão que recair as próximas escolhas sobre a localidade do Guará, se ainda não
houver sido contemplada.

GRUPO 07

Óbitos/ Óbitos/
Localidade Número de Outorg as

ano menos sepultamentos sociais 2030 dia

2030

Recanto das Emas 643,75 1,76

Riacho Fundo II 223,79 0,61 2

TOTAL 867,54 2,37

* Escolha livre no grupo.

Diante da metodologia adotada, de escolha das localidades pelos vencedores de cada grupo, não haverá f
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TOTAL DE OUTOR GAS DE PERMISS ÃO A SEREM LICITA DAS: 49

_ Para concorrer à outorga de permissão, cada empresa poderá apresentar 01 (uma) única proposta
por grupo.

Na hipótese de uma mesma empresa ser classificada em mais de um grupo, deverá optar POR 1 (UMA)
ÚNICA OUTORGA, EM 1 (UMA) ÚNICA LOCALIDADE DO GRUPO QUE ESCOLHER, conforme

sua preferênci a, tornando-se a vencedora daquela localidade, obedecendo -se aos seguintes critérios:

ordem de classificação em cada grupo;

a definição de escolha se iniciará a partir do Grupo 1, e seguirá sucessivamente;

caso a empresa se classifique em mais de um grupo, repise-se, deverá optar apenas por um deles e
escolher uma única localidade que lhe convier, obedecendo à ordem de classificação das
propostas dentro do grupo escolhido;

será outorgada uma única permissão para cada empresa (CNPJ) classificada;

realizada a escolha do grupo pela empresa classificada, automaticamente estará ela excluída dos demais
grupos;

As localidades preteridas pelas licitantes classificadas que optarem por outro grupo serão o b j etodas
propostas de valores subsequentes, até o complemento do número de outorgas disponíveis no grupo;

as vagas serão preenchidas durante a reunião de abertura dos envelopes das propostas
comerciais.

Ainda que ocorra hipótese de não comparecimento ou de inabilitação de algum dos interessados,
ou de desclassificação de proposta em desconformidade com os requisitos estabelecidos, ou em
situação de exclusão de licitantes em razão de descumprimento das obrigaçõese compromissos assumidos
com a proposta apresentada, em quantitativo suficiente para a outorga de 49 (quarenta e nove)
permissões, o procedimento terá validade e plena eficácia para os licitantes adjudicados.

11. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO

Em virtude da baixa complexidade dos serviços funerários e considerando o amplo universo de
possíveis licitantes (atualmente há 45 empresas funerárias em atividade no Distrito Federal, já
se tendo chegado ao número de 59), não será permitida nesta licitação a participação de empresas
em consórcio.

12. PERíODO DA OUTORGA DE PERMISSÃO

A outorga de permissão terá vigência de 10 (dez) anos, a partir da data da assinatura do contrato
respectivo, operando-se a eficácia com a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito
Federal - DODF, prorrogável por igual prazo, a critério da Permitente e mediante requerimento da
Permissionária.

13. DO VALOR

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 - maio/2012),
estimou-se o valor de correção monetária pelo IPCA-E IBGE, até dezembro de 2020 (59,8607%),
consoante últimos dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, no sítio eletrônico
hUps://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorlndice.do? method=corrigirPorlndice
(cálculos impressos anexos).

O investimento básico para montar uma funerária de pequeno porte irá girar em torno do que se
segue:

Valores corrigidos

Material 2012 pelo IPCA·E IBGE de maio de 2012 até dezem bro de 2020
(último índice divulgado)





,

02 Veículos
R$

143.874,69

00
-

04 carrinhos para R$
R$ 15.986,08

transporte de urnas 10.000,
00

08 conjunto suporte para R$
R$ 5.595,13

urnas 3.500,
00

03 mesas R$ R$ 959,16
_. 600,0,0

10 cadeiras
R$

R$ 1.918,33
1.200,
00

03 computadores
R$

R$ 7.193,73
4.500,
00

02 impressoras a laser
R$

R$ 2.887,49
1.S00,
00

01 aparelho de fax * R$ R$ 650,57
4W;OO

02 Arquivos R$ R$ 1.438,75
900,00

04 telefones R$ R$319,72
200,00

10 conjuntos de R$ R$ 6.714,15
candelabros 4.200,

00

10 conjuntos de castiçai~
R$

R$10.231,09
6.400,
00

10 conjuntos de suporte R$
R$ 2.397,91

para coroas 1.500,
00

TOTAL DO R$
R$ 200.225,61

INVESTIME NTO 125.250,
00

Observações:
a)Não foram considerados os gastos relativos à aquisição ou reforma do imóvel escolhido para a

instalação da empresa.

b)Nos valores acima não está prevista a aquisição de estoque inicial para a funerária, porquantoirá
dependerda expectativa de venda de cada empresa.

c)O aparelho de fax foi retirado da estimativa, em face de sua obsolescência.
d)Os preços acima são referenciais, para fins de estimativa do investimento necessário.

Os custos para abrir e manter uma empresa funerária de pequeno porte podem ser estimados, considerando os
itens e valores referenciais indicados abaixo, ainda de acordo com o SEBRAE, com os valores devidamente
corrigidos pelo IPCA, até dezembro de2020:

Custos 2012 2020

Salários, comissões e encargos
R$ R$

6.000, 9.591,
00 65

Tributos, impostos, contribuições e taxas
R$ R$

soa, 1.27S,
00 89

Aluguel, taxa de condomínio, segurança
R$ R$

1.500, 2.397,
00 91





Água, luz, telefone e acesso a internet
R$

250,
00

R$
399,
65





, i
Produtos para higiene e limpeza da empresa e funcionários R$ R$

300, 479,
00 58.. w~_...~,

Recursos para manutenções corretivas e preventivas de maquinários, R$ R$
equipamentos e instalações 150, 239,

00 79

Propaganda e publicidade da empresa
R$ R$

1.500, 2.397,
00 91

TOTAL DOS CUSTOS
R$ R$

10.500, 16.785,
00 38'--._._-_.._~~-~_." .._~~.__.~._.__.~.._. ......."'......__...__._..,_......__._-_.-_.-........,.........._..".,"..,,~._--_ .•."'._....__......"'...-

~-_..-~ •.."~ .._."'-",.",."-_.•_,•.,.,---,_.. ",,..

RESULTADOS

Valor extraído do sítio
Atualização Monetária pelo IPCA no período te

eletrônico do SEBRAE para
2012

2012 a dezembro de 2020 (59,860770%)

Custos
R$ 10.500,00 R$ 16.785,38

Mensais

Investimentos R$ 125.250,00 R$ 200.225,61
'----_..,._"._.." _...."""."-,.""...._.",,,,,.,,,-,,._,,,,,.,,.,,..,, ..,,._..,,,-,,,...,,,._.

VALOR DA LICITAÇÃO CONSIDERANDO O MENOR CUSTO TOTAL PARA
FUNERÁRIOS, COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇÃ O
(TANATOPRAXIA 24 HORAS)

SERViÇOS
DO CORPO

Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado, sem visor
infantil/adulto até 1,60m - R$ 305,90

Artefatos com crisântemos - R$ 119,34

Atendimento - R$ 134,47

Tanatopraxia 24 horas - R$ 681,85

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

O valor total estimado das outorgasdepermissão correspondeà soma dofaturamento bruto mínimo
estimado das 49 (quarenta e nove) permissões aolongodoperíododaoutorga, cujo montante éde 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:

ANO ÓBITOS VALOR MíNIMO DO SERViÇO VALOR TOTAL NO ANO

2021 13.283,5 1.241,56 16.492.349,20
7

2022 13.696,6 1.241,56 17.005.150,70
O

2023 14.112,4 1.241,56 17.521.453,40
5

2024 14.561,1 1.241,56 18.078.516,60
3

2025 15.075,6 1.241,56 18.717.286,80
2

2026 15.560,9 1.241,56 19.319.828,30
3





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

* Período de 10 (dez) anos para permissão, considerando aassinatura do contrato em 2021 e com termo final em 2030.

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

VALOR TOTAL ESTIMADO 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 FATURAMEN TO

BRUTO ESTIMADO
R$ 195.292,72

o valor mínimo estimado de cada Contrato, para efeitodalicitação, corresponde ao preço mini mo de
cada outorga, que é de R$ 195.292,72 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e doisreais
e setenta e dois centavos) para cada funerária, considerando:

o menor custocobrado porsepultamento infantil/adulto de 1,41 a 1,60m de altura, em urna comalça
dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado, semvisor, atendimento, com
procedimento de tanatopraxia 24 horas, artefatos e ornamentação com crisântemos, de acordo com
a tabela definida após pesquisa de preços (Processo nO 00600-00002417/2020-91 - relacionado), repita-se, é
de R$ 1.241,56;

o valor da outorga de permissão a ser proposto por cada Licitante não poderá ser inferior a R$
195.292,72 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e dois centavos e setenta e dois
centavos) ,que corresponde a 5% (cinco porcento) do valortotalda licitação, por Permissionária;

Os presentes cálculos foram providenciados pela servidora SOLANGE MARIA BRITO GRANGEIRO
BOTELHO, matrícula nO 244367-8, e conferidos por GILCE SANT'ANNA TELES, matrícula nO 103.988-1.

Conforme já asseverado, os percentuais foram definidos considerando os valores do lucro presumido,
investimento inicial para instalação de empresas do ramo de serviços funerários. Ademais, por se tratar
de um serviço exclusivo do Estado, essencial à população e sem fins lucrativos pelo ente estatal, e
considerando ainda o caráter precário da permissão, entende-se que o valor da outorga definido
promove a ampla concorrência e a viabilidade do processo Iicitatório.

14. DA LOCALIDADE DE ATUAÇÃ O

A localidade de atuação das Permissionárias limitar-se-á ao território do Distrito Federal, ficando a critério
da família do de cujus a escolha da funerária, do padrão do serviço e do local de sepultamento,
independentemente do local doóbito.

Nas situações de recepção de corpos em evento de óbito verificado fora dos limites geográfico s d o
Distrito Federal e que, por vontade de familiares, sejam transladados para sepultamento nos
cemitérios do Distrito Federal, a prestadora de serviços da origem não poderá executar
atividades complementares, caso em que uma Permissionária do DF deverá ser formalmente
contratada para assumira finalização do atendimento funerário.

Nas situações de remoção de cadáveres para sepultamento em cemitérios localizados fora do Distrito
Federal, a Permissionária poderá efetuar o traslado em urna especial para transporte, mediante
autortzação da SUAF/SEJUS, facultando-se a coleta do corpo por prestador de serviço

li





estabelecido no local de destino.'

15. DOS PREÇOS DOS SERViÇOS

Os preços a serem cobrados dos usuários dos serviços funerários obedecerão ao disposto na Lei federal nO
8.987, de 1995, e serão, no máximo, os valores seguintes, fixados após pesquisa de preços efetuada nos
autos do Processon° 00600-00002417/2020-91:

PREÇOS MÁXIMOS DOS PRODUTOS E SERViÇOS FUNERÁRIOS

URNAS
VALO

R
(R$)

1
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou R$

sextavado, sem visor infantil até 60cm 151,
27

1.1
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou R$

sextavado, sem visor infantil até 80cm 154,
63

1.2
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou R$

sextavado, sem visor infantil até 1,OOm 184,
89

1.3
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou R$

sextavado, sem visor infantil até 1,20m 262,
20

1.4
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou R$

sextavado, sem visor infantil até 1,40m 272,
29

1.5
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou R$

sextavado, sem visor infantil/adulto até 1,60m 305,
90

1.6
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou R$

sextavado, sem visor até 1,90m 326,
07

1.7
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou R$

sextavado, sem visor até 2,1 Om 326,
07

1.8
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou R$

sextavado, sem visor acima de 100 kg 588,
28

1.9
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou R$

sextavado, sem visor zincada 1.680,
79

2
Urna com alça dura/fixa esmaltada/co m verniz, estrutura de madeira R$

acabamento especial, estilo reto ou sextavado, com visor infantil até 178,
60cm 17

2.1
Urna com alça dura/fixa esmaltada/co m verniz, estrutura de madeira R$

acabamento especial, estilo reto ou sextavado, com visor infantil até 215,
80cm 14

2.2
Urna com alça dura/fixa esmaltada/co m verniz, estrutura de madeira R$

acabamento especial, estilo reto ou sextavado, com visor infantil até 322,
1,OOm 42

2.3
Urna com alça dura/fixa esmaltada/co m verniz, estrutura de madeira R$

acabamento especial, estilo reto ou sextavado, com visor infantil até 507,
1,20m 71

2.4
Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira R$

acabamento especial, estilo reto ou sextavado, com visor infantil até 564,
1,40m 93





Urna com alça dural'fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira
R$

2.5 acabamento especial, estilo reto ou sextavado, com visor inf~ntil/adulto até
637,

1,60m
96

2.6
Urna com alça dura/fixa esmaltada/co m verniz, estrutura de madeira R$

acabamento especial, estilo reto ou sextavado, com visar acima de 777,
1,60m 12. . ,

'i',





2.7
Urna com alça dura/fixa esmaltada/ co m verniz, es trutura de madeira R$

acabamento especial, estilo reto ou sextavado, com vis.or de 1,~5m a 2,10 m 840,

40

2.8
Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, es trutura de madeira R$

acabamento especial, estilo reto ou sextavado, com visor de 100 kg a 145 840,
kg 40

2.9
Urna com alça dura/fixa esmaltada/ co m verniz, es trutura de madeira R$

acabamento especial, estilo reto ousextavado, comvisor de de145kg a 180 924,
kg 44

2.10
Urna com alça dura/fixa esmaltada/co m verniz, estrutura de madeira R$

acabamento especial, estilo reto ou sextavado, com visor zincada 2.016,
96

3
Urna quatro alças duras sem verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - infantil até 60cm 404,
50

3.1
Urna quatro alças duras sem verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - infantil até 80cm 440,
38

3.2
Urna quatro alças duras sem verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - infantil até 1,00m 470,
76

3.3
Urna quatro alças duras sem verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - infantil até 1,20m 522,
00

3.4
Urna quatro alças duras sem verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - infantil até 1,40m 586,
76

3.5
Urna quatro alças duras sem verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - infantil/adulto até 1,60m 676,
14

4
Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutur a de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - infantil até O,60cm 477,
43

4.1
Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutur a de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - infantil até O,SOcm 544,
99

4.2
Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutur a de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - infantil até 1,00m 663,
39

4.3
Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutur a de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - infantil até 1,20m 618,
05

