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Ao Senhor Presidente da Comissão Especial de Licitação de Serviços Funerários no DF, e, À Autoridade

Superior Competente.

Ref. Concorrência n° 0112019 - SUAF/SEJUSPROCESSO SEI-GDF N° 00400-00034420/2019-22.

FUNERARIA CAPITAL LTDA-ME, pessoajuridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob

o nO 21.484.405/0001-12, com sede na RUA NOSSA SENHORA DO CARMO N° 366, BAIRRO CENTRO,

na CIDADE DE UNAl-MG, CEP: 38.610-034, neste ato, representada por sua sócia/administradora, a

senhora LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de

Identidade n° 1.879-706, expedida pela PCIDF, no dia 19/08/2009, inscrita no CPF sob o n° 937.239.891-87,

vem, respeitosamente, por seu procurador ao final assinado, interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face de sua inabilitação no certame acima referenciado, o que faz pelas razões que passa a

expor.



DA TEMPESTIVIDADE.

Inicialmente, salienta-se que nos termos do inciso l, do art. 109 da Lei 8.666/93, cabe recurso

administrativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, que ocorreu

em 23/08/2021 no DODF.

Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso.

SÍNTESE DOS FATOS.

Trata-se de licitação na modalidade Concorrênc.ia, cujo objeto é a intenção de outorgar 49

permissões para a exploração de serviços funerários, divididos em 07 grupos de regiões administrativas no

Distrito Federal.

Conforme consignado no RESULTADO DA FASE DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 01/20 19, publicado em 23/08/2021 no DODF, o nome da recorrente não consta na lista

de habilitadas pela CEL. Segundo a mesma concluiu, a licitante não apresentou documentação de acordo com

o estabelecido no Edital de Licitação - Concorrência nO 01/2019 -SUAF/SEJUS, por ter, em relação ao item

nO 11.4.1.1.3.1., "copiou e colou" o memorial descritivo referente as atividades que se propõe a

implementar, bem como em relação ao item nO 11.4.1.1.3.1.5., não ter a resentado o memorial descritivo

das instalações físicas que se propõe a implementar, o que respeitosamente, não compete com a realidade,

o que deve ser revisto pelos seguintes motivos:

DA NECESSÁRIA HABILITAÇÃO DA EMPRESA FUNERARIA CAPITAL LTDA-ME, acima

qualificada.

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, a Comissão Julgadora não pode criar

novos critérios de julgamento sem observância ao disposto no edital.

No presente caso, a recorrente atendeu perfeitamente as regras entabuladas no instrumento

convocatório ao apresentar documentação regular e completa, vejamos.

O edital previu claramente que:

11.4.1.1.3. qualificação técnico-operacional - Exigências específicas relativas aos

serviços funerários, quando as licitantes deverão apresentar: 11.4.1.1.3.1. memorial
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descritivo contendo as tividades que propõem a implementar, exigindo-se, no

mínimo, por força do disposto no art. 2° do Decreto distrital n° 28.606, de 2007:

11.4.1.1.3.1.1. fornecimento de urna mortuárill; 11.4.1.1.3.1.2. transporte

funerário; 11.4.1.1.3.1.3. higienização e pre aração de cadáver e ornamentação

de urna; 11.4.1.1.3.1.4. conservação de restos mortais humano~ apresentando

contrato de terceiriza ão caso não I!!:.este tal servi o diretamente;

11.4.1.1.3.1.5. memorial descritivo das nstala ões físicas operacionais para o

desem enho 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 ~ra 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. sal ara re aração dos cor~ uando

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 III e VII do art. 7° da Lei distrital nO 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,

disponível no portal.anvisa.gov.br;

Quando da entrega do envelope de documentação para habilitação, a empresa recorrente

apresentou os memoriais descritivos exigidos, contendo as exigências mínimas acima transcritas (Cfr.

folhas 18/19 da documentação de habilitação).

