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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - CPUSEJUS/DF - GDF

Senhor(a) Presidente da Comissão Especial de Licitação de Serviços Funerários no

DF.

Ref. Concorrência n° 01/2019 - SUAF/SEJUS

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

BOM PASTOR SERViÇOS POSTUMOS LTOA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o nO 08.346.609/0001-29, endereço à SHCES CL - BL "A" - LOJA 38 TÉRREO-Ed.

CRUZEIRO CENTER- CRUZEIRO VELHO-BRASíLlA- DF, na pessoa de seu representante legal,

ELIAS ALVES FERREIRA NETO, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF nO 321.149.248-82,

OAB/DF n° 57.626, telefone: (61) 99613-4936, e-mail: eliasalves.advocacia@gmail.com.vem.mui

respeitosamente, à Vossa digna presença, com fulcro no que dispõe o art. 109, inc. I, alínea "a", e

§2°, da Lei n° 8.666/93, bem como previsão contida no item 17 e seguintes, do competente Edital de

concorrência em apreço, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Em face da decisão que inabilitou a licitante acima qualificada, conforme publicado às fls. 73, do

OODF nO 159, de 23 de agosto de 2021, em razão de suposto não cumprimento dos itens

11.4.1.1.3.1 e 11.4.1.1.3.1.5. do Edital de Licitação Concorrência n° 01/2019 - SUAF/SEJUS', pelas

razões a seguir expostas.

I - PRELIMINARMENTE

1.1 - DA TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, conforme preceitua o art 109, inc. I, alínea "a", Lei n° 8.666/93, cabem

recursos dos atos da Administração decorrentes da aplicação do referido diploma, no prazo de 5

(cinco) dias úteís, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de habilitação ou

inabilitação do licitante.

! http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/08/declaracoes.pdf
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Ainda, conforme aduz o art. 110 do referido diploma, na contagem de prazo. excluir

se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento, portanto, verificado o publicado às fls. 72, do

DODF nO 159, de 23 de agosto de 2021, segunda-feira, resta considerar que o presente recurso é

TEMPESTIVO, ensejando o recebimento e análise das razões recursais desenhadas às linhas

subsequentes.

1.11 - DA LEGITIMIDADE

Ainda, em atenção ao que dispõe o item 172. do competente edital, resta consignar a

legitimidade do representante legal da licitante recorrente, conforme documentos anexados ao

recurso em apreço.

1.111 - DO EFEITO SUSPENSIVO

Nos termos do que dispõe o §2° do ar!. 109, da Lei nO 8.666/93, o recurso previsto nas

alineas "a" e "b" do inciso I terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,

motivadamente e presentes razões de interesse públICO. atribuir ao recurso interposto eficácia

suspensiva aos demais recursos.

Trata-se, portanto, de comando que reconhece a aplicação obrigatória de efeito

suspensivo ao recurso interposto pela ora recorrente, facultado. por outro lado, a eficácia suspensiva

aos demais recursos.

Isso posto, requer-se, desde já, nos termos apontados na legislação de referência, o

recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo.
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I.IV DA NECESSIDADE DE FRANQUEAR VISTAS AO PROCESSO DE

CONCORRÊNCIA

Em atenção ao que dispõe o item 17.10, do competente edital de concorrência, toma-se

necessário destacar a necessidade de franquear vistas ao processo desta concorrência, em horário e

local a ser indicado pela Comissão Especial de Licitação, sob pena de incorrer em violação ao

previsto nas regras editalicias e ao que dispõe o §3° do art. 3°, Lei n° 8.666/93.

LV - DOS DOCUMENTOS DISPONíVEIS ELETRÔNICAMENTE E DA DESNECESSIDADE

DE JUNTADA POR PARTE DA RECORRENTE

Respeitável Julgador, em que pese a tentativa da recorrente de trazer todos os

documentos que ensejam uma melhor análise do presente recurso, deve-se reconhecer que eventual

ausência de documento disponível nos processos eletrõnicos referidos e/ou sítios eletrõnicos do

órgão licitante não podem ensejar prejuízo para a recorrente.

Nesse sentido, na hipótese de que documento eventualmente mencionado não tenha

sido juntado aos anexos do presente recurso, resta requerer, quando disponivel o acesso por meio

eletrônico ou mesmo a disponibilização no processo de concorrência em apreço, que seja

considerada a juntada pelo apontamento do endereço eletrônico que remete ao documento em

análise.

I.VI - CONCLUSÃO E PEDIDOS

Portanto, requer-se, desde já;

a) o recebimento do presente recurso, confirmada a TEMPESTIVIDADE e

LEGITIMIDADE, conforme preceitua, respectivamente, art. 109, I, "a" e art. 110, da

Lei nO 8.666/93, e itens 17.1. e 17.2. do competente edital;

b) recebido, ainda, em seu efeito suspensivo, conforme verificado no §2° do art.

109, da Lei nO 8.666/93;

c) nos termos do item 17.10. do competente edital, requer seja franqueado vista do

processo ao recorrente, em horário e local a ser indicado por essa respeitável CEL;
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d) nos termos do §4° do art. 109 da Lei nO 8.666/93, reconsiderada a decisão que

inabilitou a recorrente, monnente porque a inabilitação se mostra

contraditória a conclusão empossada às fls. 9/10 do documento SEI 00400

00031951/2021-88 1 pg. 9, de que "a licitante apresentou documentação de

acordo com o estabelecido no Edital de Licitação" - Concorrência n° 01/2019 

SUAF/SEJUS, bem como demais razões recursais alinhavadas;

e) subsidiariamente, em face aos principios da razoabilidade, da isonomia, da

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, deve-se

reconsiderar a decisão que inabilitou a recorrente porque os documentos que

comprovam o cumprimento dos itens 11.4.1.1.3.1 e 11.4.1.1.3.1.5. do Edital de

Licitação Concorrência n° 01/2019 - SUAF/SEJUS, de fato foram apresentados

pela licitante, restando reconhecer que a licitante listou as atividades que se dispõe

a executar, bem como as instalações básicas mínimas, tudo conforme disposto nos

artigos 2° e 18 do Decreto nO 28.606/07, não cabendo o julgamento subjetivo que

ensejou a inabilitação da recorrente;

f) caso haja documento mencionado e não juntado aos anexos do presente recurso,

resta requerer, quando disponível o acesso por meio eletrônico ou mesmo a

disponibilização no processo de concorrência em apreço, que seja considerada a

juntada pelo apontamento do endereço eletrônico que remete ao documento em

análise;

g) na hipótese de ser mantida incólume a decisão recorrida, nos termos do previsto

no §4° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, resta requerer o envio do presente recurso à

autoridade imediatamente superior, para recebimento e análise das razões em

apreço.

Termos em que pede e espera deferimento

~~d!~~' J./v
BOM PASTOR SERViÇOS PÓSTUMOS LTDA

Elias Alves F. Neto
Advogado OAB/DF n° 57.626
Telefone: 61 99613-4936
e!1asalves.advocacia@amail.com

Brasília-DF, 26 de agosto de 2021.
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SECRETARIA DE JUSnçA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUSIDF - GDF

À Autoridade Superior ao Sr. Presidente da Comissão Especial de Licitação de

Serviços Funerários no DF.

o recurso será dirigido à autoridade superior,
por intermédio da que praticou o ato recorrido,
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazê-Io subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade. Art. 109, §4°, Lei nO 8.666/93.

Ref. Concorrência nO 01/2019 - SUAF/SEJUS

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

BOM PASTOR SERViÇOS POSTUMOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o nO 08.346.609/0001-29, endereço à SHCES CL - BL "A" - LOJA 38 TÉRREO-Ed.

CRUZEIRO CENTER- CRUZEIRO VELHO-BRASíLlA- DF, na pessoa de seu representante legal,

ELIAS ALVES FERREIRA NETO, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF nO 321.149.248-82,

OAB/DF nO 57.626, telefone: (61) 99613-4936, e-mail: elíasalves.advocacia@amail.com.vem.mui

respeitosamente, à Vossa digna presença, com fulcro no que dispõe o art. 109, inc. I, alinea "a", e

§2°, da Lei n° 8.666/93, bem como previsão contida no item 17 e seguintes, do competente Edital de

concorrência em apreço, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Em face da r. decisão publicada às fls. 72, do DODF nO 159, de 23 de agosto de 2021, que inabilitou

a licitante já qualificada, por suposto descumprimento dos itens 11.4.1.1.3.1 e 11.4.1.1.3.1.5. do

Edital de Licitação Concorrência n° 01/2019 - SUAF/SEJUS, como passa a expor.

I - DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do previsto na alínea "a", Inc. I, art. 109 e art. 110, da Lei nO 8.666/93, deve

se reconhecer a TEMPESTIVIDADE para o presente recurso.

~'Y1 .
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" - DA LEGITIMIDADE

Noutro tumo, a legitimidade restou prevista no item 17.2. do competente edital, restando

reconhecer que a recorrente se encontra devidamente representada.

11I - DO EFEITO SUSPENSIVO

Conforme dispõe o §2° do art. 109, da Lei nO 8.666/93, quando da interposição de

recurso, deve-se atribuir efeito suspensivo, razão pela qual requer-se a confirmação.

IV - DAS RAZÕES RECURSAIS

Em breve resumo, restou publicado no DODF nO 159, de 23 de agosto de 2021, às fls. 73,

resultado da fase de pré-qualificacão da CONCORRÊNCIA N° 01/2019, listando as licitantes

habilitadas e inabilitadas.

Em que pese a referida publicação não ter consignado as razões que ensejaram tai

resultado, apresentou-se no sitio eletrõnico da SEJUS/DP, documentos que buscaram apontar,

quando da inabilitação, supostas razões.

No caso da recorrente, aduz a declaração apresentada pela CEL, que a recorrente

estaria INABIUTADA na fase de Pré-Qualificação, pelo não cumprimento dos itens 11.4.1.1.3.1

e 11.4.1.1.3.1.5. do Edital de Licitação Concorrência n° 01/2019.

Verificado o edital' e os itens em apreço, in verbis;

11.4.1.1.3. qualificação técnico-operacional - Exigências específicas relativas aos

serviços funerários, quando as Iicnantes deverão apresentar:

11.4.1.1.3.1. memorial descritívo contendo as atividades que propõem a

implementar, exigindo-se, no mínimo, por força do disposto no art. 2° do Decreto

distrital nO 28.606, de 2007:

11.4.1.1.3.1.1. fomecimento de uma mortuária;

11.4.1.1.3.1.2. transporte funerário;

11.4.1.1.3.1.3. hígienização e preparação de cadáver e omamentação de urna;

2 http://www.sejus.df.gev.br/wp-centeude/uple.ds/2021/08/decJ.r.cees. pdf

3 http://www.sejus.df.gev.br/wp-centeude/uple.ds/2021/05/EdIt.1 de "cit.c.e 01 2019.pdf
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11.4.1.1.3.1.4. conservação de restos mortais humanos, apresentando contrato

de

terceirização, caso não preste tal serviço diretamente;

11.4.1.1.3.1.5. memorial descritivo das instalações basicas operacionais para o

desempenho dos serviços funerários no Distrito Federal, contendo os

compartimentos e divisões previstos no art. 18 do Decreto distrital n° 28.606, de

2007, no minimo:

11.4.1.1.13.1.5.1. sala de exposição para ataúdes e materiais correlatos;

11.4.1.1.3.1.5.2. dependências para administração;

11.4.1.1.3.1.5.3. banheiros sociais;

11.4.1.1.3.1.5.4. sala para preparação dos corpos, quando exercer diretamente

as atividades de embalsamamento e fonnalização de cadáveres e despachos

aéreos ou terrestres, nacionais ou internacionais de cadáveres, de que tratam

os incisos 111 e VII 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" expedidas pela Agência Nacional de Vigilãncia SanITária,

disponível no portal.anvisa.gov.br;

Pois bem, o comando verificado no item 11.4.1.1.3.1. trata da apresentação de

memorial descritivo contendo as atividades que a licitante se propõe a implementar, com

exigência mínima daquelas previstas no art. 2° do Decreto nO 28.606/07, quais sejam;

Art. 2° Entre os serviços e fornecimentos obrigatórios, há aqueles prestados pelo

Poder Público, diretamente ou por meio de empresas pennissionárias, e os que

poderão ser obtidos pelos próprios usuários, a seu critério, a saber:

I - Serviços obrigatórios, privativos do Poder Público ou das pennissionárias:

a) fornecimento de uma mortuária;

b) transporte funerário;

c) higienização e preparação de cadáver e ornamentação de uma;

d) conservação de restos mortais humanos.

11 - Os serviços obrigatórios, que o usuário pode obter diretamente são:

a) retirada de Certidão de ÓbITO e Guia de Seputtamento;

b) recolhimento de taxas de cemITério, relativas ao seputtamento;

c) obtenção, encaminhamento e retirada de documentos que dispensem

conhecimento técnico especifico ou habilITação especial.
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Ainda, observado o item 11.4.1.1.3.1.5. e o art. 18 do Decreto nO 28.606/07, verifica

se a obrigatoriedade e não faculdade quanto a instalações operacionais básicas, veja-se;

Art. 18. Os permissionários deverão instalar-se em edificações adequadas

contendo, no minimo: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 28775 de 13/0212008)

I - sala de exposição para ataúdes e materiais correlatos; (Inciso alterado pelo(a)

Decreto 28775 de 13/0212008)

11 - dependências para administração; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 28775 de

13/0212008)

111- banheiros sociais; Onciso alterado pelo(a) Decreto 28775 de 13/0212008)

IV - sala para preparação dos corpos, quando exercer as atividades dispostas nos

incisos 111 e VI, do artigo r, da Lei n° 2.424/99.

Dessa forma, passa-se a análise dos documentos juntados pela recorrente', a qual,

às fls. 27, apresentou documento que aponta exatamente as atividades que se propõe a

implementar, ou seja, aquelas previstas no art. 2°. inc. I, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto

n° 28.606/07.

Ora, nobre Julgador, diante da previsão contida no art. 2° do Decreto n° 28.606/07,

"Capítulo 1- DAS DEFINiÇÕES", que trata igualmente da obrigatoriedade de prestação dos serviços

elencados nas alíneas do inciso I, deve-se concluir que não há espaço para divagar sobre o

fornecimento de urnas, transporte funerário, higienização e preparação de cadáveres e

conservação de restos mortais humanos, ou seja, são itens autoexplicativos.

Portanto, considerando que as atividades elencadas ás alíneas do inc. I, do art. 2°, do

Decreto nO 28.606/07, são de fornecimento obrigatório, restou à ora recorrente, quando da

apresentação do documento juntado às fls. 27, afirmar que se propõe a executar aquelas

atividades listadas, não restando razão para afirmar que a recorrente não cumpriu com a previsão

editalicia.

Caso contrário, com as devidas venias às opiniões contrarias, em vista de que as

atividades listadas são de fornecimento obrigatório, conforme previsão legal, art. 2° do

Decreto nO 28.606/07, não há como concluir que a licitante poderia listar uns e outros não,

tampouco divagar sobre àquela prestação de serviços, caso o fizesse, diante do reconhecimento

de que não há no edital modelo para o referido documento, mais adequada seria a conclusão de que

a licitante o fez por mera liberalidade, sem prejuizo para a licitante que optou por listar as atividades

obrigatórias que se propõe a executar.