4.4
Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutur a de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - infantil até 1,40m 817,
00

4.5
Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutur a de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - infantil/adulto até 1,60m 921,
00

4.6
Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutur a de madeira, R$

estilo reto ou sextavado - até 1,80m 1.295,
00

4.7 Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutur a de madeira, R$
estilo reto ou sextavado - até 1,94m 1.191,

18

5 Urna seis alças duras e verniz sem visor infantil até 60cm R$
738,
02





,

5.1 Urna seis alças duras e verniz sem visor infantil até Saem
R$. 759,

52

5.2 Urna seis alças duras e verniz sem visor infantil até 1,OOm R$
775,
52

R$





5.3 Urna seis alças duras e verniz sem visor infantil até 1,20m S21,02

5.4 Urna seis alças duras e verniz sem visor infantil até 1,40m
R$

857,
02

5.5 Urna seis alças duras e verniz sem visor infantil/adulto até 1,60m
R$

909,
02

5.6 Urna seis alças duras e verniz sem visor até 1,SOm
R$

1.338,
01

5.7 Urna seis alças duras e verniz sem visor até 1,94m
R$

1.558,
50

5.S Urna seis alças duras e verniz sem visor zincada
R$

2.155,
00

5.9
Urna seis alças duras e verniz sem visor para obeso (urna com mais de 60cm de R$

largura) ou comprida (urna com mais de 1,94m) 1.919,
00

6 Urna seis alças duras e verniz com visor infantil até 60cm
R$

1.581,
50

6.1 Urna seis alças duras e verniz com visor infantil até 80cm
R$

1.609,
50

6.2 Urna seis alças duras e verniz com visor infantil até 1,OOm
R$

1.634,
50

6.3 Urna seis alças duras e verniz com visor infantil até 1,20m
R$

1.706,
00

6.4 Urna seis alças duras e verniz com visor infantil até 1,40m
R$

1.804,
50

6.5 Urna seis alças duras e verniz com visor infantil/adulto até 1,60m R$
1.882,
50

6.6 Urna seis alças duras e verniz com visor até 1,SOm
R$

2.246,
00

6.7 Urna seis alças duras e verniz com visor até 1,94m
R$

2.246,
00

6.S Urna seis alças duras e verniz com visor zincada
R$

3.821,
00

6.9
Urna seis alças duras e verniz com visor para obeso (urna com mais de 60cm de R$

largura) ou comprida (urna com mais de 1,94m) 3.123,
00

7 Urna alça parreira sem visor infantil até 60cm
R$

1.090,
46

7.1 Urna alça parreira sem visor infantil até 80cm
R$

1.118,
46





·
7.2 Urna alça parreira sem visor infantil até 1,OOm

R$
, 1.143,

46

7.3 Urna alça parreira sem visor infantil até 1,20m
R$

1.214,
96

7.4 Urna alça parreira sem visor infantil até 1,40m R$
1.543,
00





·
7.5 Urna alça parreira sem visor infantil/adulto até 1,60m

R$,
1.668,
31

7.6 Urna alça parreira sem visor até 1,80m
R$

2.416,
00

7.7 Urna alça parreira sem visor até 1,94m R$
2.416,
00

7.8 Urna alça parreira sem visor zincada
R$

4.005,
00

7.9
Urna alça parreira sem visor para obeso (urna com mais de 60cm de largura) ou R$

comprida (urna com mais de 1,94m) 3.307,
00

8 Urna alça parreira com visor infantil até 60cm R$
1.165,
22

8.1 Urna alça parreira com visor infantil até 80cm
R$

1.193,
22

8.2 Urna alça parreira com visor infantil até 1,OOm
R$

1.218,

I 22

8.3 Urna alça parreira com visor infantil até 1,20m R$
1.289,
72

8.4 Urna alça parreira com visor infantil até 1,40m
R$

1.388,
22

8.5 Urna alça parreira com visor infantil/adulto até 1,60m
R$

1.699,
00

8.6 Urna alça parreira com visor até 1,80m R$
2.135,
48

8.7 Urna alça parreira com visor até 1,94m I
R$

2.586,
50

8.8 Urna alça parreira com visor zincada
R$

4.189,
00

8.9 Urna alça parreira com visor para obeso (urna com mais de 60cm de largura) ou R$
comprida (urna com mais de 1,94m) 3.491,

00

9 Urna varão com visor infantil até 60cm
R$

1.883,
55

9.1 Urna varão com visor infantil até 80cm
R$

1.896,
05

9.2 Urna varão com visor infantil até 1,OOm R$
2.024,
05

I
I





·
9.3 Urna varão com visor infantil até 1,20m

R$
> 2.033,

55

9.4 Urna varão com visor infantil até 1,40m
R$

2.144,
55

9.5 Urna varão com visor infantil/adulto até 1,60m R$
2.216,
55





· R$9.6 Urna varão com visor até 1,SOm
2.70S,55

9.7 Urna varão com visor até 1,94m R$
3.324,
00

9.S Urna varão com visor zincada
R$

5.899,
00

9.9
Urna varão com visor para obeso (urna com mais de 60cm de largura) ou R$

comprida (urna com mais de 1,94m) 4.611,
00

10 Urna varão com visor e tampa gravada infantil até 60cm
R$

1.943,
94

10.1 Urna varão com visor e tampa gravada infantil até SOem
R$

1.956,
44

10.2 Urna varão com visor e tampa gravada infantil até 1,00m
R$

2.084,
44

10.3 Urna varão com visor e tampa gravada infantil até 1,20m
R$

2.093,
94

10.4 Urna varão com visor e tampa gravada infantil até 1,40m
R$

2.204,
94

10.5 Urna varão com visor e tampa gravada infantil/adulto até 1,60m
R$

2.276,
94

10.6 Urna varão com visor e tampa gravada até 1,SOm R$
2.877,
44

10.7 Urna varão com visor e tampa gravada até 1,94m
R$

3.541,
00

10.S Urna varão com visor e tampa gravada zincada
R$

6.116,
00

10.9
Urna varão com visor e tampa gravad a para obeso (urna com mais de 60cm de R$

largura) ou comprida (urna com mais de 1,94m) 4.828,
00

11 Urna varão com visor e detalhes na tampa infantil até 60cm
R$

2.724,
52

11.1 Urna varão com visor e detalhes na tampa infantil até SOem R$
2.737,
02

11.2 Urna varão com visor e detalhes na tampa infantil até 1,OOm
R$

2.865,
02

11.3 Urna varão com visor e detalhes na tampa infantil até 1,20m
R$

2.874,
52

11.4 Urna varão com visor e detalhes na tampa infantil até 1,40m R$
2.985,
52





11.5 Urna varão com visor e detalhes na tampa infantil/adulto até 1,60m R$
3.057,
52

11.6 Urna varão com visor e detalhes na tampa até 1,80m
R$

3.851,
02

11.7 Urna varão com visor e detalhes na tampa até 1,94m R$





· ,
3.927,00

,
R$11.S Urna varão com visor e detalhes na tampa zincada

6.502,
00

11.9
Urna varão com visor e detalh es na tampa para obeso (urna com mais de 60cm R$

de largura) ou comprida (urna com mais de 1,94m) 5.214,
00

12 Urna varão com sobretampo infantil até 60cm R$
2.836,
95

12.1 Urna varão com sobretampo infantil até SOcm
R$

2.849,
45

12.2 Urna varão com sobretampo infantil até 1,OOm
R$

2.977,
45

12.3 Urna varão com sobretampo infantil até 1,20m
R$

2.986,
95

12.4 Urna varão com sobretampo infantil até 1,40m R$
3.097,
95

12.5 Urna varão com sobretampo infantil/adulto até 1,60m R$
3.169,
95

12.6 Urna varão com sobretampo até 1,SOm
R$

4.314,
95

12.7 Urna varão com sobretampo até 1,94m
R$

4.630,
00

12.S Urna varão com sobretampo zincada
R$

7.153,
29

12.9
Urna varão com sobretam po para obeso (urna com mais de 60cm de largura) ou R$

comprida (urna com mais de 1,94m) 5.917,
00

13 Urna sextavada com varãozinho e imagem
R$

4.863,
00

13.1 Urna sextavada com varãozinho e imagem zincada
R$

7.269,
79

13.2
Urna sextavad a com varãoz inh o e imagem para obeso (urna com mais de 60cm R$

de largura) ou comprida (urna com mais de 1,94m) 6.150,
00

14 Urna sextavada sobretampo inteiro
R$

5.479,
83

14.1 Urna sextavada sobretampo inteiro zincada
R$

8.470,
29

14.2 Urna sextavada sobretampo inteiro para obeso (urna com mais de 60cm de R$
largura) ou comprida (urna com mais de 1,94m) 7.618,

00

15 Urna destavada com sobretampo e entalhes R$
6.994,
00





15.1 Urna destavada com sobretampo e entalhes zincada R$
, 10.535,

00

15.2
Urna destavada com sobretampo e entalhes para obeso (urna com mais de R$

60cm de largura) ou comprida (urna com mais de 1,94m) 8.764,
00





16 Urna destavada em relevo (qualquer tamanho até 1,94m)
R$

, 7.643,
00

17 Urna redonda (qualquer tamanho até 1,94m)
R$

6.964,
00

17.1 Urna redonda zincada
R$

9.820,
29

17.2
Urna redo nda para obeso (urna com mais de 60cm de largura) ou comprida (urna R$

com mais de 1,94m) 10.768,
00

ARTEFATOS

Véu, velas ou lâmpadas incandescentes, material de proteção individual descartável, VALOR
produtos de assepsia do cadáver e limpeza de ambientes (soma dos preços respectivos)
e ornamentação

18
Ornam entaç ão de urna com flores artificiais (independentemente do tamanho da R$

urna) 271,
55

19 Ornamentação de urna com rosas infantil até 60cm
R$

117,
65

19.1 Ornamentação de urna com rosas infantil até 80cm
R$

134,
47

19.2 Ornamentação de urna com rosas infantil até 1,00m
R$

134,
47

19.3 Ornamentação de urna com rosas infantil até 1,20m
R$

134,
47

19.4 Ornamentação de urna com rosas infantil até 1,40m
R$

134,
47

19.5 Ornamentação de urna com rosas infantil/adulto até 1,60m
R$

134,
47

19.6 Ornamentação de urna com rosas acima de 1,60m
R$

252,
12

19.7 Ornamentação de urna com rosas de 1,95m a 2,1 Om
R$

302,
54

19.8 Ornamentação de urna com rosas de 100kg até 145kg
R$

302,
54

19.9 Ornamentação de urna com rosas de 145kg a 180kg
R$

352,
93

20 Ornamentação de urna com crisântemos infantil até 60cm R$ 65,55

20.1 Ornamentação de urna com crisântemos infantil até 80cm R$ 65,55

20.2 Ornamentação de urna com crisântemos infantil até 1,00m R$ 65,55

20.3 Ornamentação de urna com crisântemos infantil até 1,20m R$
119,
34





·
20.4 Ornamentação de urna com crisântemos infantil até 1,40m

R$
119,
34

20.5 Ornamentação de urna com crisântemos infantil/adulto até 1,60m R$





. .
119,34

.
R$

20.6 Ornamentação de urna com crisântemos acima de 1,60m
210,
10

20.7 Ornamentação de urna com crisântemos de 1,95m a 2,1 Om
R$

210,
10

20.8 Ornamentação de urna com crisântemos de 100kg até 145kg
R$

210,
10

20.9 Ornamentação de urna com crisântemos de 145kg a 180kg
R$

210,
10

ATENDIME NTO VALOR

Orientação sobre os processos e suporte nas ações necessárias para a liberação do
corpo e seu sepultamento ou cremação, agendamento de sepultamento ou

R$
21 cremação, remoções necessárias do corpo em veículo funerário apropriado dentro

134,
do Distrito Federal, expedição de documentos e retirada de certidão de óbito e

47
guia de sepultamento.

CERIMONIAL VALOR

Quando o velório ocorrer fora dos cemitérios do Distrito Federal, ab arcand o

22
atendimento à família, cortejo fúnebre em perímetro urbano e paramentos em

R$ 97,49
metal (suporte para urna, castiçais para velas, suporte para livros, suporte para
arranjos e resplendores

TANATOP RAX IA VALOR

23 Até 24h
R$

681,
85

23.1 Até 72h
R$

1.467,
50

23.2 Para translado nacional
R$

1.169,
00

23.3 Para translado por mais de 24h
R$

2.027,
80

23.4 Para translado por mais de 48h
R$

2.425,
00

TRANSLADO TERRESTRE VALOR

24 Para outro município até 100km
R$ 4,59
por km

24.1 Para outro município de 101 km a 300km
R$ 4,30
por km

24.2 Para outro município de 301 km a 600km
R$ 3,91
por km

24.3 Para outro município de 601 km a 1.000km
R$ 3,58
por km





,

24.4 Para outro município acima de 1.000km
R$ 3,48

, , por km

- Os preços máximos das tarifas dos serviços funerários só poderão ser alterados por ato do

?? I





Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, devidamente publicado na imprensa oficial.

Os itens não relacionados na tabela de preços máximos das tarifas, de serviços funerários serão objeto
de livre negociação entre as partes.

16. DO PROCE DlME NTO LICITA TÓRIO

A outorga da permissão se operará mediante prévio procedimento Iicitatório, na modalidade de
concorrência, em observância aos preceitos legais vigentes, especialmente, à Lei federal nO 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, e, subsidiariamente, às disposições da Lei federal nO 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações), no que couber.

O regime da delegação é de permissão integral da exploração do serviço público por conta e risco da
Permissionária, impondo-se a publicação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, do ato convocatório da
Licitação, pelo menos uma vez no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal de grande circulação,
conforme estipulado no art. 21, inciso 11, da Lei federal nO 8.666, de 1993.

Haja vista que os preços máximos dos serviços são pré-fixados e os encargos pela outorga são definidos
previamente, a Licitação observará a disposição estabelecida no art. 15, inciso 11, da Lei federal nO
8.987, de 1995, adotando-se o critério de julgamento de MAIOR OFERTA, COM PREÇO MíNIMO
FIXADO NO EDITA tonsoante já orientado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal no bojo do
Parecern° 58/2ü14-PROCAD/PGDF.