Levando em consideração não restar diretamente o serviço de conserva ão de restos

mortais humanos, conforme item nO 11.4.1.1.3.1.4 do edital, e de não dispor de sala para preparação de

corpos, conforme item nO 11.4.1.1.3.1.5.4 do edital, apresentou sua declaração de compromisso de firmar

contrato de terceiriz!!Ção, conforme folha 16 do envelope de habilitação, nos termos da orientação constante

do ANEXO XVII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE FIRMAR CONTRATO COM

EMPRESA QUE PRESTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RESTOS MORTAIS.

Quanto ao argumento "copiou e colou", respeitosamente, este não reflete a realidade, pois uma

análise cuidadosa revela que a licitante a enas usou como base os textos dos itens nO 11.4.1.1.3.1, e

11.4.1.1.3.1.5 do edital ar descrever as atividade e as instalações ue se ro õe a im lementar para a

prestação dos serviços funerários objeto da licitação.
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Ao inabilitar a licitante ao argumento "copiou e colou", a Administração criou nova regra

ou critério não previsto em lei ou no edital, o ue é vedado elo rincípio da legalidade.

Ou seja, tal documento é perfeitamente hábil para comprovar a qualificação técnica exigida pelo

edital de forma que atende os objetivos traçados pela Administração Pública.

Na ausência de exigência de padronização - pois não há no edit!!, anexo com modelo à

orientar a elabora.ção do memorial descritivo -, para evitar incidir em erro ]leio excesso coube a licitante

ora recorrent~ respeitar os limites mínimos impostos l!elo edital.

Tanto é, que a em resa" FUNERÁRIA RENASCER LTDA-ME - CNPJ 72.582.547/0001

53; ", que elaborou seu memorial em documento único, usando o mesmo critério que a ora recorrente-,

ou seja, respeitou os limites mínimos impostos pelo edital, foi habilitada, conforme documento anexo,

extraído da página 27 de sua documentação de habilitação, pelo que resta ferido o princípio da

isonomia, que impõe que a Administração trate todos os licitantes de modo igualitário, não promovendo

favorecimentos indevidos.

Portanto, a inabilitação da empresa recorrente se trata de inequivoco descumprimento aos termos

do edital devendo culminar com a sua imediata HABILITAÇÃO.

DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - RAZOABILIDADE NAS REGRAS DO EDITAL

EXCESSO DE FORMALISMO.

A fmalidade da licitação, como referido é a de viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa, o

que, deve ser ponderado em contraponto ao rigorismo exacerbado e preciosismos no julgamento.

No presente acaso, houve sim, a apresentação do memorial descritivo das instalasões físicas

operacionais, que tinha como finalidade evidenciar que a empresa caso saia vencedora no certame, pretende

implementar as futuras instalações fisicas 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,

com no minimo, conforme o edital: sala de exposição para ataúdes e materiais correlatos; dependências

para administração; banheiros sociais; sala para preparação dos corpos, quando exercer diretamente

as atividades de embalsamamento e formalização de cadáveres e despachos aéreos ou terrestres,

nacionais.

Ocorre ue esta mesma informação consta no documento (Cfr. folhas 18/19 da
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I.!ocumeotllção de habilita~ão). Ou seja, se a finalidade da exigência é verificar que a empresa caso saia

vencedora no certame, pretende implementar as futuras instalações físicas operacionais para o desempenho

dos serviços funerários no Distrito Federal, esta pode ser verificada por meio de documento devidamente

apresentado.

Não se pode permitir que por EXCESSO DE FORMALIDADE uma empresa mais qualificada ao

cumprimento do objeto seja desclassificada por mera irregularidade formal, em grave afronta ao princípio da

SUPREMACIA DO INTERESSE PúBLICO, sobretudo, como conforme afirmado acima, não há 00 edital,

anexo com modelo à orientar a elaboração do memorial descritivo.

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

LlCITAÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA

IRREGULARIDADE FORMAL. DOCUMENTO APRESENTADO SEM

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA. INTERESSE PúBLICO.