4 http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/08/Habilitacao Bom Pastor Servicos Postumos LTOA-ME.pdf
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Prosseguindo á análise do item 11.4.1.1.3.1.5 e artigo 18 do Decreto nO 28.606/07, a

conclusão se assemelha ao tratado anteriormente, obrigatoriedade de que a licitante se instale em

edificações adequadas, contendo, no minimo, aqueles itens listados nos incisos do art. 18 do referido

Decreto, listadas, igualmente, ás fls. 29 da documentação para a pré-qualificação da licitante.

Ora, respeitável Julgador, afastado o excesso de formalidades e a possibilidade de

julgamento subjetivo dos documentos apresentados pela recorrente, o que o Decreto nO 28.606/07

aponta é a obrigatoriedade de edificações adequadas que contenham, minimamente, os mesmos

itens listados pela recorrente, ou seja, qualquer julgamento diverso, ensejaria, por óbvio, a

subjetividade de atribuir qualidade ao documento, conteúdo ou forma do que foi apresentado.

Isso posto, verificado que a recorrente listou, às fls. 27, as atividades que se propõe a

executar, diga-se de passagem, de fomecimento obrigatório, conforme prevê o art. 2° do Decreto n°

28.606/07, não há que se falar em inabilitação por descumprimento do item 11.4.1.1.3.1.

Da mesma forma, tendo listado ás fls. 29, o que prevê o artigo 18 do Decreto n°

28.606/07, não há que se falar, ainda, em inabilitação por descumprimento do item 11.4.1.1.3.1.5.

v - DOS FUNDAMENTOS PROPRIAMENTE DITOS

Expostas as razões, em apertada sintese, deve-se recordar que, nos termos do art. 3°,

da lei n° 8.666/03, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do

desenvolvimento nacional sustentável, devendo ser processada e julgada em estrita

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculaçâo ao instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Veja-se, é imperioso considerar que o procedimento Iicitatório visa garantir a

observância do principio constitucional da isonomia e consequentemente a proposta mais

vantajosa, para isso, deve-se considerar que a licitação deve ser processada a partir de critérios

objetivos, vinculados ao instrumento convocatório.

Pois bem, o caso em apreço se amolda perfeitamente ao dispositivo em destaque, a

recorrente listou objetivamente, às fls. 27 e 29, as atividades que se propõe a executar e as

instalações físicas mínimas para sua operacionalidade, conforme previsâo contida nos artígos

2° e 18, ambos do decreto n° 28.606/07.
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Não pode, assim, exigir a comissão licitante, forma diversa de apresentação do que

a recorrente está obrigada a manter de dependências físicas e/ou executar, sob pena de

ensejar julgamento subjetivo e valorar aspectos obscuros, mesmo porque, o instrumento

convocatório não trouxe modelo para apresentação dos itens 11.4.1.1.3.1 e 11.4.1.1.3.1.5. do Edital

de Licitação Concorrência n° 0112019, restando concluir que a recorrente, ao listar as

atividades que se propõe a executar, bem como as dependências mínimas, conforme dispõe o

decreto nO 28.606/07, cumpriu com a exigência contida no instrumento convocatório, devendo,

portanto, ser considerada habilitada.

Outro principio que deve ser observado, verb; gratia, é o princípio da razoabilidade, ou

seja, tendo a licitante cumprido todos os itens do instrumento convocatório, principalmente com a

apresentação dos itens 11.4.1.1.3.1 e 11.4.1.1.3.1.5., páginas 27/29, não se mostra razoável

inabilitar a recorrente, em razão de julgamento subjetivo, exigindo além do que prevê o

Decreto nO 28.606/07, artigos 2° e 18.

Ora, ao repisar que um dos objetivos do procedimento licitatório é garantia a oferta mais

vantajosa para a Administração Pública, sendo princípios, também, a eficiência e a economicidade,

toma-se óbvio que a inabilitação da recorrente, apenas em razão do apontado, resulta em

prejuízo para a Administração Pública, que perde uma oferta vantajosa, de uma licitante

idônea, resultando, ainda, na necessidade de repetir o procedimento licitatório, pois em um

universo de 49 outorgas, foram apenas 11 licitantes habilitadas.

Entre as inabilitadas, 26 (vinte e seis) apontam como fundamento o descumprimento do

item 11.4.1.1.3.1 , ou seja, resta cogitar que a recorrente, ao afirmar o excesso de formalismo,

julgamento subjetivo e prejuizo para a Administração Pública, demonstra razão em suas

ponderações, caso contrário, cogita-se que poucas licitantes teriam esse item como motivo

para a inabilitação.

O que se vê, em verdade, é que, por qualquer razão desconhecida, a comissão

atribuiu peso subjetivo ao julgar os documentos apresentados às fls. 27 e 29, não apenas

quando tratou da recorrente, mas, possivelmente, também o fez no julgamento das demais 25

(vinte e cinco) licitantes inabilitadas

V.I - DO PRINcípIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E PERTINÊNCIA

É cediço que o interesse público é supremo sobre o interesse particular, restando a

conclusão de que todas as condutas estatais têm como finalidade a satisfação das necessidades

coletivas. Desse modo, caso a atuação do administrador não vise o interesse do grupo social em sua

totalidade, sofre, por óbvio, desvio de finalidade, o que não está amparado pelo direito.

0&-1"....
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Por conseguinte, chega-se ao princípio da indisponibilidade do Interesse Público, que

define os limites da atuação administrativa por meio de critérios de conduta que visam impossibilitar

que o agente renuncie ao interesse público.

Isso posto, resta concluir que o procedimento Iicitatório, que visa a outorga da prestação

de serviço público essencial, se amolda perfeitamente ao interesse público e consequentemente aos

princípios da supremacia e indisponibilidade.

Ou seja, ao inabilitar licitante qualificada, apta a apresentar proposta de certo vantajosa,

por mero julgamento subjetivo, em razão de critério incompativel com o instrumento convocatório, só

pode ensejar a conclusão de que não foram observados os princípios da supremacia do interesse

público e princípio da indisponibilidade do interesse público, por óbvio, em razão de desvio de

finalidade e sobreposição do interesse particular, vide comentários pessoais do agente público que

analisou a documentação.

V.II - DA AUSÊNCIA DE JULGAMENTO OBJETIVO

Prosseguindo, importa destacar que o princípio do Julgamento Objetivo aduz que o edital

deve estabelecer, de forma clara e precisa, qual critério será utilizado para seleção da

proposta vencedora. Além disso, o ato convocatório deve conter critérios objetivos de

julgamento gue não se submetam às escolhas dos julgadores. Portanto, o administrador não

deve se valer de critérios que não estejam delimitados no edital para definição do vencedor do

certame.

Pois bem, o que ocorre no presente caso é que o certame trouxe comando, item

11.4.1.1.3.1., que trata da apresentação de memorial descritivo contendo as atividades que a

licitante se propõe a implementar, com exigência minima daquelas previstas no art. 2° do Decreto

nO 28.606/07.

Ainda, em vista do que dispõem o item 11.4.1.1.3.1.5. e o art. 18 do Decreto n°

28.606/07, verifica-se a obrigatoriedade e não faculdade quanto a instalações operacionais

básicas.

Nesse contexto, tendo a licitante recorrente apresentado memorial descritivo enumerando

as atividades que se propõe a executar, bem como instalações operacionais básicas, não se mostra

salutar que o julgador, ao analisar a documentação da recorrente, opte por qualquer outro

fator de análise que não aqueles expressamente definidos no instrumento convocatório.
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Ora, Douto Julgador, a assertiva de que o edital é a Lei da licitação é verdadeira,

contudo, deve ser interpretada com cautela, pois não é lei, é ato administrativo, submisso à lei.

Com isso, destaca-se novamente que as atividades que a recorrente listou, às fls. 27,

são àquelas que se propõe a executar, diga-se de passagem, de fornecimento obrigatório,

conforme prevê o art. 2" do Decreto nO 28.606/07, portanto, não há que se falar em inabilitação por

descumprimento do item 11.4.1.1.3.1, tampouco pode-se cogitar a hipótese de ter a licitante

apresentado atividades diversas daquelas apresentadas às fls. 27, que estão de acordo com a

previsão legal que se sobrepõe ao edital.

O mesmo ocorre em relação ao item 11.4.1.1.3.1.5. e o art. 18 do Decreto nO 28.606/07,

que dispõe quanto a obrigatoriedade em relação às instalações operacionais básicas.

Por todo o exposto, percebe-se a ausência de julgamento objetivo, em razão,

principalmente, da valoração subjetiva quando confirma o recebimento do documento, mas opta por

desconsiderar a leitura objetiva e se baseia em critério não estabelecido no edital, ensejando, assim,

a conclusão de que a decisão que inabilitou a recorrente deve ser reconsiderada.

V.III - DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS E A VIOLAÇÃO AO PRINCípIO DA ISONOMIA

Merece destaque, ainda, outro aspecto que enseja a reforma da decisão recorrida, trata

se de situação semelhante, mas relativa a outros documentos cuja previsão restou clara no

instrumento convocatório.

Vejamos, verbi gratia, o que dispõe o item 11.4.1.1.2.1.1, quando trata da qualificação

técnica, veja-se;

11.4.1.1.2. Qualificação técnica:

(...)

11.4.1.1.2.1.1. atestado emitido por pessoa juridica de direito público ou

privado, comprovando a prestação de servico compatível com o objeto do

presente Edital, qual seja a prestação de serviços funerários (fomecimento de uma

mortuária, transporte funerário, higienização e preparação de cadáver e

omamentação de uma, conservação de restos mortais, diretamente ou por meio de

empresa contratada para tal, retirada de certidão de óbito e guia de sepultamento,

obtenção, encaminhamento e retirada de documentos que dispensem conhecimento

técnico específico ou habilitação especial, podendo também conter os serviços e

fomecimentos optativos de translado ou despacho aéreo ou terrestre, nacional ou

~I..-n.
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intemacional de cadáver, representação da familia no encaminhamento de

requerimento e de papéis necessários à liberação de cadáver, inclusive visando

remoção nacional ou intemacional e disponibilização de planos de assistência

funerária), contendo em conjunto ou separadamente a comprovação minima do

equivalente a pelo menos 15 (quinze) serviços prestados; (grifo nosso)

Pois bem, o resumo do comando colacionado é que o atestado deve ser emitido por

pessoa juridica de direito público ou privado, comprovando a prestação de serviço compativel com o

objeto do presente edital, contendo a COMPROVAÇÃO MíNIMA DO EQUIVALENTE A PELO

MENOS 15 (quinze) SERViÇOS PRESTADOS.

Dito isso, o critério se mostra objetivo, atestado de pessoa juridica, contendo a

comprovação mínima de pelo menos 15 (quinze) serviços, mesmo assim, há casos de empresas

habilitadas cujo critério não foi atendido nos termos do edital, ensejando a conclusão de que houve

preferência em habilitar certas licitantes, em prejuizo, por exemplo, da licitante recorrente.

A comprovação da alegação ora exposta pode ser extraída da documentação

apresentada por outras licitantes habilitadas, veja-se o caso da FUNERÁRIA BOM SAMARITANO

PREMIER LTOA-ME;

ASSOCIAÇÃO DE FUNERÁRJAS DO DISTRITO FEDERAL - Asful'-DF
CNPJ: 2O~SlE:OOO<-<l8

Endereça: SeNC 3 LOTE 67 lOJA 1 - Tagvati!lçaNone
CePo 7211,s,53S

ATESTADO DE COMPROVAÇAo DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNffiÁRf()S
Ref~ EOf AL DE LICITAÇÃO - CONCORR~ClA ti" t 019 - SUAFISEJUS

Aleslamos que a em;nsa FU/fERÁRlA SOIl SAMARITANO PREMlER L lDA-ME
mcríta noCNPJsobon'15.385.37MlO!lt-39. om sede raCLS 1~OBlocoCloja 35-CEP.
O 73-530, Asa Sul - Bras;,a - DF, por intermé<ftO de setJ represen:ante legaIo{a} &,(8)

Franco Aleocar Castro. po<tador(a) oa CarteIra de ldentdade <f' 2:158,189 SSP1Df" e do
CPF rt' 005-586,471-06. % PRESTADORA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, nesla capital,
operando co!!' fomedmeolo de. uma mortuária. transporte funerária. l1igieniZação, preparação
.., "mamenIaçáo deadãve-, opera com restauração de restos mortais por meio de empr.esa
terceÕ1l>lda, além de lodo " trãmi!e bu'OCfáIjco para trônslado e remoção nactOlla' e
ilte:macivnat de -eadállê:. a:am OOS rrámtes para ee.:1id!to e gulas <fe seputtamento.

DíaIlte da present~ .af1llTlaÇãQ, te:r~se DOr vefdade;<o 'lOS termos da iei. aQUI

atestado

Brasllia. 11 de Junhode 2021.

oç;u.·~ _{)::;G,b.& ~?&
Tàrja Baüstsda s.."va
P~daAss --o
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o item 11.4.1.1.2.1.1. do instrumento convocatório apresenta critério objetivo,

apresentar a comprovação de pelo menos 15 (quinze) serviços, o que, verbi grafia, não foi

cumprido no exemplo acima exposto, porque não comprovou a quantidade mínima prevista no

edital.

A afirmação de que a licitante presta os serviços, conjugada no presente, igualmente não

se adequa ao que estabelece o edital, pois de fato não há comprovação da prestação, mesmo assim,

a licitante em apreço restou habilitada, resultando na conclusão de que houve julgamento

diferenciado para as licitantes mencionadas, violando o princípio da isonomia, da impessoalidade,

da vinculação ao instrumento convocatório, entre outros.

v.nl.ll - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA LICITANTE HABILITADA EM

DESCONFORMIDADE COM O EDITAL

Outro item em relação a licitante mencionada, FUNERÁRIA BOM SAMARITANO, é o fato

de que a procuração juntada às fls. 55, representa a outorga de poderes de NILCIMAR COELHO

DOS SANTOS à FRANCO ALENCAR CASTRO, ou seja, trata-se de instrumento de procuração

que outorga poderes de pessoa fisica à pessoa fisica, não menciona os poderes especificos

de representar a empresa licitante, portanto, não atende ao critério da representação legal

tratado no item 10 do edital, e enseja, portanto, a conclusão de que a situação da licitante em

comento demonstra a ausência de utilização de critérios objetivos para julgamento, bem como o

tratamento diferenciado.

V.lll.ln - DA DESCONFORMIDADE EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE ENVELOPES

ENTREGUES POR LICITANTE INDEVIDAMENTE HABILITADA

Não bastasse o apontado, é preciso reconhecer que a comissão licitante aceitou

documentação de licitante em desconformidade com a previsão contida no edital em apreço.