Em decorrência do que prescreve o art. 8°, da Lei distrital nO 2.424, de 1999, adota-se o sistema depré
qualificação dos interessados na exploração do serviço, subdividida em fases ordenadas na seguinte
sequência:

FASE I - PRÉ.QUALlFICAÇÃ~vista no art. 8°, caput, da Lei n° 2.424, de 1999, de caráter
eliminatório, quando os interessados demonstrarão o atendimento das exigências discriminadas nos art.
27 a 31 da Lei federal nO 8.666, de 1993;

FASE 11 PROPOSTA COMERCIA lJla qual os licitantes escolherão o(s) grupo(s) de

participação, apresentando sua(s) proposta(s) pela(s) outorga(s) de permissão;

FASE 111 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTA~uando a Comissão Especial de Licitação
classificará todas as propostas que atenderem às exigências do Edital. Após, deverão ser chamadas as
49 (quarenta e nove) empresas que apresentarem maior(es) lance(s), em ordem decrescente por
grupo escolhido. A seguir, o(s) Iicitante(s) que apresentou(aram) ofertas em mais de um grupo
deverá(ão) optarporuma única outorga de permissão.

Os critérios de desempate serão aqueles constantes dos art. 3°, § 2°, e 45, § 2°, da Lei f ed eral n°
8.666, de 1993, vedado qualquer outro processo.

FASE IV • ADJUDICAÇÃO DAS OUTORGAS DE PERMISSÃCmento em que a Comissão
Especial de Licitação emitirá relatório conclusivo para cada licitante, e adjudicará o objeto da
Licitação.

17. DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS

Constituem direitos dos usuários dos serviços funerários:

receber da Permissionária os produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança,
durabilidade e desempenho, em estrita observância às disposições da Lei federal nO 8.078, de 1990 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor - e do art. 5° do Decreto distrital n° 28.6ü6,de 2007,
mediante pagamento dos preços máximos constantes no item 15 deste Projeto Básico ou outros que
venham a ser f ixados por ato do órgão competente, qualquer que seja o padrão escolhido;

acompanhar o andamento de processo relativo à reclamação ou denúncia que apresentarem, e serem

informados do seu resultado após a decisão;

receber do Distrito Federal e das Permissionárias todas as informações necessárias à livre escolha
dos serviços e bens que lhes convierem, e ser informados de todas as opções e possibilidades de que
possam dispor;

obter do órgão competente e das Permissionárias as informações necessárias à defesa de seus interesses
individuais ou coletivos;

escolher livremente a fornecedora dos serviços e bens dos padrões básico ou diferenciado; informar

ao órgão competente qualquer irregularidade ou ilicitude relacionada aos serviços





funerários ou que envolvam Permissionárias, seus proprietários, integrantes, empregados, ou
prepostos, caso em que a informação deverá ser apresentada por esc~ito ou reduzida a termo;

participar da fiscalização dos serviços, na forma da Lei.

18. DOS DIREIT OS E OBRIG AçÕE S DAS PERMISS la NÁRIAS

Além das obrigações legais e regulamentares são direitos e obrigações das Permissionárias: prestar

o serviço adequado;

observar rigorosamente como limites os preços máximos dos serviços e fornecimentos constantes
deste Projeto Básico e alterações posteriores realizadas pelo órgão competente;

indicar, em cada serviço que executar, o nome do profissional responsável pela preparação do corpoe
ornamentação da urna;

encaminhar, para fins de auditoria, até o 10° dia útil do mês subsequente, à Subsecretaria de As s
untos Funerários - SUAF/SEJUS, relatório contendo a relação de todos os serviços prestados no mês
anterior, os valores recebidos e arquivo digital contendo cópia das respectivas notas fiscais.

emitir notas fiscais, e portá-Ias durante todos os traslados, discriminando os serviços, a urna e a
ornamentação fornecidos, designando o nome da pessoa falecida e o nome do responsável pelo
sepultamento e seus respectivos endereço completo e números de telefones;

facilitar as ações fiscalizadoras e a ação cooperativa dos usuários;

usar veículos de transporte funerário exclusivamente para essa finalidade e mantê-los em perfeitas
condições de funcionamento, segurança, higiene e limpeza, desinfetando-os conforme
previstonas normassanitárias e sempre que transportarem cadáver de pessoa falecid a em razão
de doença infectocontagiosa;

exigir dos seus empregados e prepostos em serviço o uso de uniforme e crachá de identificação;

proibir que empregados, prepostos e quaisquer pessoas a eles vinculadas direta ou
indiretamente agenciem qualquer serviço ou fornecimento;

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

fornecer aos usuários todas as informações relativas aos serviços funerários;

preencher o formulário "DECLARAÇÃO DE DADOS DE SEPULTAMENTO", em blocos
tipograficamente numerados, com 03 (três) vias, sendo que a primeira via será entregue ao usuário,
mediante recibo no ato do preenchimento, a segunda, à Administração do cemitério no ato da entrega
do corpo, permanecendo na Permissionária a terceira via e os blocos impressos sempre à disposição da
fiscalização, conforme modelo constante da Portaria nO 102, de 19 de outubro de 2017, alterada pela
Portaria nO 28, de 08 de março de 2018;

exercer rigoroso controle sobre o comportamento ético-profissional dos seus empregados e
prepostos, deles exigindo respeito ao público e aos mortos;

comunicar mens aimente à Subs ecretaria de As suntos Funerários - SUAF/SEJUS, em formulário próprio, a
relação de empregados e prepostos a seu serviço e a regularidade da empresa, assegurando a permanência
das condições existentes ao tempoda outorga dapermissão, oucondição superior, e apresentar relatório
das atividades (serviços executados). 18.1.14.1. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela
Permissionária, serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não
se estabelecendo qualquer relação entre os contratados pela Permissionária e o PoderPermitente;

manter, durante toda execução do contrato, o cumprimento das obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;

arcar com os danos causados ao poder público e a terceiros, na forma do § 6° do art. 37 da
Constituição Federal;

arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa decorrente das atividades objeto da outorga de
permissão, inclusive as relativas a pessoal, operação, manutenção, tributos e encargos sociais,
de higiene e segurança de trabalho, trabalhistas, previdenciários, e demais obrigações
constantes dos Capítulos le VI do Decreto distrital n° 28.606, de 2007;

apresentar ao usuário a tabela de preços máximos, por ocasião da solicitação dos serviços, e mantê- la
afixada em local de fácil acesso e legível no mínimo a 2 metros de distância;





o contrato de permissão poderá ser rescindido por iniciativa da Permissionária, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo Permitente, mediante ação judicial especialmente
intentada para esse fim, hipótese em que os serviços prestados não pOderão ser interrompidos ou
paralisados até a decisão judicial transitada em julgado.

19. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE

Constituem direitos e obrigações da Permitente os previstos na legislação vigente, no Edital de
Concorrência objeto do presente Projeto Básico, e ainda:

regulamentar o serviço permitido;

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

exercer em caráter permanente o controle e a fiscalização dos serviços funerários no âmbito do Distrito
Federal, e intervir, quandonecessário para assegurar a continuidade e os padrões fixados;

aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

manter cadastro atualizado das Permissionárias;

intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei, e zelar pela boa qualidade
do serviço;

receber sugestões, sanar dúvidas, orientar, apurar e solucionar queixas e reclamações dos
usuários, que deverão ser cientificados, em até 20 (vinte) dias, a partir do registro da
manifestação, consoante art. 25 do Decreto distrital n° 36.462, de 23 de abril de 2015;

estimular a melhoria da qualidade da conservação, preservação do meio ambiente e da
produtividade;

proceder à revisão dos preçosmáximos fixadospara os produtose serviços, na forma da lei, d as
normas infralegais e do contrato;

revogar unilateralmente a permissão a qualquer tempo, motivadamente, quer em decorrência de superveniência
de falta de interesse público, quer por transgressão às normas legais ou em decorrência de
descumprimento do contrato;

autorizar, a pedido da Permissionária, atendida a conveniência administrativa, a interrupção dos serviços
permitidos, por prazo não superiora 30 (trinta) dias porano, sob pena de caracterizar-se a desistência
da permissão e sua consequenterevogação, comaaplicação das sanções cabíveis;

dirigir, coordenar, controlar e orientar a execução dos serviços, diretamente ou mediante
permissão;

supervisionar o planejamento e desenvolvimento de ações voltadas à qualidade dos serviços;

orientar, fiscalizar e controlar o cumprimento das normas existentes, propor e rever normas e
procedimentos;

definir e publicar no Diário Oficial do Distrito Federal e afixar oportunamente nas unidades
administrativas do GDF, nos setores de anatomia patológica de todos os estabelecimentos
hospitalares públicos, nas sedes das Administrações Regionais, no Instituto Médico Legal e nos
cemitérios e, facultativamente, em órgãos governamentais, associações de moradores e instituições
privadas e estabelecimentos que o desejarem, em local bem visível ao público, tabelas de preços
máximos dos serviços funerários em vigor e relação das Permissionárias, com seus nomes completos,
endereços e números de tel efones;

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

avaliar continuamente o desempenho das Permissionárias, mediante instrumento próprio.

20. DAS SANÇ ÕES ADMIN IS TRA TIV AS

Em caso de inexecução total ou parcial do objeto das outorgas depermissão de quese cuida, ou qualquer
outra forma de inadimplência, as Permissionárias, alternativa ou cumulativamente, conforme o caso,
estarão sujeitas às penalidades previstas na Lei federal nO 8.666, de 1993, e suas alterações, bem como
às disposições dos arts. 32 a 39 da Lei federal nO 8.987, de 1995, dos arts. 29 a 32 do Capítulo X
do Decreto distrital nO 28.606, de 2007, e alterações posteriores, ao disposto na Lei distrital nO
3.376, de 2004, e no Decreto distrital nO 26.851, de 30 de maio de 2006, aplicado
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subsidiariamente.

A Permissionária responderá objetivamente pelas infrações cometidas P9r seus .empregados ou prepostos.

As infrações cometidas pelas Permissionárias por inobservância das regras contratuais, de dispositivos
de leis ou outras normas vigentes serão punidas com advertência, multa, suspensão ou cassação
da permissão (Decreto distrital nO 28.606, de 2007) e suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal (art. 87, inciso
111, da Lei federal nO 8.666, de 1993), aplicadas alternativa ou cumulativamente, assegurados o devido
processo legal, a ampla defesa e o contraditório, com os recursos a eles inerentes, e observados os
seguintes parâmetros:

infrações de natureza leve, puníveis com advertência, assim entendidas as que não
acarretarem qualquer prejuízo a usuário, a terceiro ou à Administração Pública e que não tiver
cominação de pena expressa.

infrações de natureza média, puníveis com advertência e multa, assim entendidas a afronta a disposição
expressa de lei ou normas sem cominação de pena.

20.3.2.1. Valor da multa: de R$ 2.000,00 a 4.000,00;

infrações de natureza grave, puníveis com suspensão por 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias e multa,
como tal entendidas:

a falta de exposição das tabelas de preços máximos em local visível;

a exposição de mostruários fora do estabelecimento ou voltados diretamente para a rua; a

não apresentação de livros e documentos à fiscalização, quando solicitado;

a paralisação do serviço por motivo diverso do que foi alegado no aviso prévio dado à SEJUS/DF; o

descumprimento de preceito da Administração no prazo estabelecido;

as que não se enquadrarem nas definições de natureza leve, média ou gravíssima.

20.3.3.7. Valor da multa: de R$ 4.000,00 a 8.000,00;

20.3.3.8. A permissionária que incorrer em três infrações de natureza grave no período de um ano, a
contar da data de aplicação da primeira sanção, terá sua permissão cassada.

infrações de natureza gravíssima, punidas com multa, cassação da permissão, suspensão temporária
de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública do Distrito
Federal:

cobrança de preço superior ao de tabela fixada ou homologada pela SEJUS/DF; paralisação

dos serviços por mais de 30(trinta) dias consecutivos, sem prévio aviso; transferência

da permissão;

negativa de prestação de serviço ou de fornecimento de urna de menor padrão e preço, q uand o
solicitado pelo usuário;

fraude ou irregularidade relacionada à captação, ou à execução ou à prestação de serviço, como tal
entendida a prática de qualquer ato que constitua ilícito penal, ou que:

desrespeite a qualquer característica do Serviço Adequado;

vise acaptação ou agenciamento de serviço oufornecimento, nos termos da Lei distrital n° 3.376, de 2004,
que importará na proibição de celebrar convênio, contrato ou concessão desenvolvidos pelo Governo do
DistritoFederal;

importe no exercício de atividade que não seja objeto da permissão.

20.3.4.6. Valor da multa: de R$ 8.000,00 a 16.000,00.

A falta de afixação das tabelas de preços máximos em local visível e que permita a leitura a no mínimo
dois metros de distância, constatada pela fiscalização, importará na imediata suspensão da licença
de localização e funcionamento, e instauração de procedimento para revogação da permissão.

A prática de ilícitos pelas Permissionárias, ou seus sócios, ou gerentes, ou responsáveis técnicos,
poderá ensejar, a critério do titular da Secretaria de Estado de Justiça e Cid ad ania - SEJUS/DF, as s
anções previstas no art. 87, incisos 111 e IV, e art. 88, da Lei 8.666/93, quais sejam a suspensão
temporária de participação em licitação ou declaração de inidoneidade, com impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superiora 2 (dois) anos.





As fraudes ou irregularidades relacionadas à captação, ou à execução ou à prestação de serviço, como tal
entendida a prática de qualquer ato que constitua ilícito penal, deverão, ser apuradas em processo
administrativo, garantida a ampla defesa, o contraditório e o direito a todos os recursos inerentes,
bem como comunicadas à Polícia Civil do Distrito Federal.

Constatada infração determinante da cassação da permissão, o fato deverá ser imediatamente comunicado
ao titular da SEJUS/DF, para instauração do processo respectivo.

Serão aplicadas as seguintes penalidades, em caso de reincidência:

multa em dobro, se já tiver sido anteriormente aplicada pena de advertência por qualquer razão;

multa em dobro e suspensão por 30 (trinta) dias, se já tiver sido anteriormente aplicada pena de multa;

multa em triplo e suspensão por 60 (sessenta) dias, se já tiver sido anteriormente aplicada pena de
suspensão por30 (trinta) dias;

cassação da permissão e multa em quádruplo, se já tiver sido anteriormente aplicada suspensão
por 60 (sessenta) dias.

A aplicação de penalidade não libera a Permissionária dos deveres de sanar a falha que lhe deu origem,
na formae prazo assinalados pela autoridadecompetente, e indenizareventuais prejuízos.

A multa mínima aplicável será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizada anualmente em 1° de janeiro,
pelo IPCA, na forma do Decreto distrital nO 37.121, de 16 de fevereiro de 2016.