(. .. ). A apresentação de documento sem assinatura do responsável pela empresa

configura mera irregularidade formal, não sendo apto a gerar sua desclassificação em

pregão presencial. O procedimento de licitação, embora esteja vinculado ao edital

de convocação, deve zelar pelo interesse público, garantindo maior

competitividade possível aos concorrentes. Precedentes desta Corte. Equívoco que

poderia ter sido sanado quando da abertura dos envelopes, uma vez que o representante

se fazia presente ao ato e poderia confirmar a autenticidade do documento por ele

apresentado. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA

NECESSÁRIA. (TJRS, Apelação / Remessa Necessária 70078093887, Relator(a):

Marcelo Bandeira Pereira, Vigésima Primeira Câmara Cível, Julgado em: 22/0812018,

Publicado em: 29/08/2018, #437709)

Afinal, considerando que a finalidade da licitação pública de obtenção da melhor proposta é

atingida com a recorrente, há grave inobservância ao princípio da RAZOABILIDADE e

PROPORCIONALIDADE com a sua exclusão, conforme destaca a doutrina:

"Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que se inter-relacionam,

cuidam da necessidade de o administrador aplicar medidas adequadas aos objetivos

a serem alcançados. De fato, os efeitos e consequências do ato administrativo

adotado devem ser proporcionais ao fim visado pela Administração, sem trazer

~ ...



prejuízo desnecessário aos direitos dos indivíduos envolvidos e à coletividade."

(SOUSA, Alice Ribeiro de. Processo Administrativo do concurso público.

JHMIZUNO p.74)

Portanto, considerando que a empresa atende perfeitamente a qualificação técnica e dispõe

habilitação jurídica conforme os objetivos lançados no edital, requer o recebimento do presente recurso com

a sua imediata HABILITAÇÃO.

DOS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO PÚBLICA.

A Licitação pública tem como finalidade atender um INTERESSE PÚBLICO, de forma que seus

critérios devem ser observados por todos os participantes em estado de IGUALDADE, para que seja possível

a obtenção da PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.

Portanto, ao deixar de aplicar os dispositivos editalícios em isonomia entre os competidores há

grave afronta a tais princípios, além de ferir o próprio PRINCÍPIO DA FINALIDADE.

DO VÍNCULO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

O princípio do vínculo ao instrumento convocatório materializa o princípio da legalidade no

processo licitatório e vem expressamente positivado na Lei 8.666/93, nos seguintes termos:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao

qual se acha estritamente vinculada.

A observância ao edital efetiva o princípio inscrito dentre os demais princípios que regem a

Administração Pública, disposto no caput do artigo 37 da Carta Magna:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer do Poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade. impessoalidade. moralidade. publicidade e eficiência (..).

O princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios, uma vez que instrui, limita e

vincula as atividades administrativas, conforme refere Hely Lopes Meirelles:

"A legalidade. como princípio de administração (CF. art. 37, caput), significa que o



administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou

desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar,

civil e criminal, conforme o caso.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei

e do Direito. É o que diz o inc. 1 do parágrafo único do art. 2° da lei9.784/99. Com

isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa,

igualmente, a observância dos princípios administrativos.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na

administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração

Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa

'poder fazer assim '; para o administrador público significa 'deve fazer assim '. "(in

Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 273 ed., p. 86),

No mesmo sentido, leciona Diógenes Gasparini:

"0 Princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda sua

atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de

invalidade do ato e responsabilidade do seu autor. Qualquer ação estatal sem o

correspondente calço legal ou que exceda o âmbito demarcado pela lei, é itijurídica

e expõe à anulação. Seu campo de ação, como se vê, é bem menor que o do particular.

De fato, este pode fazer tudo que a lei permite e tudo o que a lei não proíbe; aquela

só pode fazer o que a lei autoriza e, ainda assim, quando e como autori::a. Vale dizer,

se a lei nada dispuser, não pode a Administração Pública agir, salvo em situação

excepcional (grande perturbação da ordem, guerra)" (in GASPARINI, Diógenes,

Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, 1989, p.06)

Portanto, uma vez demonstrado o descumprimento ao devido processo legal e ao principio da

legalidade, tem-se por inequívoca a nulidade do ato administrativo.

DA QUEBRA DA ISONOMIA.