Vejamos, aduz o item 11.3.4.1 quanto a entrega da documentação e da proposta, in

verbis;

5 o documento não foi apresentado na petição de recurso pois a qualidade da digitalização impede seu uso, restando

declarar que o documento foi trazido em anexo. r
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11.4.3.1. No dia, hora e local fixados no preãmbulo deste Edital, cada licitante

deverá Edital de Licitação 01/2019 (61612521) SEI 00400-00034420/2019-22

1 pg. 15 apresentar à Comissão de Licitação, 2 (dois) envelopes,

devidamente identificados e lacrados, contendo, no envelope nO 1 (um), a

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA FASE DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO, e no

envelope nO 2 (dois) a(s) PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS), com o seguinte

endereçamento:

Pois bem, o edital é expresso em relação a apresentação de 2 (dois) envelopes,

entretanto, a comissão habilitou licitante que apresentou diversos envelopes, em desconformidade

com a previsão do edital.

Nesse sentido, a publicação no diário Oficial de 23 de agosto de 2021, em anexo, aduz

que a FUNERÁRIA BOM SAMARITANO foi habilitada com "(3 envelopes)", restando questionar

como poderia ter sido habilitada se apresentou documentação de modo diverso ao previsto no edital.

Pelo exposto, a conclusão é de que a respeitável comissão licitante, quando da análise

da documentação apresentada pela licitante acima exposta, não utilizou o mesmo rigor utilizado

quando da análise da documentação da licitante recorrente, o que se mostra, além de violação aos

princípios já mencionados, fato grave que enseja o entendimento de que a comissão licitante aceitou

documentação em desconformidade com o exigido no instrumento Iicitatório.

VI- PEDIDOS

Portanto, requer-se;

a) o recebimento do presente recurso, confirmada a TEMPESTIVIDADE e

LEGITIMIDADE, conforme preceitua, respectivamente, art. 109, I, "a" e art. 110, da

Lei nO 8.666/93, e itens 17.1. e 17.2. do competente edital;

b) recebido, ainda, em seu efeito suspensivo, conforme verificado no §2° do art.

109, da Lei nO 8.666/93;

c) nos termos do item 17.10. do competente edital, requer seja franqueado vista do

processo ao recorrente, em horário e local a ser indicado por essa respeitável CEL;

d) nos termos do §40 do art. 109 da Lei nO 8.666/93, acolhidas as razões recursais

para reformar a decisão que inabilitou a recorrente, mormente porque a inabilitação

se mostra contraditória a conclusão empossada às fls. 9/10 do documento SEI

00400-00031951/2021-881 pg. 9, de que a licitante apresentou documentação de
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acordo com o estabelecido no Edital de Licitação - Concorrência n° 01/2019 

SUAF/SEJUS, bem como demais razões recursais alinhavadas.

e) ainda, merece a reforma a decisão que inabilitou a licitante recorrente, em

homenagem ao princípio do julgamento objetivo, da supremacía do interesse

público e indisponibilidade, bem, como do princípio da vinculação ao instrumento

convocatório, pois, destaca-se, a valoração subjetiva do documento apresentado

pela recorrente, memorial descritivo, sem que houvesse modelo básico nos anexos

do instrumento convocatório, enseja a conclusão de que o administrador agiu com

desvio de finalidade, o que pode resultar em conclusão de que a decísão reconrida

restringe o caráter competitivo do certame, prejudicando o interesse público,

quando impede a participação da licitante e validação de oferta mais vantajosa;

f) conforme exposto nas razões trazidas à baila, imperioso se torna reconhecer que

a comissão licitante aceitou a documentação de empresa licitante que não cumpriu

com as exigências do edital, ensejando a conclusão de que houve eventual

favorecimento e ou violação a princípios caros ao ordenamento jurídíco em análise,

tais como, princípio da isonomia, do julgamento objetivo e da impessoalidade.

Termos em que pede e espera deferimento

.:(71-z-4!-T3-?~. I-
BOM ~~STOR SERViÇOS PÓSTUMOS LTDA

Elias Alves F. Neto
OAB/DF nO 57.626
Telefone: 61 996134936
eliasalves.advocacia@gmail.com

Brasília-DF, 26 de agosto de 2021 .
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28/12/2018

1
1"l,;U::~O DE NSCi'lICAO

08.346.60910001-29
MATRIZ

Receita Federal do Brasil

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASil

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

ICOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOI~~~:=TUPJ;,
CADASTRAL I I

I I NOME EMPRESARIAL.

I I BOM PASTOR SERVICOS POSTUMOS LIDA

ITiTUlO DO eSõ:A.eaEClMENTO(NOI.\E OE FANTASlAJ
FUNERARlA BOM PASTOR

I

II :.o:" I
ICO:llGO E QESCiUÇAO DA ATMOADE ECC1NOt.UCA PRlI>:ClPA!. I
96.0~ - Serviços de funeririas

I
CO:llGO E DESCRIÇÃO DAS ATl\I&l.OES ECONOt./IC.o.5~ I
96..03-3-03 - Serviços de sepuftamento
96.03-3-.99 - Atividades fullerãrias e serviços relacionados não especificados anterionnent1!

ICO:llGO E: OESC;u;;A.O DA Not.T1JREZA.Jl/RlOlC4 I
206-2 • SOCIedade Empresana L.imitada

I~~L BLOCO A LOJA 38 TERREQ I I~MERO II~:~RO CENTER I
I ~OEP===~II~~AAO<>~'''''~"o==~II ""'C"o I'""

70.640-515 CRUZEIRO VELHO , -,B;RA;;;S;IL;IA============-~~:D:F==IENOERECOEtETR~~ I ~~~~-4436 I
I~"'~"";;;~~'~o<~·;·""";;;~"""""~;:;;:;'''';''''-;;:~(,,",:;;;;==========~====================1

I~~~~~~~~~.~o;"""""""-;;;;;:;;;;'"";;E~,,,====================:I-=I~:':~:OA=~:~:.==c.<oASnW.==='==1I"","o O"""'OAO"""""""- I
I~.;"~,.;ÇÁ;o;;:"";;;<c;·;'========================~I-I~o~.;";O~A;S;ITVAÇA~;·;o;';";';C;W.;::==1

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.634. de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 28/12/2018 âs 19:54:50 (data e hora de Brasília).

http://wwvIJeceitaJazenda.gov.brlPessoaJuridica/CNPJJropjrevaJCnpjreva_SoIicitacao.asp

Pâgina: 1J1

1/1
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Bo.1.\4 PAsToR.

A empresa BOM PASTOR SERVlCOS POSTUMOS LTOA ME. insclita sob o CNPJ nº
08346.609/0001-29, com sede na SHCES Cl- BL uA" -LOJA 38 TÉRREo-Ed. CRUZEIRO

CENTER- CRUZEIRO VfLHO-BRASfuA- DF, por intennédio de seu representante legal
oCa} Sr.(a} EUAS AlVES FERREIRA NETO. brasileiro, casado, residente e domiciliado no
a.W 104, BLOCO C, Apartamento 107, Sudoeste, Brasília - DF. CEPo 70670-533. portador

(a} da CNH n 0304n73963 e do CPF nº 32L149.248-82. atendendo o dispositivo ao
,: item 11.4.1.1.1.1 apresenta Cédula de identidade, CPF, endereço e telefone da pessoa

que irá assinar o contrato de outorga de pennissão.

Cópia de Cédula de Identidade;

Cópia de CPF;

E-mail: errasalves.advocacia@gmail.com

Endereço do responsável Que irá assinar o contrato de outorga da permissão;

EUM ALVES FERREIRA NETO. brasileiro. casado. residente e domiciliado no SRI HFA 11

BL I apto 406, Cruzeiro. Brasília - DF 70.640.000. portador (a) da CNH n 0304n73963 e

do CPF nº 321.149.248-82.

Número da pessoa que irá assinar o contrato de outorga da permissão

(61)995134936

---õ;i_ di-.-.~t.
EU~ ~VES~RA NETO

BraSllia, 14 de junho de 2021.
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MOYS6 ANDRE DA SILVA fIlHO~ brasileiro. c:asádo c::om COQ"Un!"ão parrial-de bens,.. nascido aos 02.01.1949;
empresária, cNH 00128S0782O expedida pe!o DETRAN-DF em 26..1L2010. CPF 193.769.8n-74 "residente e
domiciliado na 5Rl HFA ~~.BI. I apt406. Cruzeiro. Br.rsIlia-OF. ~P70.640.000.

a.lAS AlVES FERREIRA NETQ. brasifeil"o, casado cOm-comunhão partial de bens, nascido aos 12..04.1983';-CNH~e
· 03R47.2n963 .exRedidâ.·P~O~..:rn:.19.oi.2016'e <YF 32il~.248-a2.. ,t!:5k!ent~.e~ici~,"a a.s.W 104 81:
capj 107, Sudoeste. BrasOIa-uF,i:EP 7Q.570.533.. .

UNICOS sócios da sociedade Umtiada BoM PASTOR SERVIÇOS POSTUMOS L'J1Hl ME.. com sede na $HCES a. BL Ã

· Loja 38, Térreo. Cruzeiro c:enter. Cruteiro.Veiho. 8raSiia-DF, CEP 7Ci.640:515, com seu contrato social devidamente
arquiYado na Junta Comercial do Distrtto Federal sob o NIRE 53201363023.. por despacho em 29.09.2006 e CNPJ

· 08.346.609!'JOO1-29, resolvem de comum acordo afte(ar e CORSOÜdar o presente contrato.sociai e o fazem m~ian~e

asdau:SúI3S·e~~~~~._

· 0Àu5ulA PRiW}RA: Aftera~.nesteatõ'o endereço da empreS:â"para: SRES ã. BIciã:f.. Loja 38,T~,Cruzeiro
center, Cruzeiro velho" Brasilia-DF, QP 70.670.515. ."

ClAUSUlA SEGUNDA: AJtera-se o objetlvo" comercial da sociedade para: Prestação de $ervlçOs..funerários.
prepara~de corpos humanos~ vida, remoç:ID. traslados de corpos humanos sem vida.

QAUSUlATERCEIRA: O sócio-MOVSES ANDRE DA snVA FD.HO. cede e transfere neste Cito 28.900' (vinte ~_oà.q mil)
quotas llQ.val9rto~ cte...~28.{JQ()flO (vintl! e oltomi~reais) pararo sócio EJJAS ALVESFERRElRAJr(ETO. .
'.' - :; • ..:11 ••• ~.' - _. • ••••• - _ • .:-..::. ._ ••••

a.AÜsut.A QUARTA: O.sÓao õ;.; cedente dá a sociedade e ao sócio ~"plenae geral quitação para nada mais
reclam.... quer judfdal Ou. extrajudicialmente: - -

a.AUSUlA QUiNTA: O capital social da sociedade é de R$12D~ (cento e vinte mil reais) dividK:ios:ern 120.000
(cinto e vinte mil) quotas no valor unitário de R$l,.OO e está totalmente integraraado neste ato em moeda corrente
do PaCs e ftCã assim distribuíóo entre os sócios: ..' . . . ."

ELIAS AlVES FERR~RANETQ-;-. Com 108.000 quotas~ total ôe RS 108.000,00
" MO~SES ÁNORE DA-SIlVA ALHO ..:.Com 12.000 quotas no total de R$ 12.000,00 .

ClAUSUlA SEXTA:: A" respon:sa~lid:ade"dos sócios
solidariamente pela integralização do capital sodal:

é restrita :ao valor de suas- quotas e todos respondem.

CLAUSUt.A SET1MA: Adrninislração da sodedade será de c:ornpetência exclusiva dO S6cro ELlAS ALVES
FERREJRA. NETO, com-poderes e atribuiçOes deadininrstrar e gerenciar, auto:iz:ado o uso do nome empr~~I.
podendo incfusi!e assumir~.onerar ou aienat bens.~ à terceiros os atosn~~ fins
da sociedade e-de sua. adninmração:. inc:IusiYe-para assinar e/oiJ ..QtRr CERTIfiCADO DlGITAL -perante
·~~certi'f~~~~ICP-Brasit. .. - .....:-. '_. ,- .

· CLAUSUlA OITAVA: O' sócio adrPlnistrador declara, sob as perias da lei. que nãõ está impedido de exeTcer ~.

adm~o da sociedade. por lei especial ou virtude de c:ondenação aiminal. ou por se encontr'clr sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a' carRos públicos. ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou subomo. Concussão. peculato ou Q)O.tra a ecoOomia popular, contra o sistema flAélnceiro
nacional, contra ,normas de def:sa da concorrência. contra as reiãções de com:umo," fé pública ou propriedade.. .' " .

ClAUSUlA NO~'Em .ma':etas modiftÇaç6es ora -ajustadas., amsolida:.se o' contra~"sodâl, com as, seguintes
~ - ,

CONSOUDAÇAO DO OONTRATO

::,.l. .• _

-.
1 ..'
.~

.... 2/5

~ Junta Come«:iaf. lnWstrial e Serviços do Distrito Federal
~ Cert1flco regf5tto sob o r(- 1092307 em 1610812018 daE~ BOlA PASTOR SERVICOS POSTUMOS LTOA ME. CNP-J 08:3466C9000129 e
':-"" _"/p!"OIOC(lIo 182549348.06/OSI201a Aull&c r '. F9EF501740169OF2174B15A587'E46BB1CS1A3. sado lZidotto VKrira -sea~. Para

validar esae docuDenSo. aca:sse hCtp:fJjucis.dl.gcv..br e inrcrme rt- do ptO=oc:do 181254..934-8 e o eódigo de segurança Z8Vd EsIa cópia for autenticada
digi&aknenle e assinada em 12J0612021 por Maxmiiam Pa1riota carne;n:,- Seuetée:io-Ger.!L
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., .~.-'I'_. -'.
OAóStAA PFtlMEIRA: a SÕCieõaOe gira ness:a PfãÇil SQb o nome come--ciaI de BOM PAStoR SERVIÇOS POSTUMOS
lTDÀ ME~ com sede-na'SRES o. Bloco A loja 38, Tlérreo, Ô'uzeiro-center, Cruzeiro Velho. Brasnia·Df, CEP
70.67QS1544odendo abrir filial em qDa~~er parte"do Território N:aciona~ .

PARAGRAFO ÚNICO: A'SÕà~ mantem a. Rl1AL Com sede na QD is Conjunto B lote OS/07 Lojas 01/02.. SOf SUL.
· Guara-DF, eEP 71.215.271, com-o mesmo objetivo CO~3Jda'Matri:z;sendo destac3do do caPital social da Matriz:

a importãncia de.RS 30.000,00,(trinta mil reais) e com inicio de atividade previsto paT41 o diâ tO.05..20Í3 e-será por
tempo indetermirfado,.mscrtii-nO CNPJ 08.346.609/0002-00 e R~o da-Junta~rdoóirtii.to ~efal sob o

· ~·5~23560Poe-~Q4e1B..07.20~ . - ~ ._. .

· ClAUSUlA seGUNDA: O inido de atividade continua sendo o cfra 20.07.2006 e seri por tempo Indeterminado.

GAUSUlA TERCEIRA:: A'socieda~mant1ém como nom,e~F~ a expressão: RJNERARtA BOM PASTOR..