A infratora será intimada da aplicação de penalidade mediante correspondência com AR no seu endereço e
publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

Aplicada a penalidade, terá a Permissionária o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da intimação, para interpor recurso dirigido ao órgão fiscalizador, aplicando -se
subsidiariamente, na parte em que não conflitarem com legislação específica, as disposições da Lei
federal nO 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei distrital n°
2.834, de 7 de dezembro de2001.

O instrumento recursal deverá ser instruído com os documentos necessários à comprovação dos fatos
articulados e será recebido com efeito suspensivo, exceto quando se tratar de falta de afixação
das tabelas de preços máximos em local visível, constatada pela fiscalização (art. 33, § 1°,do Decreto
distrital n° 28.606, de 2007).

Da pena de cassação da permissão caberá pedido de reconsideração e/ou recurso ao titular da SEJUS/DF.

Negado provimento ao recurso na última instância administrativa, ou ultrapassado o prazo recursal
sem a iniciativa da Permissionária, terá esta o prazo de 05 (cinco) dias para cumprir apenai idade
imposta, salvo no caso de cassação da permissão, dispondo do mesmo prazo p ara o recolhimento
de multa, independentemente de aviso ou notificação, sob pena de ter seu débito inscrito na dívida
ativa do Distrito Federal e incorrer em falta grave prevista no inciso 111 do art. 29 do Decreto distrital
n° 28.606, de2007.

21. DA EXTINÇÃ O DA PERMISS Ã O

A Permissão poderá ser extinta:

pelo advento do termocontratual;

pela encampação, ou seja, pela retomada do serviço pelo Poder Permitente, durante a vigência da outorga de
permissão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica, sendo indevido o
pagamento da indenização de que cuida o art. 37 da Lei federal n° 8.987, de 1995, porquanto não há
bens reversíveis envolvidos;

pela caducidade declarada pelo Poder Permitente, quando presente um dos motivos elencados no § 1°
do art. 38 da Lei federal n° 8.987, de 1995, a saber:

o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas,
critérios, indicadores e parâmetros definidores de sua a qualidade do serviço;

a Permissionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes
à outorga de permissão;

a Permissionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses





decorrentes de caso fortuito ou força màior;

a Permissionária perder as condições econômicas, técnicas ou operpcionais, para manter aadequada
prestação do serviço outorgado;

a Permissionári a não cumprir as penalidades impostas por infrações cometidas, nos devidos prazos;

a Permissionária não atender a intimação do Poder Permitente no sentido de regularizar a
prestação do serviço; e

a Permissionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e oitenta)
dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal, no curso da permissão, na forma do
art. 29 da Lei nO 8.666, de 1993, de acordo com as disposições contidas no art. 38, inciso VII, daLei
federal nO 8.987, 1995;

pela rescisão por iniciativa da Permissionária, no caso de descumprimento das normas contratuais
pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do art. 39
da Lei federal nO 8.987, de 1995;

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

pela falência ou extinção da empresa Permissionária e/ou falecimento ou incapacidade do titular, no caso
de empresaindividual;

A declaração da caducidade da permissão deverá ser precedida da verificação da inadimplência
da Permissionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, ao contraditório
e recursos a eles inerentes.

Não será instaurado processo administrativo por inadimplência antes de comunicadas à Permissionária,
detalhadamente, as infrações legais ou contratuais, dando-lhe prazo para corrigir as falhas e
transgressões apontadas e para o enquadramento, aos termosdo contrato firmado.

Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada
por decreto do Poder Permitente.

O Poder Permitente, nesse caso, deverá chamar a próxima empresa classificada no grupo
respectivo, para firmar contrato para continuação dos serviços até o final do prazo de permissão
concedido à empresa cuja caducidade de contrato tenha sido declarada.

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

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

Os tributos e multas não pagos pelas Permissionárias nos prazos fixados em lei, regulamento ou decisão
proferida em processo regular, decorrentes ou não da outorga de permissão, constituirão aDívida
Ativa do Distrito Federal e serão inscritos e cobrados de acordo com os arts. 37 e seg uintes da Lei
Complementar nO 4, de 30 de dezembro de 1994 - Código Tributário do Distrito Federal, podendo,
quando relacionadas à permissão, ensejar sua revogação unilateral.

23. DA COMISSÃO DE EXECUTORES

A supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução contratual do objeto do presente Projeto
Básico deverão ser efetuados por comissão formada por, no minimo, três servidores lotados na Subsecretaria de
Assuntos Funerários da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, que
desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade (§ 5° do art. 41 do Decreto distrital n° 32.598, de 15 de dezembro de
2010) e na Portaria nO 29, de 25 de fevereiro de 2004, competindo-lhe:

prestar, ao ordenador de despesa, informações necessárias ao cálculo do reajustamento de
preços máximos das tarifas;

dar ciência ao Subs ecretário da Subs ecretaria de Ass untos Funerários - SUAF/SEJUS de
ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades às Permissionárias;

supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, apresentando relatórios
circunstanciados ao término de cada bimestre, de acordo com o inciso VII do § 5° art. 41 do
Decreto





distrital nO 32.598, de 15 de dezembro de 2010, ou quando solicitado
pelo Subsecretário da Subsecretaria de Assuntos Funerários
SUAF/SEJUS;

solicitar às contratadas e seus prepostos, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento
dosserviços objetoda outorga de permissão;

verificar se serviços ou fornecimento de materiais estão obedecendo
às especificações do Edital de Licitação e se estão de acordo com as
tabelas de preço;

remeter, até o 5° (décimo) dia útil do bimestre subsequente ao da efetiva
prestação do objeto contratual, o relatório de acompanhamento da execução
do contrato à chefia imediata, que adotará as medidas cabíveis;

opinar sobre os atos da Administração relativosà execução do contrato,
em especial, no que tang eà aplicação de sanções, alterações e
repactuações, se for o caso.

24. DA GARA NTIA

Embora o art. 23, parágrafo único, da Lei federal n° 8.987, de1995, só
preveja a obrigatoried ade de exigência de garantia quando a
permissão seja precedida de obra, em face do caráter essencial e de
utilidade pública do serviço objeto da outorga, as Permissionárias
deverão prestar a garantia de que trata o art. 56 da Lei federal nO
8.666, de 1993, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor
total docontrato, podendoescolher uma dentre as modalidades
previstas no referido dispositivo legal.

25. DA CONCLUSÃ O

Diante do exposto, submete-se o presente Projeto Básico ao Excelentissimo
Senhor Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal,
para conhecimento, análise e demais atos administrativos necessários
a sua aprovação.
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GOVERN o DO DISTRITO FEDERAL

,.~ECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularida de s neste instrumen to , entre em contato com aOuvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

ANEXO" - MINUTA DE CONTRATO

GOVERN O DO DISTRITO FEDERAL

,SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA ECIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
"-,

Havendo irregularida de s neste instrumen to , entre em contato com aOuvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

ANEXO" - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE ADESÃO DE aUTOR GA DE PERMIS SÃ OON EROS A N°_/2020,
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O DISTRITO FEDERAL, E DO OUTRO LADO, A EMPRE
SA
___________, NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAIS N°S 8.987, DE
13 DEF EVEREIRa DE 1995 E8.666, DE 21 DE JU NHODE 1993, DA L EI DISTRITAL N° 2.424 DE 13
DE JULHO DE 1999, EDO DECRETO DISTRITAL N° 28.606, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007.

cLÁUSULA PRIMEIRA • PARTES

1.1. o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal- SEJUS/DF, com sede na Estação Rodoferroviária, Ala Central, Térreo, Zona Indus trial
de Brasflia-DF, neste ato representada porseu titular, , portador da CIRG nO _
SSP/DF e do CPF nO , com esteio na delegação de competência prevista nas
Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, doravante denominado
PERMITENTE e, de outro lado a empresa L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTDA,inscrita no
CNPJ sob o nO 08.362.231/0001-57, com sede na Quadra 105 Lote 2 Loja 2, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr.(a) ANTONIA MARIA NUNES VERAS, portador da C
I nO, 1.993.062 SSP/DF e CPF: 603.106.771-49, doravante denominada
PERMISSIONARIA, celebram entre si o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

cLÁUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS

2.1. O presente contrato, objeto do Processo SEI-GDF n° 00400-00034420/2019-22,
'obedece aos termos do Edital de Licitação namodalidade Concorrência nO 001/2019 (SEI-GDF nO
__-I)' da Proposta SEI-GDF nO , das LeisfederaisnOs 8.987, de 13defevereirode
1995 e 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei distrital nO 2.424 de 13 de julho de 1999, do decreto
distrital nO 20.502, de 16 de agosto de 1999, e demais normas legais inseridas nos respectivos Edital e Projeto
Básico.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. Constitui objeto do presente contrato a outorga de permissão para exploração
continua epermanente de adequados serviços funerários no âmbito do Distrito Federal, semcaráter
de exclusividade, conforme especificações constantes no Edital nO 001l2019-SUAF/SEJUS e em seus
anexos, que integram o presente termo contratual, em sua integralidade, independentementede
transcrição.

cLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DO PRAZO, DO PAGAMENTO E DA ÁREA DE
ATUAÇÃO





o prazo da permissãoseráde 1O(dez) anos, contadosa partirdaassinatura deste
termo contratual, prorrogável por igual prazo, por uma única }Jez, a cFitério do PERMITENTE,
fundamentadamente, mediante requerimento da PERMISSIONÁRIA e preenchimento dos requisitos
estabelecidos neste contrato.

A prorrogação fica condicionada ao pagamento do mesmo valor pago pela
respectiva outorga, corrigido pelo IPCA, na forma do Decreto distrital nO 37.121, de 16 de fevereiro de
2016.





mensalmente, encaminhar à Subsecretaria de Assuntos Funerários· SUAF/SEJUS,
em formulário próprio, a relação de empregados e prepostos a seu serviço e declarar a
regularidade da empresa, assegurando a permanência das condições' existentes ao tempo da outorga da

" permissã~, ou condição superior, eapresentarrelatório dasatividades (serviços executados);

As contratações, Inclusive de mão-de-obra, feitas pela PERMISSIONÁRIA, serão
regidas pelas disposições dedireito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo
qualquerrelação entre osterceiroscontratados pelaPERMISSIONÁRIA eoPERMITENTE;

manter, durante toda aexecução do contrato, o cumprimento das obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação equalificação exigidas na Licitação;

arcar com os danoscausados aopoderpúblicoe aterceiros, naformado §6° do
art. 37 da Constituição Federal;

arcarcom o pagamento de toda equalquerdespesa decorrente da outorgade
permissão, inclusive as relativasa pessoal, operação, manutenção, tributose encargos sociais,
de higiene e segurança de trabalho, trabalhistas eprevidenciários e demais obrigações constantes dos
Capitulos le VI do Decreto distrital nO 28.606, de 2007;

apresentar ao usuário a tabela de preços, por ocasião da solicitação dos
serviçosemantê-Ia afixada em local defácil acesso eleglvel nominimo a2metros dedistãncia;

prestar o serviço adequado;

Instalar·se em edificações adequadas, em ãrea não residencial, e em
conformidade com o disposto no art. 18 do Decreto distrital nO 28.606, de 2007, com a redação
alterada pelo Decreto distrital n° 28.775, de2008, contendo, no mlnlmo:

sala de exposição para ataúdes e materiais correlatos;

dependências para administração;

banheiros sociais; e

sala para preparação dos corpos, quando exercer as atividades dispostas
nos incisos 111 eVI, do art. 7°, da Lei distrital n° 2.424, de 1999;

adequar suas Instalações fislcas, de forma a observar as condições de
acessibilidade da pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida, em cumprimento ao
disposto no art. 11 da Lei federal n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 8° do Decreto
Federal nO 5.296, de 02 de dezembro de 2004,no que couber;

Fornecer aos Agentes Funerários todos os equipamentos de proteção e
segurança do trabalho, exigir e acompanhar a observância de programas de saúde, especialmente
as campanhas pClblicasde prevenção aacidentesdetrabalho, epidemiase endemias;

Disponibilizar urnas mortuãrlas de todos os tamanhos e possuir, no
estabelecimento, urnas do tipo Padrão 1- estilo sextavado em madeira branca, com alça fixa sem
visor, e Padrão 11 - estilo sextavado, esmaltada, acabamento e especial, com alça evisor;

5.24.1. A PERMISSIONÁRIA poderá disponibilizar outros padrões e modelos de urnas
mortuãrlas para atender à conveniência dos usuãrlos, sendo, nesse caso, livre a negociação de
preços;

Fazer publicar as demonstrações financeiras periódicas, se for o caso, nos
termos da Lei n013.818, de 24deabril de2019, que alteroua Lein06.404, de 15 de dezembro
de 1976.

Fica expressamente vedado, em respeito ao disposto no Inciso XXX111, do art.7°
da Constituição Federal, combinado ao inciso V do art. 27 da Lei Federal nO 8.666, de 1993, a
existência, no quadro funcional da PER MIS SION ÁRIA, de pessoas menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a contar dos 14 (quatorze) anos.

Em caso de necessidade de futura alteração e expansão do serviço e
consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dosequipamentos e dasinstalações,
o contrato deveráseralterado pormeio determo aditivo, vedada amodificação do objeto.

cLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DAS TARIFAS

Os valores das tarifas fixadas por meio da Portaria n° 63, de 16 de setembro de
2015-SEJUS, publicada noDODF nO 180 de16 desetembro de2015, serão reajustados no dia 16
de setembro de cada ano, pelo indice de Preços ao ConsumidorAmplo - IPCA, ap urado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE, nos termosdo art. 2° do Decreto distrital nO
37.121, de 16 de fevereiro de 2016.





·Para"tanto, será expedida nova portaria pelo tltularda SEJUS/DF.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO EDA
R~VISÃO CONTRATU AL

A simples redução da margem de lucro não ensejará arevisão contratual, sendo
imprescindlvel a comprovação de que o aumento dos custos inviablllza a continuidade da prestação do
serviço.

o cálculo deverá serefetuado considerando seu impactosobre aarrecadação
bruta menos os custos, nosdois anos queantecederam oaumento destes, afim desecompará-Io s
e analisar o cabimento da revisão contratual.

cLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS PARA OBTENÇÃO E
UTILIZAÇÃO DO SERViÇO

Constituem direitos dos usuários dos serviçosfunerários:

receber da Permissionária osprodutose serviços com padrõesadequados de
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, em estrita observância às d isposiçõ es da
Lei federal n° 8.078, de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor - e do art. 5° do
Decreto-distrital nO 28.606, de 2007, mediante pagamento dos preços fixados na Portaria nO 063 - SEJUS,
de 17 de setembro de 2015, ou outraque venhaa sucedê-Ia, e em tabelas baixadas ou
homologadas pelo órgão competente, qualquerque seja o padrão escolhido;

Acompanhar oandamento de processo relativo à reclamaçãoou denúncia que
apresentarem, eserem informados do seu resultado após adecisão;

Receber do Distrito Federal e da PERMISSIONÁRIA todas as informações
necessárias à livre escolha dos serviços e bensque lhes convierem, e ser informados de todas
as opções e possibilidades de que possamdispor;

Obter do órgão competente e da PERMISSIONÁRIA as informações necessárias à
defesa de seus Interesses individuais oucoletivos;

Escolher livremente a fornecedora dos serviços e bens dos padrões básico ou
diferenciado;

Informar ao órgão competente qualquer irregularidade ou ilicitude relacionada
aos serviços funerários ou que envolvam a PERMISSIONÁRIA, seus proprietários, integrantes,
empregados, ou prepostos, caso em que a informação deverá ser apresentada por escrito ou reduzida
a termo;

participar da fiscalização dos serviços,na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MUDANÇA DE ENDEREÇO

Amudança de endereço da PERMIS SION ÁRIA, necessariamente dentro daReglão
Administrativa em que lhe foi outorgada a permissão, por qualquer razão, deverã ser justificada e
previamente autorizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, devendo o novo local
atender às exigências do Decreto distrital nO 28.606, de 2007, e ser licenciado pela

cLÁUSULA NONA - DA FORMA DE FISCALIZAÇÃ O

A fiscalização dos serviços funerários será efetuada pela Subsecretaria de Assuntos
Funerários da SEJUS/DF, ou unidade que venha a sucedê~a na estrutura administrativa do Distrito
Federal, mediante:

cOfTllarecimento de servidores lotados na SUAF/SEJUS, em qualquer dia e horário
de funcionamento, para constatação visual da qualidade e adequação das instalações, dos
equipamentos, dos métodos e práticas de execução dos serviços, podendo ser produzidas fotografias

-e filmagens, resguardando sempre a imagem dos corpos;

acesso dosservidoresresponsáveis pela fiscalização atodos os registros dos
serviços prestados, inclusive notas fiscais, relatórios, balancetes e demais documentos contábeis;

análise dos achados da documentação, se necessário com a realização de
auditoria porunidade especializada da SEJUS/DF;

comparecimento de servidores aos hospitais e ao Instituto Médico-Legal da
Policia Civil do Distrito Federal para verificar a existência de captação ou agenciamento de
serviços funerários.
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respectiva Administração Regional.

Nenhuma agência funerária poderá instalar-S'9 ou transferir seu domicilio antes
.' de proce,dida à vistoria no novo local pelos órgãos competentes, os quais atestarão asua

regularidade, conforme as exigências previstas na legislação em vigor.

, Fica expressamente vedada a abertura de qualquer outro estabelecimento por
parte da PERMISSIONÁRIA, seus representantes ou sócios, no território do Distrito Federal, para a
prestação dos serviços objeto deste contrato, proibição extensiva afiliais.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E OBRIGAçÕeS DO PERMITENTE

Constituem direitose obrigações do PERMITENTE osprevistos na legislação
vigente, neste Edital de Concorrência eainda:

regulamentar o serviçopermitido;

cumprirefazercumpriras disposições regulamentares doserviçofunerário eas
cláusulas contratuais da permissão;

exercer em caráter permanente ocontrole eafiscalização dos serviços funerários no
êmbito do Distrito Federal, e intervir, quando necessário, para assegurar a continuidade e os
padrões fixados;

aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

mantercadastro atualizado da PERMISSIONÁRIA;

intervir na prestação do serviço, nos casos econdições previstos em lei ezelar por sua
boa qualidade;

receber sugestões, sanar dúvidas, orientar, apurar e solucionar queixas e
reclamações dos usuários, que deverão ser cientificados das providências adotadas, em até 20 (vinte) dias,
a partir do registro da manifestação, consoante art. 25 do Decreto distrital nO 36.462, de 23 de
abril de 2015;

estimular a melhoria da qualidade da conservação, preservação do meio ambiente
e da produtividade;

proceder à revisão dos preços fixados para os serviços, na forma da lei, das
normas infralegais e deste contrato;

revogar unilateralmente a permissão a qualquer tempo, motivadamente, quer em
decorrênciade superveniênciadefaltadeinteressepúblic o, quer por t ransg ressão às normas
legais ou em decorrência de descumprimento do contrato;

autorizar, a pedido da PERMISSIONARIA, atendida a conveniência administrativa,
a interrupção dos serviçospermitidos, por prazo não superior a30 (trinta) dias porano, sob pena
de caracterizar-se desistência da permissão esua consequente revogação, com aaplicação das sanções
cablveis; "

dirigir, coordenar, controlareorientaraexecução dos serviços, diretamente ou
mediante permissão;

supervisionar o planejamento e desenvolvimento de ações voltadas à qualidade
dos serviços;

fiscalizar, orientar e controlar o cumprimento das normas existentes, propor e
rever normas e procedimentos;

definir, publicar noDiário Oficial doDistrito Federal eafixaroportunamente nas
unidades administrativas do GDF, nos setores de Anatomia Patológica de todos os estabelecimentos públicos,
nas sedes das Administrações Regionais, no Instituto Médico Legal e noscemitérios e,
facultativamente, em órgãos governamentais, associações de moradores, instituições privadas e
estabelecimentos que o desejarem, em local bem vislvel ao público, as tabelas de preçosde serviços
em vigor e relação das PERMISSIONÁRIAS, com seus nomes completos, endereços e números de
telefone, disponibilizando igualmente tais informações no sitio oficial da SEJUS/DF;

assegurar a fiel observância da Lei distrital nO 3.376, de 18 de junho de 2004,
que proibe o agenciamento de serviços funerários;

avaliar continuamente o desempenho da PERMISSIONARIA, mediante análise, pelo
PERMITENTE, de reclamações registradas no Sistema de Ouvidoria do Distrito Fed eral ou
diretamente na SUAF/SEJUS, e outros meios previstos neste contrato, desde que
devidamente comprovados os fatos.
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CLÁUSULA DécIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRA TIV AS

Em caso de inexecuçãototal ou parcial do objetô desta outorga de permissão ou
.' qualquer Qutra forma de inadimplência, a PERMISSIONÁRIA, alternativa ou cumulativamente, conforme

o caso, estará sujeita às penalidades previstas na Lei federal na 8.666, de 1993, e suas alterações, às
drsposições dos arts, 32 a 39 da Lei federal nO 8.987, de 1995, dos arts. 29 a 32do Capítulo X do
Decretodistrital n028.606, de2007, e alterações posteriores, ao disposto na Leidistrital nO 3.376,
de 2004, e no Decreto distrital nO 26.851, de 30 de maio de 2006, aplicado subsidiariamente.

A PERMISSIONÁRIA responderá objetivamente pelas infrações cometidas por seus
empregados ou prepostos.

As infrações cometidas pela PERMISSIONÁRIA por inobservância das regras
contratuais, de dispositivos de leis ou outras normas vigentes serão punidas com advertência, multa, suspensão
ou cassação da permissão (Decreto distrital na 28.606, de 2007), suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal (art. 87, inciso 111, da Lei
federal nO 8.aM, de 1993), aplicadas alternativa ou cumulativamente, assegurados o devido processo
legal, a ampla defesa e o contraditório, com os recursos a eles inerentes, e observados os
seguintes parâmetros:

infrações de natureza leve, punlveis com advertência, assim entendidas as que não
acarretarem qualquer prejuízo a usuário, aterceiro ou àAdministração Pública e que nãotiver
cominação de pena expressa.

infrações de natureza média, punfveis com advertência e multa, assim
entendidas aafrontaadisposição expressa de lei ou normassem cominação de pena.

12.3.2.1. Valor da multa: de R$ 2.000,00 a 4.000,00;

infrações de natureza grave, puníveis com suspensão por 30 (trinta) a 60
(sessenta) dias elou multa, como talentendidas:

a falta de exposição das tabelas de preços em local visível;

a exposição de mostruários fora do estabelecimento ou voltados diretamente
para arua;

a não apresentaçêo de livros edocumentos àfiscalização, quandosolicitado;

a paralisaçêo do serviço pormotivo diverso do que foi alegado no aviso prévio
dado àSEJUS/DF;

o descumprimento de preceito da Administraçêo no prazo estabelecido;

as que não se enquadrarem nas definições de natureza leve, média ou
gravissima.

12.3.3.6.1. Valor da multa: de R$ 4.000,00 a 8.000,00;

infrações de natureza gravíssima, punidas com multa, cassação da permissêo,
suspensão temporária de participaçêo em licitação elou impedimento de contratar com a
Administração Pública do Distrito Federal:

cobrança de preço superiorao de tabela fixada ou homologada pela SEJUS/DF;

paralisação dos serviços por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, semprévio
aviso;

transferência da permissão;

negativa de prestaçêo de serviço ou de fornecimento de urna de menorpadrão
épreço, quando solicitado pelo usuário;

fraude ou irregularidade relacionada àcaptação, ou à execução ou à prestação de
serviço, como tal entendidaa prática dequalquerato queconstitua ilicito penal, ouque constitua:

desrespeito a qualquercaracterlstica do Serviço Adequado;

captação ouagenciamentode serviçooufornecimento, aindaque naforma
tentada, nos termos da Lei distrital n° 3.376, de 2004, que importará na proibiçêo de celeb rar
convênio, contrato ou concessão desenvolvidos pelo Governo do Distrito Federal;

exercfcio de atividade que não seja objeto da permissão;

não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais
previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxilio-alimentação,
podendodar ensejo à rescisão do contrato, sem prejufzo daaplicação desanção pecuniária e da
declaração de impedimento para licitare contratar coma União.

12.3.4.6. Valor da multa: de R$ 8.000,00 a 16.000,00.





A faltade afixàção das tabelas depreços em local visível equepermitaa leitura a
no mínimo dois metros de distância, constatada pela fiscalização, importará na imediata suspensão da licença

, de localização e funcionamento, e instauração de procedimento para revdgação da' permissão.

A prática de ilícitos pela PERMISSIONÁRIA, ou seus sócios, ou gerentes, ou
responsáveis técnicos, poderá ensejar, a critério do titular da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania - SEJUS/DF, e de acordo com a gravidade do fato, as sanções previstas no art. 87, incisos" I e
IV, e art. 88, da Lei 8.666, de 1993, quais sejama suspensão temporária de participação em
licitação ou declaração de idoneidade, comimpedimento de contratar coma Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos.

As fraudes ou irregularidades relacionadas à captação, à execução ou à prestação de
serviço, como tal entendida a prática de qualquer ato que constitua ilícito penal, deverão ser
apuradas em processoadministrativo, garantidaa ampla defesa, ocontraditórioe odireito a todos
os recursos inerentes, bem como comunicadas à Polícia Civil do Distrito Federal.

Constatada infraçãodeterminanteda cassação da permissão, ofato deveráser
imediatamente comunicado ao titularda SEJUS/DF, para instauração do processo respectivo.

Serão aplicadas as seguintes penalidades, em caso de reincidência:

multa em dobro, se já ver sido anteriormenteaplicada pena de advertência por
qualquer razão;

multa em dobro e suspensão por 30 (trinta) dias, se já ver sido anteriormente
aplicada pena de multa;

multa em triplo esuspensãopor60(sessenta) dias, se jáversido anteriormente
aplicada pena de suspensão por30 (trinta) dias;

cassação da permissão e multa em quádruplo, se já ver sido anteriormente
aplicada suspensão por60 (sessenta) dias.

A aplicação de penalidade não libera a PERMISSIONÁRIA dos deveres de sanar a falha
que lhe deu origem, na forma e prazo assinalados pela autoridade competente, e indenizar
eventuais prejuízos.

A multa mínima aplicável será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizada
anualmente em 1° de janeiro, pelo IPCA ou outro índice oficial que o substituir, na forma do
Decreto distrital nO 37.121, de 16 de fevereiro de 2016.

A infratora será intimada da aplicação de penalidade mediante correspondência com
AR no seu endereço e publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

Aplicada a penalidade, terá a PERMISSIONÁRIA o prazo de 10 (dez) dias,
contados a partir do recebimento da intimação, para interpor recurso dirigido titular ao órgão
fiscalizador, aplicando-se subsidiariamente, na parte em que não conflitarem com leg islação
específica, as disposições da Lei federal nO 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aplicável ao Distrito
Federal porforça da Lei distrital nO 2.834, de 7 de dezembro de 2001.

O instrumento recursaldeverá ser instruído com os documentosnecessários à
comprovação dos fatos articulados e será recebido com efeito suspensivo, exceto quando se tratar de falta
de afixaçãodas tabelasde preços em local visível, constatadapela fiscalização (art. 33, § 10, do
Decreto distrital n° 28.606, de2007).

Da pena de cassação da permissão caberá pedido de reconsideração e/ou
recurso ao titularda SEJUS/DF.

Negado provimento ao recurso na última instância administrava, ou
ultrapassado o prazo recursal sem a iniciava da PERMISSIONÁRIA, terá esta o prazo de 05 (cinco) dias para
cumprir a penalidade imposta, salvo no caso de cassação da permissão, dispondo do mesmo
prazopara o recolhimentode multa, independentementede aviso ounotificação, sob pena de ter
seu débitoinscritona dívida ativa do Distrito Federal e incorrer emfalt a grave prevista no inciso
111 do art. 29 do Decreto distrital nO 28.606, de 2007.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO

13.1. A permissão poderá ser extinta:

pelo adventodo termo contratual;

pela encampação, ou seja, pela retomada do serviço pelo PERMITENTE, durante a
vigência da outorga de permissão, por motivo de interesse público, mediante lei auto rizativa
específica e apósprévio pagamento da indenização, na forma do art. 37 daLei federal nO 8.987, de
1995;





,
pela caducidade declarada pelo PERMITENTE, quando presente um dos motivos

elencados no§ 1° do art. 38da Lei federal nO 8.987, de 1995, asaber:

. o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por
base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores de sua aqualidade doserviço;

a PERMISSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou
regulamentares concernentes à outorga de permissão;

a PERMISSIONÁRIA paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as
hipóteses decorrentes de casofortuito ou força maior;

a PERMISSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais
para mantera adequada prestação do serviço outorgado;

a PERMISSIONÁRIA não cumpriras penalidades impostas por infrações
cometidas, nos devidos prazos;

a PERMISSIONÁRIA não atender a intimação do PERMITENTE no sendo de
regularizar a prestação do serviço; e

a PERMISSIONÁRIA não atender a intimação do poder concedente para, em 180
(cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relava à regularidade fiscal, no curso da
permissão, naformadoart. 29da Lei nO 8.666, de 1993, deacordocomas disposições condas no art.
38, inciso VII, da Lei federal n° 8.987, de 1995;

pela rescisão por iniciava da PERMISSIONÁRIA, no caso de descumprimento das
normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim,
nos termos do art. 39 da Lei federal n° 8.987, de 1995, hipótese em que os serviçosprestados
não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado;

pela anulação ou revogação levada a efeito pelo Secretário de Estado de
Justiça e Cidadania do Distrito Federal, quando da superveniência de decisão judicial, lei ou
eventoque comprometaa legalidade, a oportunidadeou a conveniência da continuidade da
prestação do serviço;

pela falência ou extinção da empresa PERMISSIONÁRIA elou falecimento ou
incapacidade do titular, no caso deempresa individual;

A declaração da caducidade da permissão deverá ser precedida da verificação da
inadimplência da PERMISSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla
defesa, ao contraditório e recursos a eles inerentes.