C1ÂUSUlA QUARTA: O objetivo é;omerdat da sociedade continua sendO: PTe:stação de" sefvrços funenmcis;
preparação de corpos hwnanos sem vida. remoção, naslados de COI'PQ.S humanos sem vida..

. _ .=-.c_. -: • . _'. - .,.. ..:.: .~.

aAUsutA QUINTA: O~~I dâ sodedãde é de RS 12O.0P0,oo (cento 'e vinte milieai$) diviãlÔOS em 120.000
(cinto e vinte mil) quotas no vabr- unitário de R$ 1.00. e está totalmente integraJizadÕ" neste ato em moeda COfTente.
do Pats e fic:a~ distribuído entre.os sócios: - :

· EUAS ALVES FERREIRA NETO- Com 108.000 quotas no total de RS1OS.000,OO
MOVSESANOae DASl1.'(~ ALHO-Com 12.000 quotas nototi1 de Rs I:Z-qOO,OO

, ... , . - , .'

OAUSULA SVCT~ A responsabilidade doS sódO$.. é
· sor~a~men~e peia~in~I~Õ.do capital social.

...
reStrita ao va~ de suas qu~ ~ todos n!Si?oridem

.l' • .:. .~: .:,

O.AuSutA SEnMk l\dmi~ da sociedade será de ",",-ência exclusiva do Sócio aJAS ALVES.
FERREIRA NETO, com poderes e'atribt.1iç:Oes de adrTlitlisbaregeletlciat, autorizado o uso do nome empresarial.

~
podendo ind':JSive assumir obfigações. onerar OU aIienar bens, otitorgãr à terceiroS OS atos neoessários aos fins

. da sociedade e de sua adrMlistraç:ão, inc:lusNe para assinar çklu obter CERTIFICADO DIGITAL perante
- .. autoridades certifiCadores nos padrões JCP-BrasiI, " -'. . .,.. • .

• ~USULA OIT~VÂ: O~~o-~dmin~ dedara,~sob as 'penas da J~, ~ue ~ ~ i~~'do de ex~rW: :a'
, ' ad~nistraçãó da socied~,~ iei êspeàaI ou virtude de condenação~, ou lRu~;se encontr:ir" sofr os efeitos

dela; a pena que vede. ãincra que temporariamente. o acesso. a .cargos públicos, ou por crime falimentar. de
prevaricação, peita ou suborno. Concussão, peaJlato ou contra 'a economia populãr, contrcl o sistema financeiro,
nacional. c:ontr'<t normas de defesa da concorrênCia, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

" .'

ClAUSULA NONA: Ao término de .cada exerdOo social, em 31 de dezembco, o administrador prestará contas
· justlflcadas'de ~a admhiistra~.procedendo à elaboração do inventário, do balanço "Patrimonial e do balanço .d~

resultado econômico, cabend9 ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. '.. '" ~. '
•• : • ~'.::;":~, ~ I ••• ' • _., h • : ••

CLA~OÉ~O FãJecim·eirto ou intercflÇão de qualquer sócio, ;l sociedade continuara suas atMdades com os
herdeiros, suces.sot"es' e o mc::apaL Não sendo possiyeI ou' ine:ristindo in~ dEste ou do outro sócio
remanescentes, o vau de seus h3Yef"es será apurado e liquidado com base na sitUação patrimonial da SOCiedade, êi
data da resolução, verificada em Balanço espedal apurado.' '

· QAUSUlA DÉOMA. PRIMEIRA: Nos!- (quatro) meses_seguintes ao t~irio do exerõcio social; os.sócios de{ibetom
sobre as contas ~ designâranlúftl adr:ninisttaciol' quando for o caso.

·P~F~:~i)iês~:~~mêntn será ~~·~·'~'~':emq:;~:~:'s~-;;'se~va em
relaÇão aos seusSócios.' .. .. .

OAusutA DECIMA SEGUNDA: As quotas~ indivisíveis e não poderão ser cecr:K:las ou transferidas a~ros sem o
consentimento do ouuo s6d0. a QUen'I fka assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência

· paI!! sua~~se postas ~ venda. foonaUzando-se.reaUzada a cessão delas, a~~ocon~~ ~te.

a.Â~~~RA: 'ijca -eleito o foro de BtastTsa - DF p:ara..o exerdcio e cumPriinen1:o dos diretos e

~-_....._- ,. . .\~4
. \t.~· ~
./"",: \ ~"

~~ Jurrta Cornerc:iaI. Industtial e Serviços do Distrito Federal
~ certilic:o ragistrosob Q n-1092307 em 161081201Sda Empresa BOU PASTOR SERVlCOS POSTUMOS LTOA. ME. CNPJ 08346609000129 li

............·,protocoJo 182549348· 06I0BI2018. Autenticação: F9EF501740169OF217481SA587E46BB1C51A3. saula tzidorio Vieira - SecretAril>GetaI. Para
vaticSar este doCunentO. acesse http://jtx:i$..dr.gov..breinformeri"doprotocolo181254.934-8eo código de segurança zavd Esta cópia 101 autenticada
digitalmente e :assinada em 12J06/2021 por Ma:xrniIi8m Patriota carneX'o - StXJetl.. io-Gefal _315-._.- _._-- •. -_._ _._._.._.. _--_.._--
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0,0
00 ~. porestarem assim alterados e consolidado,. assinam em 1 (uma) via.

""415

3 QJ & ~
~.. w

\ r}?Y'
~ Junta Comercial, JndustriaI e 5erW;:os do 0istriI0 Federal
~~ Certifico registro sob o n" 1092307 em 161OS12018 da Emptesa BOM PASTOR SERVICOS POSTUMOS LIDA ME, CNPJ 0834660900<I129 e
• '-,. ...·"protocolo 18254934S - 06108/2016.~ F9EF501740169OF2174815A587E46SEl1C51A:'J. sauto Ezidorio Vieira - SecretárlO-Getal. Paro

validaTesl:edocumentc. acesse ~Jjuás.«.gov_bl"éinfonne rfldoprotocokJ-181254.934-8e o c:ól:1igode~ zawEsta cópiakliau~
digita1mente e assinada em 12J06f.2D21 por Maxmiiam Patriota Cameiro- Seaelãno-Gesa:L
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~~ Junaa Comercial. iodustriaI • Serviços do Distrito Federal
~ certifico registro sob o rtO 1002307 em 16I08I'2018 -ca Empresa BOM PASTOR: SERVICOS POSTUMOS LTOA ME, CNPJ 08346609000129 e
..... ..,"-'protocolo ":e2549348 - 060'08l2018. AulentiCilÇâo: F9EF5017401690F2174815A587E46B81C51A3_ Saulo tzidorio Vieira· Seaerário.Geral. PaTa

valldar este <fot;u-nento. acesse hnp:1fJUci$.df-SO"_br e infunne nO do protocdo 18/254.930(-8. o código de segur3OÇ8 zavd Esta c:6pla foi autenticada
digitalmente e assinada em 12106f2021 por Maxmifiam Patriota carneiro -~
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ítem 5 c 11, no valor lotaI de RS 4.475,00 (quatro mil quatrocentos e s.::lcnta c cinco reais)

cR$ 1.097,64 (mil noventa c sele reais c sessenta c quatro centavos). respectivamente,
37.480.59110001·51 - POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA para o item 8. no valor total de RS 4.095,28 (quatro mil noventa c cinco reais c
vinte c oito centavos). 20.768.12510001-73 - DRM NUTRlLlFE COMERCIO E

DISTRIBUIDORA LTOA par ao item 14. no valor toUl de RS 16.999.80 (dezesseis mil
novecentos e noventa e nove reais c oitenta centavos). 20.483.193/000}-96 - BRAStDAS

ElREU para o itcrn 15. no valor total de RS 1.091.80 (mil noventa c um reais c oitcntl
centavos). Os itens 1,2.4, 6. 9, lO, t2, 13, 16. 17, 18 e 19 fo= fr3c:lSsados ou desertos.

BrasíliaIDF, 18 de agosto de 2021
PERCIVAL BISPO BIZERRA

Pregoeiro

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA N° 01/2021

Processo: 00400-0014968/2021. Objeto: Conlr.1L:!çào de empresa especialiZ3da D.:I

prestaçào de serviços de engenharia c arquilcwra para construção dos cdificios sede dos
Conselhos Tutelares da Secr<:taria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Fcdernl
SEJUS com :l mào-de-obra e fornecimento do:: peças e materiais, de acordo com as

.:spccificaçÕ<:s constantes no Projeto Bá.~ico. Os valores estimados p:tr.l cxcl:ução do

objeto são R$ 1.150.006.83 (um milhão cento c cinqucnta mil c seis reais c oitenta c três
centavos) para o lote I. R$ 1.215.216,74 (um milhão duzentos e quinze mil duzentos e
dezesseis reais c sctcnla c quatro centavos) para o lote 02 c RS 1.201.708.72 (um milhão

duzentos c um mil c sctcccntos e oilo reais c SC'tcota c dois centavos) JKlT3 o lote 03. O
regime de execução das obras sem empreitada por preço glob.:ll por lote. O critério para

julgam<.:nlo a S~'T adotado scrJ. maior percentual de desconto sobre os valores eonsidCT1l.dos
nas planilhas Orçamentárias Referenciais apresentadas pela SElUS. Em virtude das
alter.:lções no Projeto Bãsico e planilhas houve a alter.:lçào dos valores, desta fde, a

modalidade Tomada de Preços nQ 01/2021 foi a1tcrnda para Concom:ncia n° 01/2021.

A abertura do ccnamc ocorrerá no d.i3 22/09/2021 às 14:00 horas. O edital podcci ser
retirado no endereço eleuônico www.sejus.df.gov.bra panir de 23/0812021.

TERC[O DE QUEIROZ MAGALHÃES

Presidente da Comissão

RESULTADO DA FASE DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

CONCORRENClA N° 01/2019
A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadanill do Distrito Federal, neste alo representada

pdo Presidcnte da Comissão Especial de Licitação. Percival Bispo Bizcrra. DO uso de suas
atribuições legais. comunica aos participantes da Concorrência Pública n° 0l/2019, que

to::m como objeto a omorga de permissões para a prestação de serviços funerârios no

imbilO do Distrilo Federal, após análise da documentação de pré-quaJificaçào. o resultado
desta fase. As empresas habilitadas e inabilitadas encontram-se listadas abaixo.

HABILITADAS; FUNERÁRIA APOCALIPSE LTOA-ME - CNPJ 03.336.941/0001-99;
PREVER VIDA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-ME - CNPJ 13390.17210001-60;

FUNERÁRIA RENASCER LTDA-ME - CNPJ 72.582.547/0001-53; FUNERÁRIA
UNIVERSAL LTDA-ME., CNPJ 30.208.35SfOOOI-75; AGÊNCIA FUNERÁRIA

SANTA RITA LTDA , CNPJ03.786.738/00Q1-14; CERIMONIAl COMÉRCIO E

SERVIÇOS FUNERÁRIA. LTDA. CNPJ 00.441.607/0001-07; FUNERÁRLA BOM
SAMARlTANO PREMlER LTDA. ME, CNPJ 15.385.376/0001-39 (3 envelopes); SL

ASSISTÊNCIA FAMlLlAR LIDA. ME. CNPJ 06.263.835/0001-10; JM SERViÇOS
PÓSTUMOS LTOA. CNPJ 08.985.326/0001-27; SERVIÇOS PÓSTIlMOS CENTRAL

DE BRASÍlIA CNPJ: 05.058.475/0001-52: SAN MATHEUS SERVIÇOS PÓSTUMOS
LTOA-ME; CNPJ: 72.606.99910001-28.

INABILITADAS; ICAL SERVIÇOS ADMlNrSTRATIVOS LTDA. CNPJ
00.441.607/0001-07; SERLLUZ SERViÇOS PÓSTUMOS DE LUZIÃNlA LTDA ME.
CNPJ 04.859.536/0001·18: SULAMÉRICA SERViÇOS PóSTUMOS DE COMERCIO

E CONFECÇOES LTDA.. CNPl 06.070.626/0001-50. C & Z EEMPREENDlMENTOS
LTDA.• CNPJ 08.198.971/0001-08; R. CZEZACKJ & ClA. LTDA., CNPJ

76.396.15910001-39; CENTER PAX PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CNPJ
33.459.80110001-79: FERNANDO XAVIER DA SrLVA ME - CNPJ 08.071.121IOool

36; BOM PASTOR SERVIÇOS PÓSTUMOS LIDA ME - CNPJ 08.346.609/0001·29;
FUNERÁRIA PAX DISTRITAL LTDA-EPP - CNPJ 38.097.718/0001-10; PARAíso

ETERNO LIDA-ME - CNPJ 04.316.087/0003-23; PAZ E AMOR SERVIÇOS
FUNERÁRIOS LTDA-EPP - CNPJ 07.233.443/0001-71: COI'mI. - CONSTRUÇÃO E

INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. CNPJ 23.547.21910002-91: F & A SERVIÇOS
E COMÉRCIO LTDA. CNPJ 26.977.835/0001-90 (2 envelopes); FUNERÁRIA

DINÂMICA EIRELl EPP , CNPJ 07.802.377/0001-03: VERA CRUZ SERVIÇOS
FUNERÁRIOS LTOA ME. CNPJ 04.992.4121000[-06; FUNERÁRIA SARMENTO
REIS LIDA (FUNERÁRIA SERPOS). CNPJ OO.223.82610002-Q9; ORGANIZAÇÃO DE

LUTO RENASCER EIRELI CNPl 07.068.764/0002-49; FUNERÁRIA ALVORADA
LTDA - 08.968.72410001-35; CENTRAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS E(RELl -

07.728.749/0001-07: COROMANDEL SERViÇOS PÓSTUMOS LIDA

21.484.63210001-48; LINHAGUE E VERAS FUNERÁRIA LTDA - 08.362.231/0001-57:
MARIA DE LOURDES DA SlLVA ElREU - EPP36.773.315-ooo1I19; BETESDA
SERViÇOS FUNERÁRIOS LTDA. ME, CNPJ 09.016.28510001-23; COMPANHIA

BRASlLElRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA.. CNPJ 27.630.446/0001-56;
FERNANDES DA SILVA & NOGUEIRA LTDA. ME, CNPJ 05.532.43110002-01;

FUNERÂRIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA" CNPJ 48.995.740/0001-31; UNIÃO

SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTOA. ME. CNPJ 06.0[6.699/0001-52; TERRANOVA

CONSULTORIA UDA. CNPJ 30.530.18310001-18: CRUZ & SANTOS SERVIÇOS

Ftn-.'ERÁRIOS EIREU. CNPJ 41.254.471/0001-03; FUNERÁRIA CAPITAL LIDA.
CNP1 21.484.405/0001-12: FUNERÁRIA CAPITAL LTOA-ME. CNPJ 09.039.003/0001

03: CATEDRAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA.-ME CNPJ06.137.0oo6loo01-91.
Os resultados de cada licitante eoruitam no site dcsra Secrctmin. www.scju.~.df.gov.br.
Considera-se aberto o prazo parn fCl.:UISO a eontar desta publicação. conforme item 17 do
Edital de Licit:lç3o Concorrência nO 0112019.

Nos termos do item 11.4.4.3. do Edibl de Licitação Coneoninci;l n° 01/20[9, rCSS1lta-~

que os envelopes de proposb de preços recebidos. permanecem fechados, e em poder
dessa Comissão Especial de Licitação ;lté li data e horário oportunamente marcados p3r.I li

sua abenura.

PERCrvAL BISPO BIZERRA

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E Il"FRAESTRUTUR-\

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

RATIFICAÇÃO DE INEXIGlBlLlDADE DE LICITAÇÃO
O Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. dian~
do que CO!lSta nos autos do processo 00092-00033457/2021-11. em especial o Parecer
Juridieo nO 30312021- CAESBlPRlPRJIPRJA e o Despacho - SPC • e com fundamento no

aniflo 5°. n, alínea "b", do Regulamento de Licitações e Conlnlbçõc:s da Caesb - RILCJ2021.

APROVA o :110 de autorizaçào da Diretora de Suporte ao Negócio, para conl1ataçào, por
inexigtbilidade de licitação. da empresa DIMEP COMÉRCIO E ASSISrtNCIA TÉCNICA

LTDA. inscrita no CNPJ sob O n° 09.095.664/0001-56. no valor de RS 122.575.52 (cento e

vinte e dois IDIl, quinhentos e setenta t' cinco reais e cinquenta e dois centavos). referenle il
contratação dc empresa fornecedora dc Sistema de Gestão de Marca.çôcs de Ponto Eletrônico

de 2.200 empreg3dos da C3esb. realizados no equipamento DIMEP. homologado peJa
Port:lri3 1.510, de 25 de agosto de 2009, do MIE, conforme condições, qu;mtidades e

especificações constantes no Termo de Rcfen.tncia. na Proposta de Preços e anexos ao
Memorando. NOTA DE EMPENHO: 290012021. VALOR: Ri 122.575.52 (centO c vinte e

oois mil. quinhentos e ~tenLa e cinco reais e einquenb e dois centavos). DATA; 19/08/2021.
AUTORIZAÇÃO: 16/08/2021 Robcrta A[ves zaD:l.tta.. RATIFICAÇÃO: 19/0811021 - P~'dro

Cardoso de Santana Filho - Presidente.

EXTRATO DE COl\'TRATO

CONTRATO W 9375. ASSINATURA: 18/08/2021. Processo :0009200020604202162.

Dispensa de Lieit.tção com b<lSC no Cllput do artigo 25 da lei 8.66611993. OBJETO:

Prestação de Serviços de Emissão de Certificados Digitais do tipo A3 p.:ldf.io ICP·Brasil
com fornecimento de dispositivos tokeos USB para annaxenameoto e do tipo A I padrão

ICP-BOISil(e-CNPJ). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO; 22.202; PROGRAMA DE
TRABALHO; 17.126.8209.2557.2634133.90.39. CÓD[GO [2.108.105.300.2, FONTE DE
RECURSO; RECURSOS PRÓPRlOS. CÓDIGO [1.l0J.OOO.0ü0-3: UG: 190.206:

GESTÃO: 19.206; EMPENHO 289012021, DATA DE: 18108/2021. VALOR DO
EMPENHO; RS 14.085.00 (quatorze mil e oitenta c cinco reais). VALOR DO

CONTRATO; RS 14.085.00 (quatorze mil e oi~nb e cinco reais) VIGENCIA: O prJZO de
vigenci;l é de 12 (doze) mês(es). FISCALIZAÇÃO: PAULO SERGIO FERREIRA

BARROS, rD:lnieula 51.396-2 gestor. MARCELO GERMANO ALENCAR. matrieul;l
52.401-8 fisca1. ASSiNANTES; Pela CAESB: Pedro Cardoso De S:mbIta Filho 

Presidente e R0bet111 AlvC5 Zarultta • DS - DIRETORIA DE SUPORTE AO NEGÓCiO.
Pela CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A: Rom de Oliveíro. Franco e Pedro

Luiz Cesar Gonçalves Bezernl.

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Toma público que m;ebeu do Instituto Brasília Ambiental - IBRAMlDF, a Licença de

Opcr.l.ção n° 133/2021-IBRAM , referente Sistema de Coleta e Transporte de esgotos da
ETE Mell;hior. contemplando as Redes Coletoras. os Interceptores, as EstaÇões
Elevatórias de Esgotos (EEB.TAG.OOl. EEB.TAG.OO2" EEB.AGC.ooL EEB.AGC.002.

EEB.CEJ.OOI, EEB.CEL002. EES.YCP.OO[, EEB.VCP.OO2. EEB.VCP.OO3,

EEB.CAS.OOI. EEB.CAS.002. EEB.SNC.ool. EEB.SNC.OO2. EEB.SNC.OO3 c
EEB.SNC.005) e fe'ôpectivas linhas de recalque, localizad:i nas Regiões Administrativ;lS
de Tagu3tinga. CeilâDdia. Por do Sol. Viecnle Pires c Águas Claras. Processo 00391

OO5005/2020-98.Companhiaסס de Sancamcoto Ambiental do Distrito Fedel":l.l- CAESB.
PEDRO CARDOSO DE SAf\.I'TANA FILHO

PresidC1ltc

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÓNICO N" 156/2021

O Pregoeiro da CAESB no USO de suas atribuições. loma publico o resultado de
julgamento do pregão suprncitado. rea[íz:ldo no W\VW.comprasnet.gov.br. UASG: 974200.

Processo 00092-00025460/2021-32 cujo objeto é aquisição de componentes de

Documento ;lSsil1:ldo digitalmente, origirtal em bIlpSJIwww.dodf.df.gov.br
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania

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

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

DECLARAÇÃO

Esta Comissão Especial de Licitação, para promover todos os atos necessanos à
realização de licitação, na modalidade Concorrência, para outorga de Permissão de Serviços
Funerários do Distrito Federal, instituída pela Portaria n° 217, de 18 de março de 2021 - Sejus-DF,
alterada pela Portaria n° 458, de 29 de junho de 2021 - Sejus-DF, declara BOM PASTOR SERViÇOS

POSTUMOS LTDA M,ECNPJ 08.346.609/0001-29, INABILITADA na fase de Pré-Qualificação, pelo não
cumprimento dos itens 11.4.1.1.3.1 e 11.4.1.1.3.1.5. do Edital de Licitação Concorrência n° 01/2019
(61682543).

Brasília, 18 de agosto de 2021.

li' ffi• •3uln3(ur.l
elelfÕniu.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA CAROLINE JARDIM DA COSTA
Matr.0242306-5, Membro da Comissão Especial de licitação para Permissão de serviços
Funerários, em 18/08/2021, às 21:11, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, qui nta-feira, 17 de setembro
de 2015.

Documento assi nado eletronicamente por TATIANA MARlIERE BARBOSA - Matr.1430814-2,
Membro da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em

18/08/2021, às 21:14, conforme art. 62 do Decreto n" 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado nq Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assi nado eletronicamente por VERONICA SOARES LEITE - Matr.1430868-1, Membro
da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em 18/08/2021, às
21:21, conforme art. 6º do Decreto na 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 assi nado eletronicamente por MARCelO ALENCAR RAM05 - Matr. 0243548-9,
Membro da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em

18/08/2021, às 21:22, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficia I do Distrito Federal nº 180, qui nta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assi nado eletronicamente por PERCIVAL BISPO BI2ERRA - Matr.0247369-o,
Membro da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em
18/08/2021, às 21:37, conforme art. 62 do Decreto n" 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publ icado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania

Comissão Especial de Licitação, Modalidade Concorrência, para Outorga de

Permissão de Serviços Funerários no DF

Nota Informativa n.Q47/2021- SEJUS/GAB/COMISSÃO P. 155/2018 Brasília-DF, 27 de julho de 2021.

Este processo foi iniciado para análise da documentação de Habilitação da Bom Pastor

Serviços Póstumos LTDA ME (6667359S), CNPJ N2 08.346.609/0001-29, referente ao Edital de Licitação
Concorrência N° 01/2019 (61682543) do processo 00400-00034420/2019-22, para outorga de
permissões de serviços funerários no Distrito Federal.

Em sessão pública ocorrida em 14/06 deste ano, a referida concorrente apresentou a
documentação para atendimento do item 11.4.1. do edital, que fora digitalizada, conferida, autuada e
autenticada administrativamente no processo 00400-00034420/2019-22 por este membro da
Comissão Especial de Licitação designada por meio da Portaria n° 217, de 18 de março de 2021,
publicada no DODF n° 53, de 19 de março de 2021, e alterada pela Portaria n° 458, de 29 de junho de
2021, publicada no DODF n° 122, de 12 de julho de 2021.

Débora caroline jardim da Costa

Membro

Documento assinado eletronicamente por DEBORA CAROllNE JARDIM DA COSTA
Matr.D2423D6-5, Membro da Comissão Espeáal de liótaÇio para Permissão de Serviços
Funerários, em 18/08/2021, às 19:17, conforme art. 6Q do Decreto n" 36.7S6, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nQ180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/5 ei/control ador_externo.php?
aca o;documente_conferi r& id_erga 0_3 ces so_externo=O
verificador= 66667971 código CRC= 79ClFD9D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Estaçâ o Rodoferroviá ria - Ala Norte - Ga binete - Bairro SAIN - CEP 70631-900 - DF

61-2104.4255

00400--00031951/2021-88 Doc. SEI/GDF 66667971

Recurso administrativo (68958084)         SEI 00400-00038005/2021-62 / pg. 27



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA E CIDADANIA DO DISTRITO

FEDERAL

Gabinete da secretaria de Estado de Justiça e Cidadania

Comissão Especial de Licitação, Modalidade Concorrência, para

Outorga de Permissão de Serviços Funerários no DF

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

II
RAZÃo
SOCIAL

BOM PASTOR SERViÇOS POSTUMOS LIDA ME
(66673595)

CNPJ 08.346.609/0001-29

ROTEIRO DE ANÁLISE:

I ITEM II PONTO A VERIFICAR II S, N, EP, NA II COMENTÁRIO

IU.4.1.L1. II HABILITAÇÃO JURíDICA I
Cédula de identidade, ICertificado de Pessoa Física,

11.4.1.1.1.1.
endereço e telefone da

S pág. 03 a 05 Ipessoa que irá assinar o
contrato de outorga de
permissão;

1 11.4.1.1.1.2.
INúmero de telefone e

I S II pág. 03 Iendereço eletrônico

Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor,
devidamente registrado, em
se tratando de sociedades

I
11.4.1.1.1.3. comerciais, e, no caso de 5 pág. Ola 15

sociedades por ações,
acompanhado de documentos I

comprobatório da eleição de

Iseus administradores;

Inscrição do ato constitutivo, I
Iquando se tratar de

11.4.1.1.1.4.
sociedades civis,

NA
acompanhada de prova
titularidade da diretoria em
exerácio;

11 11.4.1.1.1.5.
IRegistro comercial, no caso de

I
NA ilempresa individual.

Decreto de autorização e ato
de registro ou autorização
para funcionamento

11.4.1.1.1.6.
expedido pelo órgão

NA
competente, em se tratando
de empresa ou sociedade
estrangeira em
funcionamento no país.

111.4.1.1.2 II QUAUFICAÇÃOTÉCNICA
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·
Atestado emitido por pessoa
jurídica de direito público ou
privado, comprovando a
prestação de serviço
compatível com o objeto do
presente Edital, qual seja a
prestação de serviços
funerários (fornecimento de
urna mortuária, transporte
funerário, higienização e
preparação de cadáver e
ornamentação de urna,
conservação de restos
mortais, diretamente ou por
meio de empresa contratada
para tal, retirada de certidão
de óbito e guia de
sepultamento, obtenção,
encaminhamento e retirada
de documentos que

11.4.1.1.2.1.1.
dispensem conhecimento

S pág.19
técnico espeáfico ou
habilitação especial, podendo
também conter os serviços e
fornecimentos optativos de
translado ou despacho aéreo
ou terrestre, nacional ou
internacional de cadáver,
representação da família no
encaminhamento de
requerimento e de papéis
necessários à liberação de
cadáver, inclusive visando
remoção nacional ou
intemacional e
disponibilização de planos de
assistência
funerária), contendo em
conjunto ou separadamente a
comprovação mínima do
equivalente a pelo menos 15
(quinze) serviços prestados;

Comprovação de aptidão para
o desempenho da prestação
dos serviços de conservação
de restos mortais humanos,

Ipor meio de
atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito
público ou privado, ou de
pessoas tlsicas, em qualquer
caso acompanhados de notas
fiscais de serviços
prestados bem como da

11.4.1.1.2.1.2.
emissão de atestado por

S
Atestado médico - pág. 21

médico legista ou anátomo- Declaração - pág. 29
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patologista responsável
técnico pelas atividades da
empresa, comprovando
execução, no mínimo, do
serviço de aplicação de
material conservante I

(formolização ou
embalsamento), para o caso
de empresa que os preste
diretamente;
ObselVar o subitem
11.4.1.1.2.1.2.1. do edital

Declaração de que a licitante
não sofreu nenhuma
penalidade administrativa,
aplicada parentes da

11.4.1.1.2.1.3.
Federação, passível de

5 pág. 25 - emitida em 14/06/2021
inviabilizar sua habilitação no
certame, nos termos do art.
87, incisos 111 e IV da Lei
federal nº 8.666, de
1993 (ANEXO V)

111.4.1.1.3. 1I QUALIFICAÇÃO TÉCNICo-OPERACIONAL I
Memorial descritivo contendo
as atividades que propõem a
implementar, exigindo-se, no
mínimo, por força do disposto
no art. 2º do Decreto distrital
nº 28.606, de 2007:
11.4.1.1.3.1.1. fomecimento
de urna mortuária;

pág. 27 - emitida em 14/06/2021
11.4.1.1.3.1.

11.4.1.1.3.1.2. transporte
N Não descreveu as atividades. Mera cópia do

funerário;
Edital.