Não será instaurado processo administrativo por inadimplência antes de
comunicadas à PERMISSIONÁRIA, detalhadamente, as infrações legais ou contratuais, dando-lhe prazo para
corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento aos termos do contrato
firmado.

Instaurado o processo administrativo e comprovada a inad implência, a
caducidade será declarada por ato do PERMITENTE, devidamente publicado na imprensa
oficiaI13.1.6.1. O PERMITENTE, nesse caso, deverá chamar a próxima empresa classificada no grupo
respectivo, para firmar contrato para continuação dos serviços até o final do prazo de
permissão concedido à empresa cuja caducidade de contrato tenha sido declarada.

A declaração da caducidade não resultará para o PERMITENTE qualquer espécie
de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com
empregados da PERMISSIONÁRIA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA

14. Em face docaráter essencial e deutilidade pública doserviço objetoda outorga, a
PERMISSIONÁRIA deverá prestar a garantia de que trata o art. 56 da Lei federal n° 8.666, de 1993, no
percentualde 5% (cinco por cento) sobre o valor totaldo contrato, podendo escolher umadentreas
modalidades previstas no referido dispositivolegal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA • DAS INDENIZAÇÕES À PERMISSIONÁRIA

No caso de intervenção sem observância dos pressupostos legais e
regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido
à Permissionária e paga indenização, no prazomáximo de06 (seis) meses, no valor dosserviços
não prestados durante a intervenção, calculado sobre a média simples dos serviços
comprovadamente prestados nos doze meses anteriores.

Nos casos de advento do termo contratual, encampação ou decretação de





Competirá à SUAF/SEJUS manifes tar-s e objetivamente, após a anál is e
necessária, sobre a conveniência da prorrogação contratual, submetendo seu juízo ao titular da Pasta para
decisão final.

Ao termo final deste contrato, a par da possibilidade de prorrogação da
outorga, poderá o Poder Permitente optar por nova licitação, quer para o total de permissões ou
apenas para as Regiões Administrativas cuja prorrogação não forconcedida.

A firmatura do presente contrato não constitui direito da PERMISSIONÁRIA à
prorrogação de seuprazo de vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA· DOS CRITÉRIOS PARA AFERiÇÃO DA ADEQUABILlDADE DOS
SERViÇOS PRESTADOS

caducidàd e, não envolvendo este contrato qualquer bem reversível, de que tratam os arts. 36 e 37 da
Lei federal nO 8.987, de 1995, não haverá direito aqualquer indenização..

Em caso de encampação, será devolvido o valor integral da garantia contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PRORROGAÇÃO DA OUTORGA DE PERMISSÃO E DA
AVALIAÇÃO DOS SERViÇOS

O PERMITENTE, atendidos os juízos de conveniência e oportunidade e respeitada
a prevalência do interesse público, poderá conceder a prorrogação da outorga de permissão à
PERMISSIONÁRIA, desde que:

efetue o pagamento pela prorrogação da outorga, do valor constante d o
respectivocontrato,corrigidopelolPCA, naformadoDecretodistrital nO 37.121, de16 def evereiro
de2016;

não haja tido suspensas suasatividades por mais de1 O(dez) vezesdurantea
vigência do contrato de outorga;

não haja reincidido, no mesmo ano civil em infração de natureza grave ou
gravíssima, considerada reincidência a aplicação da penalidade em caráter definitivo, após
percorridas todas as instâncias administrativas recursais.

tiverem prestado o serviço adequado.

A avaliação dascondições da prestação dos serviços, para fins de prorrogação
deste contrato, será objeto de relatório semestral ppr parte da Subsecretaria de Assuntos Funerários 
SEJUS/SUAF, abarcando os seguintes itens:

preenchimento completo da Ficha deAtendimento de Funeral;

manutenção das instalações eveículos em condições iguais ou superiores
àquelas verificadas ao tempo da outorga depermissão;

manutenção das tabelas depreçosfixadas em local defácil acesso elegíveisa
uma distância mínima de dois metros;

informaçãoporescrito do preço do serviço, àvista e a prazo, bem como a taxa
de juros aplicada, em caso deparcelamento do pagamento;

observância da tabela Price na cobrança dejuros;

manutenção de catálogo atualizado de seus produtos, contendo descrição
sumária de cada serviço oferecido;

informação, na ficha de atendimento de serviço de formolização ou
embalsamamento, do nome e a habilitação legal do técnico que o executou e o nome e reg istro
no Conselho Regional de Medicina do médico responsável;

fornecimento de materiais eserviços de qualidade imediatamente superior, pelo preço
do inferior, caso não disponha de qualquer dos itens dos padrões básico ou diferenciado
homologados pela SEJUS/DF;

ausência de qualquerinsistência para queousuárioadquira bem ouserviçode
padrão superior ao quetiversido inicialmente solicitado;

eficiência na prestação do serviço, a ser aferida por meio da análise d e
reclamações regis tradas no Sis tema de Ouvidoria do Dis trito Federal ou diretamente na SUAF/SEJUS,
desde que devidamente comprovadososfatos no bojo de processo instaurado para esse fim.

Quando faltar 01 (um)ano para otermocontratual, será estabelecidoo escore
final da PERMISSIONÁRIA, pela média simples dos pontos obtidos a cada semestre, sendo
contraindicada a renovação do contrato para aquelas que apresentarem Fator de Desempenho - FDE
menor que 0,5.





A avaliação do desempenho da Permissionária será efetuada por meio do
resultado do FATOR DE DESEMPENHO - FDE, composto pelos seguin,tes indicadores e subindicadores:

Indicador de Desempenho Operacional - IDO;

Indicador de Conformidade -IC;

Indicador de infraestrutura - 11, composto por:

Subindicador de Qualidade da Infraestrutura - SQI;

Subindicador de Disponibilidade da Infraestrutura - 501;

Indicador de Satisfação -15, composto por:

Subindicador de Avaliação da Satisfação· SAS;

Subindicador de Reclamações Recebidas - SRR.

A nota do FDE, assim como as notas de cada um de seus ind icadores e
subindicadores, será atribuída por meio de um valor entre O(zero) e 1 (um), sendo O (zero) a
menor nota alcançável e 1 (um) a maior.

Cada um dos indicadores e subindicadores possuem um peso no cálculo,
atribuído conformesua importância na composição dafórmula do FDE.

O FDE será apurado semestralmente, enquanto os indicadores e subindicadores serão
calculados trimestralmente, deacordo coma seguinte fórmula:

Tabela 1 - Fórmula de cálculo do FATOR DE DESEMPENHO (FDE)

FDE =(0,4 x IC) +(0,1 x IDO) +(0,1 xII) +(0,4 xiS)

O INDICADOR DE CONFORMIDADIt traduzirá trimestralmente, o cumprimento
das leis, normas, exigênciastécnicase obrigações contratuaispactuadas pela Permissionária.

A metodologia para atribuição da nota ao IC deverá contemplar o s itens
constantes Da tabela abaixo, emformulárioa ser preenchidopor, nomínimo doisservidores daSubs
ecretaria de Ass untos Funerários - SUAF/SEJUS/DF, res pons áveis pela fis calização, para cad a uma das
Permissionárias, visando subsidiar a elaboração do RELATÓRIO DE MENSURAÇÃO DE
DESEMPENHO.

Tabela 2 - Itens de checagem do IC

FORMA NOTA: O OU
GRUPO INDICADOR ITENS DE

MEDiÇÃO 1

1-
Cumprimento

Concessão de livre acesso aos 2- Não
servidores responsáveis pela Trimestral cumprimento
fiscalização

1-

Disponibilização de todos os Cumprimento

documentos necessários à Trimestral 2- Não
Disponibilização

Transparência
fiscalização cumprimento

de Informações

Ausência de empregado com menos 1-





de 18 (dezoito) anos em trabalho I.,;umpnmemo

f1oturno,perigosoouinsalubre, ede
Trimestral 2- Não

16 (dezesseis) anos, em qualquer cumprimento
trabalho, salvo na condição de

aprendiz a partirdos 14

1-
Cumprimento

Existência derelação atualizada dE
Trimestral 2- Não

empregados e prepostos
cumprimento

A cada um dositensserão atribuídas as notas O(zero) ou 1 (um), onde 1 (um)
corresponde à apresentação do item verificado em conformidade e O(zero) a exigência não cumprida.

O cálculo do percentual de conformidade do IC deverá seguir o disposto na
fórmula abaixo:

Tabela 4 - Percentual de Conformidade do IC

% de conformidade =L itens apresentados e conformes

L itens apresentados

Após o cálculo do percentual de conformidade, a nota final do íNDICE DE
CONFORMIDADE será obtida segundo escala seguir:

Tabela 5 - Escala do le

% de conformidade Nota do IC

~95% 1,00

~90% e < 95% 0,75

~85% e < 90% 0,50

2:75% e < 85% 0,25

<75% O

O alcance do percentual de conformidade inferiora 75% (setenta e cinco por
cento)implicaránaatribuiçãodenotaO(zero)à Permissionária noíNDICE DE CONFORMIDADE.

O INDICADOR DE DESEMPENHO OPERACIONAL· tOOuzirá a eficiência da
Permissionária na execução das atividades operacionais, de acordo com as obrigações assumidas
contratualmente.

A metodologia para atribuição da nota relativa ao IDOdeverá contemplar os
itens constantes na tabela seguinte, a serem verificados, em cada funerária, pelos responsáveis pelaf
iscalização,para subsidiar aposterior elaboraçãodoRelatóriodeMensuraçãodeDesempenho.

Tabela 3 - Itens a serem verificados relativos ao IDO

Formadeapuração:
dividir o número de

Item Procedimento de verificação itens em conformidade Observações
pelo númerode itens

analisados





Registros Verificar se Preenchimento completo da
Ficha de Atendimento de Funeral;

Existênciade informação, natabelade
preço dos serviços, da taxa de juros
aplicada, em caso deparcelamento do
pagamento

Manutenção das tabelas de preços
fixadas em local de fácil acesso e
legíveis a uma distância mínima de dois
metros

Registros em
confor,midade/r.egistros
analisados

Manutenção de catálogo atualizado de
seus produtos, contendo descrição Itens em

Disponibilização sumária de cada serviço oferecido
conformidade/númerode informaçõesl- -I de itens fiscalizados

Emissão de notas fiscais com
discriminação dos serviços, da urnae
da ornamentação fornecidos, o nome da
pessoa falecida e do responsável pelo
sepultamento, com seu endereço
completo e númerosde telefones.

Informação, na fichade atendimento de
serviço de formolização ou
embalsamamento, do nome e a
habilitação legal do técnico que
executou e o nome e registro no
Conselho Regional de Medicina-legista do
médicoresponsável

Disponibilização
de serviços

Observância da tabela Price na
cobrança dejuros

Disponibilização de serviços de
formolização ou embalsamamento,
diretamente ou por meio de empresa
contratada;

Verificar se os produtos e serviços
obrigatórios tarifados
estão disponiveis para o usuário.

Registros em
conformidade/registros
analisados

Itens
disponibilizados/número
de itens fiscalizados

Número de itens
disponibilizados/número
de itens fiscalizados

Prestação de
informações

Verificar se a Permissionária responde
Número de respostas

às solicitações, reclamações e dúvidas em até 5 dias / número
dosusuáriosem,nomáximo,cinco dias

de respostas totais

o cálculo dopercentual deconformidadedolDO para cada itemdeveráseguiro
disposto na fórmula abaixo:

Tabela 4 - Conformidade do IDO

% de conformidade = Yde notas dos itens em conformidade

Yde itens analisados

Após o cálculo da conformidade do IDO, a nota final para o FATOR DE





,
DESEMPENHO será obtida a partirda quantidade de itens não conformes, deacordo coma escala
seguir:

Tabela 5 - Escala do IDO

Itens não conformes IDO

s1 1,00

2 0,75

3 0,50

4 0,25

5 O

Caso a Permissionária apresente 5 (cinco) ou mais itens não conformes, ser-Ihe
á atribuída nota O(zero) no FATOR DE DESEMPENHO OPERACIONAL.

OIN DICA DOR DEIN FRA ESTRUTURA o· bljletiva a avaliação trimes trai do grau de
qualidade e o nível de disponibilidade da infraestrutura das funerárias.

Conforme mencionado anteriormente, o 11 é composto por d ois outros
subindicadores:

Subindicador de Qualidade da Infraestrutura - SQI; e

Subindicador de Disponibilidade da Infraestrutura -SOl.

A ambosos subindicadores é atribuído opesode50% (cinquenta porcento) no
estabelecimento doll.

Para apurar a nota do 11 da concessão, deverá ser utilizada a seguinte fórmula:

Tabela 6 - Fórmula de Cálculo do 11

\I = (0,5 x Sal) + (0,5 x SDI)

Onde:

a. 11: Indicador delnfraestrutura;

b. SQI: Subindicador de Qualidade da Infraestrutura; e

c. 501: Subindicador de Disponibilidadeda Infraestrutura.

O SUBINDICADOR DE QUALIDADE DA INFRAESTRUTUBQI diz respeito às
condições qualitativas apropriadas da infraestrutura dasfunerárias na prestação dos serviços.

A metodologia para atribuição da nota ao SQI deverá abarcar o s itens
constantes da tabela abaixo, a serem verificados pelos fiscalizadores, em cada funerária, para
posteriorelaboração do Relatório de Mensuração de Desempenho.