11.4.1.1.3.1.3. higienização e
preparação de cadáver e
ornamentação de urna;
11.4.1.1.3.1.4. conservação de
restos mortais humanos,
apresentando contrato de
terceirização, caso não preste
tal serviço diretamente;

Memorial descritivo das

Iinstalações físicas
operacionais para o I
desempenho dos serviços I
funerários no Distrito Federal,
contendo os compartimentos
e divisões previstos no art. 18
do Decreto distrital nº 28.606,
de 2007, no mínimo:
11.4.1.1.13.1.5.1. sala de
exposição para ataúdes e
materiais correlatos;
11.4.1.1.3.1.5.2. dependências I

para administração; I I

Recurso administrativo (68958084)         SEI 00400-00038005/2021-62 / pg. 30



I 11.4.1.1.3.1.5.3. banheiros
sociais;

11.4.1.1.3.1.5.4. sala para

I
preparação dos corpos, pág.29 - emitida em 14/06/2021

11.4.1.1.3.1.5. quando exercer diretamente N Não descreveu as instalações. Mera cópia

as atividades de do Edital.

embalsamamento e
formalização de cadáveres e I ,
despachos aéreos ou
terrestres, nacionais ou
internacionais de cadáveres,
de que tratam os incisos 111 e

I
VII do art. 7 da Lei distrital n°
2.424, de 1999, de acordo com
os parãmetros contidos nas i

"ORIENTAÇÕES TÉCNICAS I
PARA O FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS

IFUNERÁRIOS ECONGÊNERES"
expedidas pela Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária, disponível
no portal.anviso.gov.br;

Tenmo de compromisso de
Iapresentação do(s) veículo(s)

especial(ais), conforme
Imodelo do ANEXO VI, com a

discriminação dos que serão
utilizados nos serviços de
transporte funerário, com I
data de fabricação de no

Imáximo dez anos e em

1 11.4.1.1.3.1.6.
perfeitas condições de pág. 31- emitida em 14/06/2021
funcionamento, confonme

S

prescreve o art. 9º, inciso I, do
Decreto distrital nº 28.606, de
2007, com a redação que lhe I
foi dada pelo Decreto nº

I

I4O.04S, de 26 de agosto de
2019, registrado(s) no

I Departamento de Trãnsito do

I Distrito Federal - DETRAN/DF, I

sob pena de desqualificação;

Declaração de ciência do

Iedital, seus anexos e do
disposto no Decreto distrital
nº 28.606, de 2007, em t

especial o que apregoa o art.

111.4.1.1.3.1.7

Sº, e demais normas que
regem a prestação dos

S pág. 33 - emitida em 14/06/2021 Iserviços funerários, bem
como manutenção de sua Idisponibilidade, nos moldes
do art. 2º do referido Decreto, ,

I I
e prática dos
preços constantes da Tabela
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I II que constitui o ANEXO XVIII. 11 11
I

Declaração de pleno
Iconhecimento da

I intransferibilidade da outorga ,
11.4.1.1.3.1.8. da permissão, não se 5 pág. 35 - emitida em 14/06/2021

I
constituindo em qualquer

Idireito patrimonial à
Permissionária (ANEXO VIII); I
Declaração de pleno

,

conhecimento da
impossibilidade da alteração

11.4.1.1.3.1.9. quadro societário da 5 pág. 37 - emitida em 14/06/2021
Permissionária, sem prévia i
autorização do Poder I
Permitente (ANEXO IX);

Declaração da assunção da
obrigatoriedade de manter, I

I durante toda a vigência da
outorga de permissão, as
mesmas condições de

I11.4.1.1.3.1.10. habilitação e de qualificação 5 pág. 39 - emitida em 14/06/2021
Iapresentadas e de justificar

perante o Poder Permitente,
qualquer alteração
decorrente de caso fortuito
ou força maior (ANEXO X);

Declaração de sujeição às I
normas que forem expedidas
por órgãos competentes,

I
durante a vigência da outorga
de permissão, cuja finalidade

11.4.1.1.3.1.11.
seja a correção de distorções,

5 pág. 41- emitida em 14/06/2021

ou a melhoria do serviço

Iprestado, sob pena de
revogação da outorga (ANEXO
XI);

Declaração de eiaboração de D11.4.1.1.3.1.12. proposta independente pág. 85 - emitida em 14/06/2021
(ANEXO XIII);

111.4.1.1.4 II QUALIFICAÇÃO ECONÔMICD-FINANCEIRA I
Certidão negativa de falência,

I

expedida pelo distribuidor da I
11.4.1.1.4.1. sede da licitante ou de 5 pág. 47 - váli da até 11/07/2021

execução patrimonial, dentro
de seu prazo de validade;

Baianço patrimonial e I
demonstrações contábeis do
último exerácio social, já

Iexigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da
empresa, nos moldes pág. 51a 65

previstos no § 5º do art. 31 da ILC = 8,70 I

11111111")
Lei de Ucitações, vedada a

"
ILG =0,89 I
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..L..L.""T• ..L • ..L.""T.L... I substituição por balancetes
~

15G ~0,89 I
ou balanços provisórios, Patrimônio líquido de R$120.000,00,

Ipodendo ser atualizados por conforme item 11.4.1.1.4.2.1
índices oficiais quando
encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de
apresentação da proposta,
cujos resultados deverão ser
> (maiores) que 1

1 11.4.1.1.5. II REGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA I

111.4.1.1.5.1. I
Prova de inscrição no

~I pág.67

I
Cadastro Nacional de Pessoas I
Jurídicas - CN PJ; I
Prova de inscrição no cadastro
de contribuintes estadual ou
distrital, conforme o caso,

11.4.1.1.5.2.
relativo ao domiálio da

5 pág. 69 - Emitida em 24/04/2021
licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e
compatível com o objeto
contratual;

Prova de regularidade com a
Fazenda Federal, do Distrito
Federal ou Estadual e
Municipal, mediante

11.4.1.1.5.3.
apresentação de certidões

5
União - pág. 71- Válida até 09/10/2021

negativas ou positivas com DF - pág. 75- Válida até 10/09/2021
efeito de negativas, do
domiálio ou da sede da
licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

Prova de regularidade relativa
ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, por meio
de Certificado de

11.4.1.1.5.4.
Regularidade de FGTS -CRF,

5 pág. 73 - Válida até 10/08/2021
fornecido pela Caixa
Econômica Federal, dentro de
seu prazo validade, na forma
da Lei federal nº 8.036, de 11
de maio de 1990;

Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabal ho,
mediante a apresentação de
Prova de Regularidade
Trabalhista, através da
Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas-CNDT, ou

11.4.1.1.5.5. Certidão Positiva de Débitos 5 pág. 77 - Válida até 20/10/2020
Trabalhistas com Efeito de
Negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho -CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº
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LJ 5.452, de 1º de maio de 1943, UI Iincluído pela Lei federal nº
12.440, de 7 de julho 2011; I
Declaração da licitante de que I
não possui em seu quadro de
pessoal, empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos
em trabal ho noturno,
perigoso ou insalubre, e de 16
(dezesseis) anos, em

11.4.1.1.5.6. qualquer trabalho, salvo na S pág. 79 - emitida em 14/06/2021

condição de aprendiz a partir
dos 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal de
1988 e Lei Federal nº 9.854 de
27 de outubro de 1999
(ANEXO 111).

Prova de regularidade com a
Fazenda Federal será feita
mediante apresentação de
certidão conjunta relativa aos
Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal
do Brasil e pela Procuradoria

11.4.1.1.5.7. Geral da Fazenda Nacional, S pág. 71- válida até 09/10/2021

dentro de seu prazo de
vai idade, a qual abrange
inclusive as contribuições
sociais previstas nas alíneas
'a', "e', 'd' e le' do parágrafo
único do art. 11 da Lei federal
nº 8.212, de 24 de jul ho de
1991.

Para as licitantes domiciliadas
no Distrito Federal, a prova de
regularidade para com a
Fazenda do Distrito Federal

11.4.1.1.5.8.
será feita mediante

S pág. 75 - Válida até 10/09/2021
apresentação da certidão
expedida pela Secretaria de
Estado de Economia do
Distrito Federal, observado
seu prazo de validade;

Para as licitantes domiciliadas
fora do Distrito Federal, será
exigida prova de regularidade
com as Fazendas Estadual e

11.4.1.1.5.9.
Municipal, além da

NA
regularidade para com a
Fazenda do Distrito Federal,
mediante apresentação das
respectivas certidões, dentro
de seu prazo de validade.
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I
A comprovação de
regularidade fiscal das

microempresas e empresas I
de pequeno porte somente

I11.4.1.1.5.10. será exigida para efeito de ME

I
assinatura do contrato, por i

I força do art. 42 da Lei
I iComplementar federal n" 123,

de 14 de dezembro de 2006.

Todos os documentos

Ideverão ser apresentados no
original ou por qualquer Iprocesso de cópia legível (não
sendo aceita cópia de fac-

I
simile por orientação do

ITribunal de Contas da União
no Acórdão n" 1.705/2003 e n"
2266/2011- Plenário).

11.4.1.1.6. autenticadas por cartório 5
competente ou mediante

I
cotejo da cópia com o I
original, pelo próprio servidor
a quem forem apresentados,
ou ainda, por meio cópia de
publicação em órgão de
imprensa oficial, conforme
prescrito pelo art. 32 da Lei

I federal n" 8.666, de 1993.

Os documentos apresentados

I
11.4.1.1.6.1.

deverão estarem nome da
5

I
licitante, conter o número do
CNPJ e endereço respectivos.

As certidões que não
,

explicitarem prazo de
validade deverão ter sua data
de expedição não anterior a I
90 (noventa) dias corridos,
contados da data prevista
para o recebimento dos
envelopes (14/06/2021).

11.4.1.1.6.2.
11.4.L1.6.2.1. Excetuam-se

S
dessa condição a
comprovação da qualificação
técnica, nos termos do art. 30,
§ 5" da Lei federal nº 8.666, de
1993, os comprovantes de
inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas
-CNPJ e do ato constitutivo

Ide empresa.

ILEGENDA: S=SIM, N = NÃO, EP= EM PARTE, NA=NÃO APLICÁVEL I
I CONCLUSÃO II s. N II COMENTÁRIO I

:1 II
IDeixou de cumprir requisitos do edital, a

saber:
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Alicitante apresentou documentação de
acordo com o estabelecido no Edital de
licitação - Concorrência n° 01/2019
SUAF/SEJUS

N

11.4.1.1.3.1- Não atende às normas do
edital, visto que, não descreveu as
atividades que propõe-se a implementar.
(Mera cópia)
11.4.1.1.3.1.5 - Não atende às normas do
Edital, visto que não descreveu-se os
serviços que se propõe a oferecer. (Mera
cópia).
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Documento assinado eletronicamente por DEBORA CAROllNE JARDIM DA COSTA
Matr.0242306-5, Membro da Comissão Espeáal de liátação para Permissão de Serviços
Funerários, em 18/08/2021, às 21:11, conforme art. 6º 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.

Documento assinado eletronicamente por TAllANA MARLIERE BARBOSA - Matr.1430814-2,
Membro da Comissão Especial de licitação para Permissão de Serviços Funerários, em

18/08/2021, às 21:14, conforme art. 6º 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.

Documento assi nado eletronicamente por VERONICA SOARES LEITE - Matr.1430868-1, Membro
da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em 18/08/2021, às
21:21, conforme art. 6º 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.

Documento assinado eletronicamente por MARCa0 ALENCAR RAMOS - Matr. 0243548-9,
Membro da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em

18/08/2021, às 21:22, conforme art. 6º do Decreto n" 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n'180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PERCIVAL BISPO BIZERRA - Matr.0247369-o,
Membro da Comissão Especial de licitação para Permissão de Serviços Funerários, em

18/08/2021, às 2137, conforme art. 6º 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.

Documento assinado eletronicamente por TÉRCIO DE QUEIROZ MAGALHÃES - Matr.0246746-1,
Membro da Comissão Espeãal de Liàtação para Permissão de Serviços Funerários, em

19/08/2021, às 0939, conforme art. 6º 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.

Aautenticidadedo documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/control ador_externo.php?
aca o;;;documento_conferi r&id_orga 0_3 Ces5 0_externo=Q
verificador= 66667989 código CRC= E62ES2A5.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Estação Rodoferroviâria - Ala Norte - Gabinete - Bairro SAIN - CEP 70631-900- DF

61-2104.4255
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania

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

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

DECLARAÇÃO

Esta Comissão Especial de Licitação, para promover todos os atos necessanos à
realização de licitação, na modalidade Concorrência, para outorga de Permissão de Serviços
Funerários do Distrito Federal, instituída pela Portaria n° 217, de 18 de março de 2021 - Sejus-DF,
alterada pela Portaria n° 458, de 29 de junho de 2021 - 5ejus-DF, declara BOM PASTOR SERViÇOS
POSTUMOS lTDA M,ECNPJ 08.346.609/0001-29, INABILITADA na fase de Pré-Qualificação, pelo não
cumprimento dos itens 11.4.1.1.3.1 e 11.4.1.1.3.1.5. do Edital de Licitação Concorrência n° 01/2019
(61682543).

Brasília, 18 de agosto de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por DEBORA CAROLlNEJARDIM DA COSTA
Matr.OZ42306-s, Membro da Comissão Especial de Licitação para Permissão de serviços
Funerários, em 18/08/Z021, às 21:11, conforme art. 6. do Decreto n° 36.756. de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n9 1S0, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.
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Documento assi nado eletronicamente por TATIANA MARlIERE BARBOSA - Matr.1430814-2,
Membro da Comissão Especial de Liàtação para Permissão de Serviços Funerários, em
18/08/2021, às 21:14, conforme art. 6. do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de ZOI5,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VERONlCA SOARES LEITE- Matr.1430868-1, Membro
da Comissão Especial de licitação para Permissão de serviços Funerários, em 18/08/2021, às
21:21, conforme art. 6. do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal n.180, quinta·feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCelO ALENCAR RAMOS - Matr. OZ43S48-9,
Membro da Comissão Especial de licitação para Permissão de Serviços Funerários, em
18/08/2021, às 21:22, conforme art. 6. do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diârio Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por PERCIVAL BISPO BIZERRA - Matr.0247369-o,
Membro da Comissão Espeàal de liàtação para Permissão de serviços Funerários, em
18/08/2021, as 21:37, conforme art. 6. do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n.180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por meio DE QUEIROZ MAGALHÃES - Matr.0246746-1,
Membro da Comissão Espedal de licitação para Permissão de Serviços Funerários, em
19/08/2021, às 09:39, conforme art. 6" do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n"180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei /control ador_externo.php?
acao=documente_conferi r& id_orga o_a ces 50_externo=O
verificador= 68207893 código eRC= 470ED770.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Esta çã o Rodoferrovi á ri a - AI a Norte - Ga bi nete - Ba irro SAI N - CEP 70631-900 - DF

61-2104.4255

004OCHOOO31951/2021-88 Doc. 5EI/GoF 68207893
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poder concedente, sendo que a execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o
cumprimento das nonmas regulamentares da modalidade do serviço concedido, conforme disposto nos

§§ 2º e 3º do art. 25 da Lei federal nº 8.987, de 1995.

11.4.1.1.3. qualificação técnico-operacional - Exigências espeáficas relativas aos

serviços funerários, quando as licitantes deverão apresentar:

11.4.1.1.3.1. memorial descritivo contendo as atividades que propõem a implementar,
exigindo-se, no ninimo, porforça do disposto no art. 2º do Decreto distrital nº 28.606, de 2007:

11.4.1.1.3.1.1. fornecimento de urna mortuária;

11.4.1.1.3.1.2. transporte funerário;

11.4.1.1.3.1.3. higienização e preparação de cadáver e ornamentação de urna;

11.4.1.1.3.1.4. conservação de restos mortais humanos, apresentando contrato de
terceirização, caso não preste tal serviço diretamente;

11.4.1.1.3.1.5. memorial descritivo das instalações físicas operacionais para o
desempenho dos serviços funerários no Distrito Federal, contendo os compartimentos e divisões

previstos no art. 18 do Decreto distrital nº 28.606, de 2007, no mínimo:

11.4.1.1.13.1.5.1. sala de exposição para ataúdes e materiais correlatos;

11.4.1.1.3.1.5.2. dependências para administração;

11.4.1.1.3.1.5.3. banheiros sociais;

11.4.1.1.3.1.5.4. sala para preparação dos corpos, quando exercer diretamente as

atividades de embalsamamento e fonmalização de cadáveres e despachos aéreos ou terrestres,
nacionais ou intemacionais de cadáveres, de que tratam os incisos 111 e VII 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" expedidas pela Agência

Nacional de Vigilância Sanitária, disporuvel no portal.anvisa.gov.br;

11.4.1.1.3.1.6. tenmo de compromisso de apresentação dois) veículo(s) especial(ais),

conforme modelo do ANEXO VI, com a discriminação dos que serão utilizados nos serviços de
transporte funerário, com data de fabricação de no máximo dez anos e em perfeitas condições de

funcionamento, conforme prescreve o art. 9º, inciso I, do Decreto distrital nº 28.606, de 2007, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 40.045, de 26 de agosto de 2019, registrado(s) no

Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, sob pena de desqualificação;

11.4.1.1.3.1.7. declaração de ciência do edital, seus anexos e do disposto no Decreto
distrital nº 28.606, de 2007, em especial o que apregoa o art. 5º, e demais nonmas que regem a

prestação dos serviços funerários, bem como manutenção de sua disponibilidade, nos moldes do art.
2º do referido Decreto, e prática dos preços constantes da Tabela que constitui o ANEXO XVIII.

11.4.1.1.3.1.8. declaração de pleno conhecimento da intransferibilidade da outorga da

permissão, não se constituindo em qualquer direito patrimonial à Penmissionária (ANEXO VIII);

11.4.1.1.3.1.9. declaração de pleno conhecimento da impossibilidade da alteração
quadro societário da Permissionária, sem prévia autorização do Poder Penmitente (ANEXO IX);

11.4.1.1.3.1.10. declaração da assunção da obrigatoriedade de manter, durante toda a
vigência da outorga de penmissão, as mesmas condições de habilitação e de qualificação

apresentadas e de justificar perante o Poder Permitente, qualquer alteração decorrente de caso

fortuito ou força maior (ANEXO X);

11.4.1.1.3.1.11. declaração de sujeição às nonmas que forem expedidas por órgãos
competentes, durante a vigência da outorga de penmissão, cuja finalidade seja a correçã o de

distorções, ou a melhoria do serviço prestado, sob pena de revogação da outorga (ANEXO XI);

11.4.1.1.3.1.12. declaração de elaboração de proposta independente (ANEXO XIII);
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B<:>~ P.A..s-rOR.

MEMORIAL DESCRlTIVO- ATIVIDADE

BOM PASTOR SERVIÇOS POSTUMOS LIDA ME, inscrita sob o

CNPJ n" 08.346.609/0001-29. atendendo o dispositivo no ítem 11.4.1.1.3.1, apresenta
memorial descritiva das instalações físicas operacionais para o desempenho dos
serviços funerários no Distrito Federal, comendo os compartimentos e divisões previstos
no art. 18 Decreto distrital n'28.606, de 2007. conforme descrito abaixo:

11.4.1.1.3.1.1. fornecimento de uma mortuária;

11.4.1.1.3.L2. transporte funerário;

11.4.I.l.3.L3. higienização e preparação de cadáver e ornamentação de uma;

11.4.1.1.3.1.4. conservação de restos mortais humanos, apresentando contrato de

terceirização" caso não preste tal serviço diretamente.

StasiJia, 14 de junho de 202L

EliAS ALVES FERREIRA NETO

CPF:3Z1.149.248-82

Sócio
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<S.?>
Bo.l"w1: PASTOR.

MEMORIAL DESCRITIVO- ESTRUTURA

BOM PASTOR SERVIÇQSPÓsruMOS LTDA ME, inscrita sob o CNPJ n2 08.346.609/0001
29, atendendo o dispositivo no item 11.4.1.1.3.1.5, apresenta memorial descritivo das
instalações físicas operacionais para o desempenho dos serviços funerários no Distrito
Federal, contendo os compartimentos e divisões previstos no art.18 Decreto distrital
n"28.606, de 2007, conforme descrito abaixo:
11.4.1.1.13..l.5.1. sala de exposição para ataúdes e materiais correlatos;
11.4.1.1.3.1.5.2. dependências para administração;
11.4.1.1.3.1.5.3. banheiros sociais;
11.4.1.1.3.1.5.4. sala de 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 111 e VI
do art 7° da Lei distrital n° 2.424, de 1999.

Brasr:lia, 14 de junho de 2021.

elIAS ALVES FERREIRA NETO

CPF:32L149.248-82

Sócio ,
I,
~ .
"..

:--1
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ASSOCIAÇÃO DE FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - Asfun-DF
CNPJ: 20.949.91610001-08

Endereço: SCNC 3 LOTE 07 LOJA 1 - Taguatinga Norte
Cepo 72115-535

ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS FUNERÁRIOS
Ret.: EDITAL DE liCITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 112019 - SUAFISEJUS

Atestamos que a empresa FUNERÁRIA BOM SAMARITANO PREMIER LTOA-ME,
inscrtta no CNPJ sob o nO 15.385.376/0001-39, com sede na CLS 110 Bloco C Loja 35 - CEPo
70373-530, Asa Sul - Brasília - DF, por intermédio de seu representante legalo(a) Sr.(a)
Franco Aiencar Castro, portador(a) da Carteira de identidade nO 2.158.189 SSP/DF e do
CPF nO 005.686.471-06, é PRESTADORA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, nesta capttal,
operando com fornecimento de uma mortuána, transporte funerário, higienização, preparação
e ornamentação de cadáver, opera com restauração de restos mortais por meio de empresa
terceirizada, além de todo o trãmtte burocrático para translado e remoção nacional e
internacional de cadáveí, além dos trâmites parã certidão e guias de sepultamento.

Diante da presente afirmação, tem-se por verdadeiro nos termos da lei, o aqui
atestado.

Brasília, 11 de Junho de 2021.

e::ç;,"'a~ do", '){k
Tãnia Batista da Silva

Presidente da Associação

Associação de Funerárias do DF - AsfunDF

CNPJ,20.949.916/000Hl8

ENOEREÇO:SCNC3l0TE7LOJA 1-TAG. NORTE

CEP: n11S-535
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11.4.1.1.1.2. número de telefone e endereço eletrônico;

11.4.1.1.1.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos comprobatório da eleição de seus administradores;

11.4.1.1.1.4. inscrição do ato constitutivo, quando se tratar de sociedades civis,
acompanhada de prova titularidade da diretoria em exercício;

11.4.1.1.1.5. registro comercial, no caso de empresa individual.

11.4.1.1.1.6. decreto de autorização e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país.

11.4.1.1.2. Qualificação técnica: 1
11.4.1.1.2.1. A qualificação técnica consiste na aptidão para desempenho de atividade

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, além
da indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a

realização dos serviços funerários no ãmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 30, inciso 11, da Lei
8.666, de 1993, e será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:

,~~~=~~~==~~~~-~---11.4.1.1.2.1.1. atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando a prestação de serviço compatível com o objeto do presente Edital, qual seja a

prestação de serviços funerários (fomecimento de urna mortuária, transporte funerário, higienização e
preparação de cadáver e ornamentação de urna, conservação de restos mortais, diretamente ou por
meio de empresa contratada para tal, retirada de certidão de óbito e guia de sepultamento, obtenção,
encaminhamento e retirada de documentos que dispensem conhecimento técnico específico ou
habilitação especial, podendo também conter os serviços e fornecimentos optativos de translado ou
despacho aéreo ou terrestre, nacional ou internacional de cadáver, representação da farrilia no
encaminhamento de requerimento e de papéis necessários à liberação de cadáver, inclusive visando

remoção nacional ou internacional e disponibilização de planos de assistência funerária), contendo em
conjunto ou separadamente a comprovação mnima do equivalente a pelo menos 15 (quinze) serviços

l~p~re:s~t~a~d~o~s!..; ---------------------------- _

11.4.1.1.2.1.2. comprovação de aptidão para o desempenho da prestação dos serviços

de conservação de restos mortais humanos, por meio de atestado(s) fomecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas físicas, em qualquer caso acompanhados de notas fiscais
de serviços prestados bem como da emissão de atestado por médico legista ou anátomerpatologista
responsável técnico pelas atividades da empresa, comprovando execução, no rrinimo, do serviço de

aplicação de material conservante (formolização ou embalsamento), para o caso de empresa que os
preste diretamente;

11.4.1.1.2.1.2.1. Caso não execute diretamente os serviços de conservação de restos
mortais humanos, deverá a licitante apresentar, no ato da entrega da proposta de pré-qualificação

declaração do compromisso de firmar, até a data de assinatura do contrato de outorga, contrato
assinado com empresa que execute tais procedimentos, e que esteja instalada no Distrito Federal, na
forma facultada pelo art. 5º, inciso VII, do Decreto distrital nº 28.606, de 2007, e credenciada pela

SEJUS!DF, tendo em vista o controle, a fiscalização e o monitoramento a ser exercido pela Secretaria
de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJU5!DF, nos termos do Anexo XVII deste
Edital. Diante disto, fica admitida a subcontratação apenas deste serviço.

11.4.1.1.2.1.2.1.2. A apresentação de um único atestado é suficiente para comprovar a

aptidão técnica do estabelecimento, sendo facultado às licitantes apresentar outros.

11.4.1.1.2.1.3. declaração de que a licitante não sofreu nenhuma penalidade
administrativa, aplicada por entes da Federação, passível de inviabilizar sua habilitação no certame,

nos termos do art. 87, incisos 111 e IV da Lei federal nº 8.666, de 1993 (ANEXO V);

11.4.1.1.2.2. Não será estabelecida qualquer relação jurídica entre os terceiros e o
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(:\
BOM SAMARITANO

CNPJ 15.385.376/0001-39-I.E 07.605.224/001-06

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL

A empresa Funerária Bom Samaritano Premier Ltda-ME, inscrrta no CNPJ sob o nO
15.385.376/0001-39, com sede na CLS 110 Bloco C Loja 35 - CEP: 70373-530, Asa Sul 
Brasília - DF, por intermédio de seu representante legalo(a) Sr.(a) Franco Alencar Castro,
portador(a) da Carteira de Identidade nO 2.158.189 SSP/DF e do CPF nO 005.686.471-06,
declara que o representante responsável por assinar os termos dessa licitação o Sr. Franco
Alencar Castro reside em AE 04 Lote G/H, Condomínio Olympique Bloco D Apt 1208,
Guará 11 - DF, tendo telefone de contato o celular número (61) 99811-6051 e e-mail:
francoa.castro@gmaíLcom .

Brasília, 11 de Junho de 2021.

(J

Â ~
Funerária Bom Samaritano Premier - LIDA ~ ~

CLS 110 Bloco C Loja 35 - CEP: 70373-530, Asa Sul- Brasilia - DF 1Telefone: 3536-9446 W
WNW.funerariabomsamaritano.com.br r{/.:y' .(.
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~ Junta. ComereiaI. lneustTial e 5efviçOs do Distrito Federal
~ Ceftific:o registro sob o rf' 169205S em Z7t0512021 dOI EmPfe$3. FUNERAR1A BOM SAMARITANO PREMIER LTOA.ME. CNPJ 15385376000139 e
-,...=-"protoeolo DFP2100083213 _ 27/0512021. Au1:entica~;A54268E8SFA63BCC61CFC2AA9D0D4E959B4F5AE2. Maxmiliam Patriola carneiro· .

S~tário-GeraL Para valiciar este documerrto, acesse !'Ittp1fJUcis.df.gov.bf e in10lme n- do protoeolo 211070.738-1 e o código de segurança OWNN
Esta cópia foi alAen:icad.a ctigi:almente e assinada em 28f05f2021 por MaxmiJiam Patriota Carneiro - SecJetario-Geral.

• Min~_"" Ind"""". ComO""" Exterioce Se"'ços NO DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
., Secrelatiâ' Especial 'da Micro e Pequena Empresa

Dep.artamen:o de Registro Empresarial e lntegraçâo

NlRE (da:;ede ou fbI. quando a C6d;go <!a N:alureu ~ de~ doAgen:e
sede for em 0lI':riI UF) ....... AuxiIlar do Canl!rcic

53201799255 2062
-

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

Nome: EllNEBAalA BOM SAMARITANO PREMIES I mA.ME

(da Empresa ou do Agente Auxl1iardo Comérào) NO FCNIREMP

reQuer a V.S· o deferimento do seguinte aro:

~I ~ IIIIIIII~~IIIIIIII~IIIIIIIII
N°DE CÓDIGO COOIGOOO

DFP21QOO83213VIAS DO ATO EVENTO QTOE DESCRiÇÃO 00 ATO' EVENTO

i 002 ALTERACAO

05' , CONSOUOACAODECONTRATO~STAnrrO

2211 1 ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

~
Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio:

Local Nome:

Assinatura:
Z7 Maio 2021 Telefone de Contato:

Da"

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

O DECISÃO SINGULAR O DECISÃO COLEGIADA

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

O SIM OSIM Processo em Ordem
À decisao

---l_'__
Da..

ONÁO -'-'-- ONAO _'_I__ Responsável
O." Responsável O'la Responsável

DECISÃO SINGULAR

D Processo em exigência. (Vide despacho em rolha anexa)
r~ncia 3"~nda 4·~ 5" Exlgenela.

O Processo deferido. PutJIique-se e art;uive-se. O O O O
O Processo indefeliclo. Publique-se.

-1-1_-
Da.. Responsável

DECISÃO COLEGiADA
?'~ 3·~ 4'~ 5'~D Processo em elàgêo<:ia. (Vide despacho em folha anexa)

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

---l---l__

Vogal ~~Data Vogal Vogal

PreSidente da--- Turma

OBSERVAÇÕES

-

X ~l~'"
~ ;/>--•
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Identificação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Mõdulo Integrador Data

21/070.738-1 DFP2100083213 27/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

839.054.051-72 NILCIMAR COELHO DOS SANTOS 27/05/2021

Assinado utilizando 0(5) seguinte(s) selo(s} do gc.wr

Selo Ouro - Certificado Digital

. :!.'