Tabela 7 -Itens de verificação para fixação do SQI

Grupo Item Indicador

Lâmpadas,
luminárias Lâmpadas, luminárias e outros elementos

Elétrico Iluminação e outros i1uminadores não funcionando ou funcionando
elementos incorretamente.
iluminadores

Hidráulico
Combate a Extintores Ausentes, descarregados ou com prazo de
incêndio validade vencido.

j~
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·
Limpeza e

Limpeza de
Paredes e detnais esfruturas sujas e/ou

paredes e demais
higiene.

estruturas
molhadas.

Limpeza do
estabelecimento
funerário Piso sujo e/ou molhado, com presença de lixo,

Limpeza do piso manchas ou outro tipo de sujeira passíveis de
remoçãoporprocessos típicosde limpeza.

Odor do ambiente Presença de odores desagradáveis, mesurados
pela percepção dos fiscalizadores.

No cálculo do percentual de conformidade do SQI será adotada a seguinte
fórmula:

Tabela 8 - Percentual de conformidade - SQI

% de conformidade =Y de itens em conformidade

Yde itens em conformidade + Y de itens não conforme

Calculado o percentual deconformidade doSQI, a notafinal doSubindicador
de Qualidade da Infraestrutura será obtida a partir da escala seguir:

Tabela 9 - Escala de Desempenho do SQI

% de itens em conformidade SOl

~95% 1,0

~90% e < 95% 0,75

~85% e < 90% 0,50

~75% e < 85% 0,25

<75% O

Em caso de percentual deconformidadeinferior a 75% (setenta e cinco por
cento), a nota referente ao Subindicador de Qualidade dalnfraestrutura será zero.

O resultado dessa apuração deverá ser divulgado semestralmente,
considerando o total de meses de atraso nos últimos 6 (seis) meses.

O SUBINDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA IefSfli.se
às instalações e insumosmínimosnecessários ao desenvolvimento dos serviços funerários e será
calculado conforme tabela abaixo:





Tabela 10 - Cálculo SOl

,
Critério deGrupo /tem Indicador. inconformidade

Compartimento específico para

Instalações depósito das urnas Inexistência

Compartimento específico para o
serviço de conservação de restos

Inexistência
mortais humanos, se prestado

Disponibilidade diretamente pela funerária.

Ausência ou defeitos/

Equipamentos de acessibilidade
inconformidades com nas
normas contidas da NBR
ABNT9050.

Equipamentos

Veículos específicos para transporte
Inconformidades com asfunerário
exigências legais

Aos itens serão atribuídas notas de O(zero) ou 1 (um), onde 1 (um)
corresponde à conformidade no procedimento de verificação e O(zero) à inconformidade.

No cálculo do percentual de conformidade do SOl será adotada a seguinte
fórmula:

Tabela 8 - Percentual de conformidade - SOl

% de conformidade =}'" de itens em conformidade

}'"de itens em conformidade+}'"de itens nãoconformes

Calculado o percentual de conformidade doSDI, a nota final doSubindicador
de Disponibilidade da Infraestruturaserá obtida a partirdaescala seguir:

Tabela 9 - Escala de Desempenho do SOl

% de itens em conformidade SOl

;:::95% 1,0

;:::90% e < 95% 0,75

;:::85% e < 90% 0,50

;:::75% e < 85% 0,25

<75% O

Em caso de percentual deconformidadeinferiora 75% (setenta e cinco por
cento), a notareferente ao Subindicadorde Disponibilidade da Infraestrutura será zero.

O IN D le A D OR DE SATISFAÇÃO -lsSerá objeto de avaliação trimestral do grau de
satisfação dos usuárioscom os serviçosprestados pela Permissionária, send o composto por
dois subindicadores:

a. Subindicador de Avaliação de Satisfação • SAS e

b. Subindicador de Reclamações Recebidas ·SRR

A ambos os subindicadores atribui-se o peso de 50% (cinquenta por cento) para





o re~ultpdofinal do IS e, para a apuração da notarespectiva, adotar-se-á a seguinte fórmula:

Tabela 11 - Fórmula de Cálculo do IS

IS = (0,5 x SAS) + (0,5 x SRR)

o SUBINDICADOR DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO - SAS
será mensurado por meio de pesquisa de satisfação junto ao usuário, com periodicidade semestral, em
relação à qualidade dos serviços prestados pela Permissionária.

Para tanto, serão instaladas urnas em material transparente em todasas
funerárias, pela Permissionária, no local de atendimentoao público, fechada por cadeado que
ficará na posse do órgão fiscalizador, onde deverão ser depositados, devidamente preenchidos pelo usuário,
formulários de avaliação ali disponibilizados também pela Permissionária, a serem recolhidos
periodicamente pela SUAF/SEJUS para análise.

A metodologia para atribuição da nota ao SUBINDICADOR DE AVALIAÇÃO DE
SATISFAÇÃO - SAS será baseada na apuração das respostas. à pesquisa de satisfação do usuário, a ser
realizada pelo órgãoresponsávelpela fiscalização, deverá contemplar as gradações "ótimo","bom",
"regular", "ruim" e "péssimo", e será calculado de acordo coma seguinte fórmula:

Tabela 12 - Fórmula de cálculo do Grau de Satisfação

GS =(Ai x 5 + A2 x 4 + A3 x 3 + A4 x 2 + A5 xi)

Número total de avaliações respondidas

Onde:

GS =Grau de Satisfação

Ai: Número total de avaliações "Ótimo";

A2: Número total de avaliações "Bom";

A3: Númerototal deavaliações"Regular";

A4: Número total deavaliações "Ruim"; e

A5: Número total de avaliações "Péssimo".

Considerando-se o valor numérico entre O(zero) e 1 (um) obtido a partir da
fórmulade cálculodograudesatisfação,a notafinal doSAS será baseada naescaladedesempenho
abaixo:

Tabela 13 - Escala de Desempenho do SAS

Grau de Satisfação (GS)
SAS

2: 4,5 1,00

2: 4 e < 4,5 0,75

2:3e<4 0,50

2:2e<3 0,25

<2 O

Caso o grau desatisfação seja menordo que 2 (dois), será atribuida nota O
(zero) à Permissionária nesse subindicador.

O SUBINDICADOR DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS • S,8,ttiva verificar se a
Permissionária processa e responde as reclamações dos usuários formuladas diretamente aela, por meio
do Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal ou junto à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania,
de modo que o prazo de resposta para reclamações referentes aos serviços prestados não
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ultr€lpa.sse 05 (cinco) dias, aindaque para informaras providênciasjá adotadaspara a apuração do
fato, caso ainda não finalizada.

A partir da quantidade de reclamações respondidas fora do prazo ou não
respondidas, será estabelecidaa notafinal doSRR, baseadanaseguinteescala dedesempenho:

Tabela 14 - Escala de desempenho do SRR

Número de respostas às reclamações fora do prazo oureclamações não respondidas no SRR
trimestre

O 1

1 a2 0,5

3 ou mais O
I

Caso não respondidas ou não observado o prazo de 05 dias para resposta
a três ou mais reclamações no prazo de 1 (um) mês, será atribuída nota0 (zero) à permissionária
nesse item.

Considerando a diferença da periodicidade da apuração do FDE e de seus
indicadores e subindicadores, a fórmula de cálculo de sua nota do deverá utilizar a média
aritmética entre todas as apurações dosindicadores e subindicadores realizadas no semestre
vigente.

A Subsecretaria de Assuntos Funerários - SUAF/SEJUS será responsável pela
fiscalização, preenchimento dos checklists, análise d e documentos disponibilizados pela
Permissionária e quaisquer atividades necessárias ao acompanhamento da execução do contrato de
permissão.

Semestralmente, ao final do processo de aferição dos indicadores de des
empenho, a SUAF/SEJUS deverá elaborar O RELATÓRIO DE MENSURAÇÃO DE DESEMPE NHO,
contendo as notas atribuídas a cada um dos indicadores e os elementos que as embasaram, de acordo
com a tabela abaixo:

Tabela 2 - Indicadores que compõem o FATOR DE DESEMPE NHO - FDE

íNDICE RESPONS ÁVEL PELAS
FREQUÊN CIA

INDICADOR DE PESO DO FORMA DE MINIMA DE

DESEMPEN HO
INFORMAÇÕES

AFERiÇÃO AFERIÇÃO

INDICADOR DE

CONFO RM ID AD E 0,40 Permitente Vistoria no local Trimestral

(IC)

INDICADO R DE
DESEMPE NHO 0,10 Permitente Vistoria no local Trimestral

OOPERACIONAL (IDO)

V
INDICADOR DE

v,

INFRAE ST RU TURA (11)
0,10 Permitente Vistoria no local Trimestral

(\

Pesquisa de

~Satisfação do

Usuário,

INDICADOR DE
0,40 Permitente extração de Semestral rgYSATISFAÇÃO

(IS) dados via

~~~
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Sistema de Ouvidoria do
OF e de pesquisa
efetuada pela SUAF/SEJUS

FDE =(0,4 x IC) + (0,1 x IDO) + (0,1 x 11) + (0,4 xiS)

Será considerado serviço adequado aquele em que o fator de
desempenho for maior ou igual a 0,5.

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO

Apurados OS indicadores, o órgão competente para a fiscalização da execução
do contrato deverá elaborar o RELATÓR 10 DE MENSU RA ç Ã O DE DESEMPE N H O que
discrimine as notas aferidas no período eo resultado do FATOR DE DESEMPENHO, e
contenha, no mínimo:

Metodologia de avaliação dos indicadores;

Valor histórico dos indicadores nos dois últimos períodosavaliados;

Tabelas finais dos itens de cada indicador;

Cálculo do FATOR DE DESEMPENHO do período;

Relação de providências a serem tomadas pela Permissionária para melhoria
dos resultados cuja nota tenha sido abaixo de 0,75 (setenta e cinco centésimos).

O relatório deverá ser elaborado em até 15 (quinze) dias do término
do semestre de verificação e entregue à Permissionária, que terá o prazo de 15 (quinze)
dias para analisar e, querendo, contestar o seu conteúdo, com as respectivas justificativas.

Caso seja procedente a discordância por parte da Permissionária,
serão efetuados os ajustes necessários no FDE e, em consequência, no relatório.

Caso a Permissionária, nas avaliações realizadas ao longo do contrato, obtenha
FDE inferior a 0,5 (cinco décimos), por 2 (duas) medições consecutivas ou por 4 (quatro) medições não
consecutivas, no período de cinco (cinco) anos, o Permitente poderá, atendendo ao juízo da
conveniência e oportunidade, instaurar processo administrativo, com vistas a decretar a
caducidade do contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades relativas a cada
descumprimento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

18.1. Os débitos da PERMISSIONÁRIA para com o Distrito Federal, decorrentes ou não
deste contrato, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação
pertinente, podendo, quando redundar na perda de alguma das condições de habilitação,
ensejar a declaração de caducidade.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA COMISSÃO DE EXECUTORES

19.1. A supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução deste contrato deverão
ser efetuados por comissão formada por, no mínimo, três servidores lotados na Subsecretaria
de Assuntos Funerários da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, e
designados por ordem de serviço de seu titular, que desempenharão as atribuições previstas
nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade (§ 5° do art.
41 do Decreto distrital nO 32.598, de 15 de dezembro de 2010) e na Portaria SGA n° 29, de25 de
fevereiro de 2004.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLlCAÇÃ O E DO REGISTRO

20.1. A eficácia deste contrato fica condicionada à publicação resumida de seu
conteúdo pela SEJUS/DF, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte aode
s ua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Geral
do Distrito Federal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições
na Lei federal n° 8.987, de nO 8.666, de 1993.





Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Duvidaria
de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. . '

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO E DO MODO AMIGÁVEL DE SOLUÇÃO DAS
DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS

Fica eleito o foro de Brasília - DF para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este contrato, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja.

Divergências relativas a efeitos patrimoniais decorrentes de alterações
ou declaração de caducidade poderão, a juízo do PERMITENTE, ser solucionadas mediante convenção
de arbitragem, nos termos do § 1° do art. 1° da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e
conforme previsão contida no art. 23, inciso XV, e 23-A da Lei federal nO 8.987, de 1995.

E por estarem justos e contratados, os representantes das partes
assinam eletronicamente o presente termo.

Pelo Distrito Federal

Secretária de Estado de Justiça e Cidadania

Pela empresa

Nome do Repres entante

Condição da

representaç ão
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ANE:XO XVIII

TABELA DE PREÇOS DOS PRODUTOS E SERViÇOS FUNERÁRIOS

URNAS VALOR (R$)

1
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado,

R$ 151,27
liem visor infantil até 60em

1.1 Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado, R$154,63
sem visor infantil até 80em

1.2 Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado, R$184,89
~em visor infantil até 1,OOm

1.3 Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado, R$ 262,20
sem visor infantil até 1,20m

1.4
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado,

R$ 272,29
sem visor infantil até 1,40m

1.5 Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado, R$ 305,90
sem visor infantil até 1,60m

1.6 Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado, sem R$ 326,07
iVisor até1 ,90m

1.7 ~rna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado, sem R$ 326,07
visor até2,1 Om

1.8
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado,

R$ 588,28
sem visor aeima de 100 kg

1.9
Urna com alça dura/fixa sem verniz, estrutura de madeira, estilo reto ou sextavado,

R$1.680,79
sem visor zincada.

2 Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira acabamento R$ 178,17
especial, estilo reto ou sextavado, com visor infantil até 60em

2.1 Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira acabamento R$215,14
especial, estilo reto ou sextavado, com visor infantil até 80em

2.2 Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira acabamento R$ 322,42
especial, estilo reto ou sextavado, com visor infantil até 1,OOm

2.3 Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira acabamento R$ 507,71
especial, estilo reto ou sextavado, com visor infantil até 1,20m

2.4 Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira acabamento R$ 564,93
especial, estilo reto ou sextavado, com visor infantil até 1,40m

2.5 Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira acabamento R$ 637,96
especial, estilo reto ou sextavado, com visor infantil até 1,60m

2.6 Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira acabamento R$ 777,12
especial, estilo reto ou sextavado, com visor aeima de 1,60m

2.7 Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira acabamento R$ 840,40
especial, estilo reto ou sextavado, com visor de 1,95m a 2,10 m
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2.8 Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira acabamento R$ 840,40
especial, estilo reto ou sextavado, com visor de 100 kg a 145 kg

2.9 Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira acabamento R$ 924,44
especial, estilo reto ou sextavado, com visor de de 145kg a 180 kg

2.10 Urna com alça dura/fixa esmaltada/com verniz, estrutura de madeira acabamento R$ 2.016,96
especial, estilo reto ou sextavado, com visor zineada

3 Urna quatro alças duras sem verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto ou R$404,50
sextavado - infantil até60em

3.1 Urna quatro alças duras sem verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto ou R$440,38
sextavado - infantil até80em

3.2 Urna quatro alças duras sem verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto ou R$ 470,76
sextavado - infantil até1 ,00m

3.3 Urna quatro alças duras sem verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto ou R$ 522,00
sextavado - infantil até1 ,20m

3.4 Urna quatro alças duras sem verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto ou R$ 586,76
sextavado - infantil até1 ,40m

3.5 Urna quatro alças duras sem verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto ou R$ 676,14
~extavado - infantil até1,60m

4 Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto R$ 477,43
ou sextavado - infantil atéO,60em

4.1 Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto R$ 544,99
ou sextavado - infantil até 0,80em

4.2 Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto R$ 663,39
ou sextavado - infantil até 1,OOem

4.3 Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto R$ 618,05
ou sextavado - infantil até 1,20m

4.4 Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto R$ 817,00
ou sextavado - infantil até 1,40m

4.5 Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto R$ 921,00
ou sextavado - infantil até 1,60m

4.6 Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto R$ 1.295,00
ou sextavado - até 1,80m

4.7 Urna quatro alças duras com verniz ou laca sem visor, estrutura de madeira, estilo reto R$ 1.191,18
ou sextavado - até 1,94m

5 Urna seis alças duras e verniz sem visor infantil até 60cm R$ 738,02

5.1 Urna seis alças duras e verniz sem visor infantil até 80cm R$ 759,52

5.2 Urna seis alças duras e verniz sem visor infantil até 1,OOm R$ 775,52
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5.3 Urna seis alças duras e verniz sem visar infantil até 1,20m R$ 821,02

5.4 Urna seis alças duras e verniz sem visar infantil até 1,40m R$ 857,02

5.5 Urna seis alças duras e verniz sem visar infantil até 1,60m R$ 909,02

5.6 Urna seis alças duras e verniz sem visor até 1,80m R$1.338,01

5.7 Urna seis alças duras e verniz sem visor até 1,94m R$1.558,50

5.8 Urna seis alças duras e verniz sem visor zincada R$2.155,00

5.9
Urna seis alças duras e verniz sem visar para obeso (urna com mais de60cm de largura) R$1.919,00
ou comprida (urna com mais de 1,94m)

6 Urna seis alças duras e verniz com visar infantil até 60cm R$1.581,50

6.1 Urna seis alças duras e verniz com visar infantil até SOem R$ 1.609,50

6.2 Urna seis alças duras e verniz com visar infantil até 1,OOm R$1.634,50

6.3 Urna seis alças duras e verniz com visar infantil até 1,20m R$ 1.706,00

6.4 Urna seis alças duras e verniz com visar infantil até 1,40m R$1.804,50

6.5 Urna seis alças duras e verniz com visar infantil até 1,60m R$ 1.882,50

6.6 Urna seis alças duras e verniz com visor até 1,80m R$ 2.246,00

6.7 Urna seis alças duras e verniz com visor até 1,94m R$ 2.246,00

6.8 Urna seis alças duras e verniz com visar zincada R$ 3.821,00

6.9 Urna seis alças duras e verniz com visar para obeso (urna com mais de 60cm delargura) R$ 3.123,00
ou comprida (urna com mais de 1,94m)

7 Urna alça parreira sem visor infantil até 60cm R$1.090,46

7.1 Urna alça parreira sem visor infantil até 80cm R$ 1.118,46

7.2 Urna alça parreira sem visor infantil até 1,OOm R$ 1.143,46

7.3 Urna alça parreira sem visor infantil até 1,20m R$ 1.214,96

7.4 Urna alça parreira sem visor infantil até 1,40m R$1.543,00

7.5 Urna alça parreira sem visor infantil até 1,60m R$1.668,31

7.6 Urna alça parreira sem visor até 1,80m R$ 2.416,00

7.7 Urna alça parreira sem visor até 1,94m R$ 2.416,00

7.S Urna alça parreira sem visor zincada R$4.005,00

7.9 Urna alça parreira sem visar para obeso (urna com mais de 60cm de largura) ou R$ 3.307,00
comprida (urna com mais de1,94m)

S Urna alça parreira com visor infantil até 60cm R$1.165,22

8.1 Urna alça parreira com visor infantil até 80cm R$1.19~r~2
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8.2 Urna alça parreira com visor infantil até 1,00m R$1.218,22

8.3 Urna alça parreira com visor infantil até 1,20m R$1.289,72

8.4 Urna alça parreira com visor infantil até 1,40m R$ 1.388,22

8.5 Urna alça parreira com visor infantil até 1,60m R$ 1.699,00

8.6 Urna alça parreira com visor até 1,80m R$ 2.135,48

8.7 Urna alça parreira com visor até 1,94m R$ 2.586,50

8.8 Urna alça parreira com visor zincada R$ 4.189,00

8.9 Urna alça parreira com visor para obeso (urna com mais de 60cm de largura) ou R$ 3.491,00
comprida (urna com mais de1,94m)

9 Urna varão com visor infantil até 60cm R$1.883,55

9.1 Urna varão com visor infantil até 80cm R$1.896,05

9.2 Urna varão com visor infantil até 1,00m R$ 2.024,05

9.3 Urna varão com visor infantil até 1,20m R$ 2.033,55

9.4 Urna varão com visor infantil até 1,40m R$ 2.144,55

9.5 Urna varão com visor infantil até 1,60m R$ 2.216,55

9.6 Urna varão com visor até 1,80m R$ 2.708,55

9.7 Urna varão com visor até 1,94m R$ 3.324,00

9.8 Urna varão com visor zincada R$ 5.899,00

9.9
Urna varão com visor para obeso (urna com mais de 60cm de largura) ou

R$ 4.611,00comprida (urna com mais de 1,94m)

10 Urna varão com visor e tampa gravada infantil até 60cm R$1.943,94

10.1 Urna varão com visor e tampa gravada infantil até 80cm R$1.956,44

10.2 Urna varão com visor e tampa gravada infantil até 1,00m R$ 2.084,44

10.3 Urna varão com visor e tampa gravada infantil até 1,20m R$ 2.093,94

10.4 Urna varão com visor e tampa gravada infantil até 1,40m R$ 2.204,94

10.5 Urna varão com visor e tampa gravada infantil até 1,60m R$ 2.276,94

10.6 Urna varão com visor e tampa gravada até 1,80m R$ 2.877,44

10.7 Urna varão com visor e tampa gravada até 1,94m R$ 3.541,00

10.8 Urna varão com visor e tampa gravada zincada R$6.116,OO

10.9 Urna varão com visor e tampa gravada para obeso (urna com mais de 60cm de largura) R$ 4.828,00
ou comprida (urna com mais de 1,94m)

11 Urna varão com visor e detalhes na tampa infantil até 60cm R$2.724~

'\
--' J.



... /:..



11.1 Urna varão com visor e detalhes na tampa infantil até SOem R$ 2.737,02

11.2 Urna varão com visor e detalhes na tampa infantil até 1,OOm R$ 2.865,02

11.3 Urna varão com visor e detalhes na tampa infantil até 1,20m R$ 2.874,52

11.4 Urna varão com visor e detalhes na tampa infantil até 1,40m R$ 2.985,52

11.5 Urna varão com visor e detalhes na tampa infantil até 1,60m R$ 3.057,52

11.6 Urna varão com visor e detalhes na tampa até 1,SOm R$ 3.851,02

11.7 Urna varão com visor e detalhes na tampa até 1,94m R$ 3.927,00

11.8 Urna varão com visor e detalhes na tampa zincada R$ 6.502,00

11.9 Urna varão com visor e detalhes na tampa para obeso (urna com mais de 60cm de R$ 5.214,00
largura) ou comprida (urna com mais de 1,94m)

12 Urna varão com sobretampo infantil até 60cm R$ 2.836,95

12.1 Urna varão com sobretampo infantil até SOem R$ 2.849,45

12.2 Urna varão com sobretampo infantil até 1,OOm R$ 2.977,45

12.3 Urna varão com sobretampo infantil até 1,20m R$ 2.986,95

12.4 Urna varão com sobretampo infantil até 1,40m R$ 3.097,95

12.5 Urna varão com sobretampo infantil até 1,60m R$ 3.169,95

12.6 Urna varão com sobretampo até 1,SOm R$ 4.314,95

12.7 Urna varão com sobretampo até 1,94m R$ 4.630,00

12.S Urna varão com sobretampo zincada R$ 7.153,29

12.9 Urna varão com sobretampo para obeso (urna com mais de 60cm de largura) ou R$ 5.917,00
comprida (urna com mais de1,94m)

13 Urna sextavada com varãozinho e imagem R$ 4.863,00

13.1 Urna sextavada com varãozinho e imagem zincada R$ 7.269,79

13.2 Urna sextavada com varãozinho e imagem para obeso (urna com mais de 60cm de R$ 6.150,00
largura) ou comprida (urna com mais de 1,94m)

14 Urna sextavada sobretampo inteiro R$ 5.479,83

14.1 Urna sextavada sobretampo inteiro zincada R$ 8.470,29

14.2 Urna sextavada sobretampo inteiro para obeso (urna com mais de 60cm de largura) ou R$ 7.618,00
comprida (urna com mais de 1,94m)

15 Urna destavada com sobretampo e entalhes R$ 6.994,00

15.1 Urna destavada com sobretampo e entalhes zincada R$ 10.535,00

15.2 Urna destavad a com sobretam po e entalhes para obeso (urna com mais de 60cm de R$ 8.764,0~
largura) ou comprida (urna com mais de 1,94m)
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16 Urnaldestavada em relevo (qualquer tamanho até 1,94m) R$17.643,OO

17 Urna redonda (qualquer tamanho até 1,94m) R$ 6.964,00

17.1 Urna redonda zincada R$ 9.820,29

17.2
Urna redonda para obeso (urna com mais de 60cm de largura) ou comprida (urna com mais R$ 10.768,00
de1,94m)

ARTEFATOS
VALOR

Véu, velas ou lâmpadas incandescentes, material de proteção individual descartável, produtos de
assepsia docadávere limpeza de ambientes (soma dos preçosrespectivos)

18 Ornamentação de urna com flores artificiais (independentemente do tamanho R$ 271 ,55
da urna)

19 Ornamentação de urna com rosas infantil até 60cm R$117,65

19.1 Ornamentação de urna com rosas infantil até 80cm R$ 134,47

19.2 Ornamentação de urna com rosas infantil até 1,00m R$ 134,47

19.3 Ornamentação de urna com rosas infantil até 1,20m R$ 134,47

19.4 Ornamentação de urna com rosas infantil até 1,40m R$134,47

19.5 Ornamentação de urna com rosas infantil até 1,60m R$134,47

19.6 Ornamentação de urna com rosas acima de 1,60m R$ 252,12

19.7 Ornamentação de urna com rosas de 1,95m a 2,1 Om R$ 302,54

19.8 Ornamentação de urna com rosas de 100kg até 145kg R$ 302,54

19.9 Ornamentação de urna com rosas de 145kg a 180kg R$ 352,93

20 Ornamentação de urna com crisântemos infantil até 60cm R$65,55

20.1 Ornamentação de urna com crisântemos infantil até 80cm R$65,55

20.2 Ornamentação de urna com crisântemos infantil até 1,00m R$65,55

20.3 Ornamentação de urna com crisântemos infantil até 1,20m R$119,34

20.4 Ornamentação de urna com crisântemos infantil até 1,40m R$119,34

20.5 Ornamentação de urna com crisântemos infantil até 1,60m R$119,34

20.6 Ornamentação de urna com crisântemos acima de 1,60m R$210,10

20.7 Ornamentação de urna com crisântemos de 1,95m a 2,1 Om R$ 210,10

20.8 Ornamentação de urna com crisântemos de 100kg até 145kg R$210,10

20.9 Ornamentação de urna com crisântemos de 145kg a 180kg R$210,10

ATENDIMENT O VALOR
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Orientação sobre os processos e suporte nas ações necessárias para a liberação do corpo e

21 seu sepultamento oucremação, agendamento desepultamento oucremação, remoções R$134,47
necessárias docorpo emveículofunerário apropriadodentrodoDistrito

Federal,expediçãodedocumentos e retirada de certidão de óbito e guia de
sepultamento.

CERIMONIAL VALOR

Quando o velório ocorrer fora dos cemitérios do Distrito Federal, abarcando atendimento à
22 família, cortejo fúnebreem perímetrourbanoeparamentos em metal(suportepara R$ 97,49

urna,castiçais para velas, suporte para livros, suporte para arranjos e resplendores

TANATOPRAXIA VALOR

23 IA.té 24h R$ 681,85

23.1 ~té 72h R$1.467,50

23.2 Para translado nacional R$1.169,OO

23.3 Paratransladopormaisde24h R$ 2.027,80

23.4 Paratransladopormaisde48h R$ 2.425,00

TRANSLADO TERRESTRE VALOR

24 Para outro município até 100km R$4,59 porkm

24.1 Para outro município de 101 km a 300km R$ 4,30 porkm

24.2 Para outro município de 301 km a 600km R$ 3,91 porkm

24.3 Para outro município de 601 km a 1.000km R$3,58porkm

24.4 Para outro município acima de 1.000km R$ 3,48 porkm





ANEXO XIX

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO W 39.860, DE 30 DE
MAIO DE 2019

Órgão I Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo: n° 00400-0 0034420/2019-22

Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA

N° da licitação: 01/2019

Licitante: L1NHAGUE & VERAS FUNERARIA LTOA

CNPJ/CPF: 08.362.231/0001-57

Inscrição estadual/distrital: 07.480.857/001-76

Representação legal: ANTONIA MARIA NUNES VERAS

CPF: 603.106.771-49

A pessoa fisica ou juridica acima identificada, por intermedio de seu representante legal,

declara que não icorre nas vedações previstas no art. 9° da Lei n° 8.666, de 21 de

junho de 1993, e no art. 1° do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa

declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília,11 de junho de 2021 .

....
ANTONIA MARIA NUNES VERAS

Assinatura

Do cumen to assin ad oe/etra n icamen te por PAULO CESAR GOMES DE
MEDEIRO - Matr. 168932 2- 0, Secretario(a) Executivo(a),
em11/05/2021, às 15:46, conformeart. 6° do Decreto n036.756,
de 16 desetembro de 2015, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no
site:http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo. php? acao
=d o cumen to _co n fe rir &id _o rg ao _ ac esso _ extern o =0
verificador= 61613425 código CRC= 8FCFCA1E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Estação Rodoferroviária - Ala Norte - Gabinete - Bairro SAIN - CEP70631-900 - DF 61-104.4255
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