•
JUNTA COMERCIAL. INDUSTRIAL E SERViÇOS DO

DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Capa de Processo

A

a Junta Comercial. Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o rt> 1692055 em 27/0512021 da Empresa FUNERARlA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA-ME. CNPJ 153SS376000139 e
protccolo DFP2100083213 • 2710512021. Autenticação: A54268E88FA63BCC61CFe2AA9DDD4E959B4F5AE2. Mal(JTlillam Patriota Carneiro·
Secrelário-Geral. Para validar este documento. acesse hup:JrjVcis.d.gov.br e infonTle n" do protocolo 211070.738--1 e o Código de segurança OWNN
Est3 cópia foi autenticada digitalmente e assinada lm\ 2810512021 por MaxmiJiam Patriota carneiro - Secretá~raJ.
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A

FUNERÁRIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA - ME
CNPJ n.o 15.385.376/0001-39

NIRE 53 20179925-5
5' - Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, Nilcimar Coelho
dos Santos, brasileiro. casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de
Pirenópolis - GO, nascido aos 18/06/1972, CNH 04211917991, expedida pelo DETRAN
DF, em 25/11/2008 e CPF 839.054.051-72, residente e domiciliado no SHCS CL Quadra
413, Bloco B, Loja 12, Asa Sul, Brasília-DF, (CEP: 70296-520) e José Ribamar Freitas
Pinto, brasileiro, solteiro, nascido em 07/04/1981, portador da Carteira de Identidade nO
3.536.331, expedida pela SSP/DF em 27/09/2013, CPF 010.012.783-56, residente e
domiciliado na Quadra 09, Lote 01, Santa Cecília, Novo Gama-GO, (CEP: 72861-333).
Únicos sócios da empresa denominada: Funerária Bom Samaritano Premier Ltda - Me,
com sede sito a: SHCS CL Quadra 413, Bloco B, Loja 12, Asa Sul, Brasília-DF, (CEP:
70296-520), com seu contrato social devidamente arquivado na JUCIS-DF - Junta
Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob n.o 53201799255, por despacho de
11/0412012 e CNPJ 15.385.376/0001-39, resolvem de comum acordo alterar e consolidar
o presente Contrato Social e o fazem mediante as cláusulas seguintes:

1a - Altera-se neste ato o endereço da matriz da empresa passando a se
estabelecer sito a: SHCS CLS 110, Bloco C, Loja 35, Asa Sul, Brasília-DF, (CEP: 70373
530).

Parágrafo único:- A empresa poderá abrir ou fechar filiais, agências ou
sucursais em qualquer parte do território nacional, mediante ato formalizado para o
competente registro em Juntas Comerciais.

23 - Continuam em pleno vigor as demais cláusulas e condições do instrumento
acima referido, revogando-se as disposições contrárias á presente alteração contratual.

o Contrato Social original, após o reflexo de suas Alterações, e. em decorrência das
modificações havidas pelo Novo Código Civil CC/2002, passa a vigorar por esta

consolidação consubstanciada nas cláusulas e condições seguintes:

1a _ A empresa gira sob a denominação social de: Funerária Bom Samaritano
Premier Ltda - Me, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.o 15.385.376/0001-39. com
seu ato constitutivo arquivado na JUCIS-DF sob n.o 53201799255 por despacho de
11/04/2012, com seu quadro societário composto pelos sócios: Nilcimar Coelho dos
Santos e José de Ribamar Freitas Pinto, já qualificados anteriormente, e sua filial:

Filial Depósito Fechado n.o 01 - Registrado com NIRE na JUCIS-DF - Junta
Comercial. Industrial e Serviços do Distrito Federal sob n.o 53900339105 por despacho de
16/10/2014 e CNPJ sob n.o 15.385.376/0002-10, situada a: SHCS CL Quadra 413, Bloco
B, Loja 06. Parte, Entrada A, Subsolo, Asa Sul, Brasnia-DF, (CEP: 70296-520).

2' - A sede da Matriz é sito a: SHCS CLS 110, Bloco C, Loja 35, Asa Sul,
Brasilia-DF, (CEP: 70373-530).

3a - O no'me fantasia da empresa é: Funerária Bom Samaritano Premier.

rfY'a junta Cometcial. Industrial e Sefviç:os ~o Distrito Federal
Certifico registro sob o nO 1692055 em 2710512021 da Empresa FUNERARlA BOM SAMARITANO PREMIER l TOA-ME, CNPJ 15385376000139 e

- protocolo DFP2100083213 _ 27105J2021. Autenticaçao: A54268E68FA63BCC51CFC2AA90D04E959B4F5AE2. Maxmirlam Patriota carneiro·
Secrt!t3rio-Gernl Para validas" es~e documento, acesse http://jucis.df.gov.bre infonne ri" do prtltoe:olo 211070.738-1 e o eóc!igo de segurança OWNN
Esta cópia foi autenticada <ligitaJ:'nente e assinaca. em 2810512021 por Maxmaiam Pa!liota Carneiro - Secretãrio-Gera
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FUNERÁRIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA - ME
CNPJ n.o 15.385.376/0001-39

NIRE 53 201 79925-5
sa - Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social

Parágrafo único:- A empresa poderá abrir ou fechar filiais, agências ou
sucursais em qualquer parte do território nacional, mediante ato formalizado para o
competente registro em Juntas Comerciais.

4a - A atividade econômica da empresa é: Prestação de Serviços funerários,
inclusive fornecimento de caixão, uma ou esquifes. aluguel de capela, transporte de corpo
cadavérico, retirada de certidão de óbito, guia e taxas de sepultamentos, representação da
família no encaminhamento de requerimentos, e outros papeis juntos órgãos competentes.
remoção nacional e translado (aéreo e terrestre) de cadáveres, de flores, coroas e outros
paramentos, bem como ornamentação de cadáveres.

sa - O início da atividade foi em 29/03/2012, cujo prazo de duração e por tempo
indeterminado.

6" - O Capital Social no valor de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais).
representados por 200.000 (duzentos mil) quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país. assim distribuído entre os
sócios:

Paragrafo umco.- A responsabilidade de cada saCIo e restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Sócios Quotas ValorRS
a) Nilcimar Coelho dos Santos 100.000 100.00000
bl José de Ribamar Freitas Pinto 100.000 100.00000

Total 200.000 200.00000..

7 3
- 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.

83
- A administração da empresa, cabe a Nilcimar Coelho dos Santos, podendo

assinar em conjunto ou separadamente. com os poderes e atribuições de representar a
empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, 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 empresa, sem autorização do outro sócio.

9a - Falecendo ou interditado o sõcio, continuará suas atiVidades com os dP
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base
na situação patrimOnial da empresa. à data da resolução, verificada em balanço '(
especialmente levantado. ~

CV' ~
~ r[lY-

A

..

Junta Comefcial. Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certtf\ço regis1r'o sob o n·1692055 em 27/0512021 da Empresa FUNERARlA BOM SAMARITANO PREMJER LlUA-ME. CNPJ 15385376000139 e

,.,.='protocolo DFP21OQ083213 - 27/05/2021. Autenti~ção:A54268E88FA63BCC61CFC2AA9DDD4E959B4F5AE2. Maxmiliam Patriota Carneiro
Secretário-Geral. Para validar este documento. acesse http;lJjucis.df.gov.bre informe nO do prmoçolo 211070.738-1 e o eódigo de segurança OWNN
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 2810512021 por Maxmiiam Patriota cameito - Secretário-Geral
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FUNERÁRIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA - ME
CNPJ n.o 15.385.376/0001-39

NIRE 53 201 79925-5
53 • Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social

Parágrafo único:- Os mesmos procedimentos serão adotados em outros casos
em que a empresa se resolva em relação á seus sócios.

10a - No término de cada exercício social, no dia 31 de dezembro de cada ano,
que coincidirã com o ano civil, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e balanço de
resultado econômico. cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
prejuízos verificados distribuídos ou suportados.

Parágrafo único:- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (e5) quando for o caso.

11 3
• Os sócios que efetivamente prestar serviços â empresa poderão ter uma

retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

12~ • Os casos porventura omissos neste instrumento serão dirimidos com base
na legislação em vigor e demais disposições constantes em outros dispositivos legais.

13<1 - Fica eleito o Foro de Brasília - DF. com expressa renúncia de qualquer outro,
para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato.

143
- O sócio administrador declara. sob as penas da Lei, de que não estã

impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato. 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.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Brasília - DF. 25 de maio de 2021.

Nilcimar Coelho dos Santos
~~,---;ID,

José Ribamar Freitas Pinto LY/

\ r}?Y

a Junta Comercial. loc:!ustrial e Serviços do Distrito Federal
CertIflco regisuo sob o nO 1692055 em 27/0512021 da Empresa FUNERARIA BOM SAMARITANO PREMIER LT[)A.ME, CNPJ 15385376000139 e
protocolo OFP21000B3213 - 27/0512021. Autenticaçao: A54268E88FA63BCC61CFC2AA90004E95964F5AE2. Maxmiliam Patriota Carneiro-'
Secrelário-Geral. Para validar este documento. acesse http://jucis.df.gov.bre informe nO do protocolo 21/070.738-1 e o Código de segurança OWNN
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28f0512021 por Maxmiliam Palliota Carneiro _ Secrctario-Geral.
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Identificação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

21/070.738-1 DFP2100083213 27/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

010.012.783-56 JOSE R1BAMAR FREITAS PINTO 2710512021

Assinado utilizando o(s} seguinte(s) selo{s) do g::,WT

Selo Ouro - Certificado Digital

839.054.051-72 NILCIMAR COELHO DOS SANTOS 27/05/2021

Assinado utiliZando o(s) seguinte{s) selo(s) do9~

Selo Ouro - Certificado Digital

. :!:

•
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERViÇOS DO

DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Documento Principal

Ao

a junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
certifico registro sob o nO 1692055 em 27105J2021 da Empresa FUNERARlA BOM SAMARITANO PREMIER LTOA-ME. CNPJ 15385376000139 e

_. protoeolo DFP2100083213 - 27/05/2021. Autenticaç:io: A54268E88FA63BCC61CFC2AA9D004E959B4F5AE2. Max.miliam Patriota Camei:u •
Sectel3rio-Geral Para validar este documeoto. acesse http://jucis.df.gov.breinforme n· do protocolo 21,()70.~1eo código de segurança OWNN
Esta Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 2810512021 por MaxmUIar\'I Patriota Carneiro - Secretãrlo-Geral.
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, NILCIMAR COELHO DOS SANTOS, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESÁRIO,

DATA DE NASCIMENTO 18/06/1972, RG N° 04211917991 DETRAN-DF, CPF

839.054.051-72, QUADRA CLS 413 BLOCO B, N° 413, LOJA 12, BAIRRO ASA SUL,

CEP 70296-520, BRASILlA- DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os

documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital

na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS

E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasilia, 27 de maio de 2021.

A

Nilcimar Coelho dos Santos
Assinado digitalmente por certificação A:3

(JY

~
~
r(ty

•

Junta Comercial. Industrial e Serviços do Di$tn1o Federal
Certifico registro sob o nO 1692055 em 2710512021 da Empresa FUNERARIA BOM SAMARITANO PREMIER LTOA-ME. CNPJ 15385376000139 e

~ protocolo DFP2100083213 - 27/05/2021. Autenticaçao: A54268E88FA63BCC61CFC2AA9DDD4E959B4F5AE2. MaXlTlHiam Patriota Carneiro·
Secretario-Geral. Para validar este doc1Jmento, acesse http://jucis.df.gov.brelnformenodoprotocolo21f070.73&-1 e o código de segurança OWNN
Esta eópla foi autenticada digitalmente e assinada em 28105/2021 por MaxmllIam Patriota C3ml':\ro _ Secretário-Geral.
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DOCUIDeoto PereclDal

839.054.051-72 NILClMAR COELHO DOS SANTOS 27/05/2021

A

27/05/2021

27105/2021

DOCUIDento assinado eletronicamente por Loh.:m.a Campos Pereira Brito, Servidor(a) Püblico(a), em
27/05/2021,:is 13:29.

A autcncidade desse documento pode ser conferida no portai de 5ervjçrn; d.:1 jucjsdí informando o
nUmero do protocolo 211070.738-1.

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g~'

Selo Ouro • Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) sclo(s) do g:=h:'

Selo Ouro - Certificado Digit3l

010.012.783-56 JOSE RlBAMAR FREITAS PINTO

Assinado utiliz.:uldo o{s) seguinte(s) selo(s) do g'~

Selo Ouro - Certificado Digital

Sistema Nacional de Registro de Empresas Men:antil ~ SlNREM
Govemo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGlTAL
Certifico que o ato. assinado digitalmente. da empresa FUNERARlA BOM SAMARITAl."{O PREMIER LIDA-ME,
de CNPJ 15.385.37610001-39 e protocolado sob o número 21/070.738-1 em 271OSn02I, eneontra-sc registrado na
Junta Comercial sob o número 1692055, em 27/0512021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Lobana
Campos Pereir.1 Brito.
Certifica o registro, o Secrctârio-Geral. Maxmili3m Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio
eletrônico do Poru.! de Serviços 1 Validar Documentos (bttp:l/portalservicos.jucis.df.gov.brlPortallpagesl
imagcmProcessolviaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Cana de Processo

CPF Nome

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) sclo(s} do g--ubf

Selo Ouro - Certificado Digital

839.054.051-72 NILCIMARCOELHO DOS SANfOS

839.054.051-72 Nilcitnar Coelho dos Santos 27/05/2021

~;~~t;:.."'-:?··~·:~:~;:·~:;:t~·Oo#t~~:':~f::·:::_~ ,- .. ~.:,~:- .AÍfiliiiif~t~K~~{\.~~~~~
CPF Nome Data Assinatura

Declaracão Documento Princin31

·"'4m*"Yfi'f7~"J~;;u~~~~:S:~!?~~~~:;(~:'~PA~~':~SK~r~)~~:~~~~fZif1itsA~~~

CPF Nome D3.ta Assinatura

~
~
~.

J!'~ Junta Comercial. Industrial e Serviços do Distrito Federal
~ Certifico registro sob o n" 1692055 em 27/0512021 da Empresa FUNERARtA BOM SAMARITANO PREMIER LTOA-ME. CNPJ 15385376000139 e.
~...,.~vprotocoloDFP2100083213 _ 2710512021. AutenticaçAo: A5426SEBSFA6'3BCC6', CFC2AA9D004E959B4F5AE2. Maxmillam Patriota Carneiro -

Secretotrio-Geral. Para validar este documento. acesse http://jucis.df.gov-breinformeno doprotocoIo21/070.738-1 e o OlXligo de segurança OWNN
Esta Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 2810512021 por MaxmlTiam Patriota Carneiro - Secretãrio-Ger31.
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CPF Nome

~..

Brasília. Quinta-feira. 27 de maio de 2021

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERViÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Dignai

702261.211-{lO

Identificação do(s) Assinante(s)

o ato foi deferido e assinado digitalmente por:

A

rVY.
~ Junta Comen::ial. IndUstrial e 5erviços do Distrito Fed~
..m! Certifico registro sob o n" 1692055 em 2710512021 da Empresa FUNERARIA BOM SAMARITANO PREMIER LTOA-ME. CNPJ 15385376000139 e

__~protoeoloOFP2100083213 - 27/0512021. Autenticação: A54258E88FA63BCC61CFC2AA900D4E959B4F5AE2. MaJUniliam Patriota Carneiro·
Secretãrio-Gerat Para varldar este documeruo. acesse http://)ucis.df.goV...I:M"einformeri' do protocolo 211070.738-1 e o eôcfqo de segwança OWNN
Esta Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28I05I2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret3rio-Geral.
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