Ao inabilitar a recorrente sem qualquer motivação ou razoabilidade, a Administração fere o

prinCÍpio da isonomia, pois confere tratamento diferenciado, em prejuízo a recorrente sem qualquer amparo



.legaL

Sabidamente, trata-se de preceito basilar e indispensável de todo e qualquer ato público, conforme

leciona Adilson Abreu Dallari:

"O princípio da isonomia é uma decorrência imediata do princípio republicano,

motivopelo qual o insuperável Geraldo Ataliba, àspáginas 133 e ss. De seu República

e Constituição (..), afirmou que ele se irradia sobre todos os di"positivos

constitucionais, afetando tanto a elaboração das leis quanto todos os atos

administrativos: "... Os poderes que de todos recebem devem traduzir-se em beneficios

e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade, se não fosse

marcada pela igualdade. A igualdade é, assim, a primeira base de todos os

princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais

nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu cria. A

isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações do Estado.....

(in Concurso Público e Constituição. Coordenador Fabrício Motta. Ed. Fórum, 2005.

Pg92)

Portanto, qualquer ato que venha a comprometer a igualdade entre os administrados deve ser

rechaçado, como no presente caso.

Afmal, trata-se de ato que contraria o próprio princípio da finalidade, da eficiência e da

razoabilidade, pois acaba por reduzir a maior amplitude de opções a atingir o objetivo público.

A esse propósito, insta trazer à baila a lição do saudoso professor e magistrado Hely Lopes

Meirelles, que assim assevera:

(..) todo ato administrativo, de qualquer autoridade ou Poder, para ser legítimo e

operante, há que ser praticado em conformidade com a norma legal pertinente

(princípio da legalidade),com a moral da instituição (princípio da moralidade), com

a destinacão pública própria (princípio da fmalidade), com a divulgação oficial

necessária (princípio da publicidade) e com presteza e rendimento funcional

(orincipio da eficiência). Faltando, contrariando ou desviando-se desses

princípios básicos, a Administração Pública vicia o ato, expondo-o a anulação por

ela mesma ou pelo Poder Judiciário, se requerida pelo interessado. (in Direito

Administrativo Brasileiro, 34' Edição, 2008, Editora Malheiros, São Paulo, pg. 716)



Dito isso, outro deslinde não pode ter o presente caso a não ser a revisão do ato administrativo

impugnado, para que seja considerada a empresa recorrente devidamente HABILITADA.

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.

O art. 50, da Lei 9784/99 que dispõe sobre os processos administrativos, prevê claramente:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e

dos fundamentos jurídicos, quando:

I neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

UI - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V decidam recursos administrativos;

VI decorram de reexame de oficio;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de

pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato

administrativo.

Ocorre ~ diferentemente d9.2!"evisto, a decisão imyugnada foi tomada se ual uer motivaSão,

deixando de relatar os fatos e motivos legais ue fundamentassem sua decisão.

O princípio da motivação do ato administrativo exige do Administrador Público especial cautela

na instrução do processo, sob pena de nulidade, conforme assevera Maria Sylvia Zanella di Pietro:

"Oprincípio da motivação exige que a Administração Pública indique osfundamentos

de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela

jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se

a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários,

ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em

qualquer tipo de alo, porque se trata de formalidade necessária para permitir o

controle de legalidade dos atos administrativos". (in Direito Administrativo, 24° ed.,

Editora Atlas, p. 82).



Diferentemente disso, o ato administrativo impugnado, não encontra-se devidamente motivado,

em clara inobservância à Lei.

Trata-se de irregularidade do ato administrativo que deve ser imediatamente revisto sob pena de

nulidade, conforme precedentes sobre o tema:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CíVEL - AÇÃO ANULATÓRIA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCON - ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE

JURÍDICA - DEFESA INTEIRAMENTE REALIZADA PELO MUNICÍPIO 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MULTA PROCON PROCESSO

ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO INADEQUADA - VIOLAÇÃO DO

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA

MANTIDA. 1. (... ). 3. O ato administrativo não encontra-se devidamente

motivado, nos termos do art. 50, da Lei 9784/99 e do art. 19, do Decreto Municipal

11.738/03. No corpo da decisão administrativa, o PROCONNitória indica corno

fundamento normativo de sua pretensão punitiva unicamente os arts. 14 e 42,

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, limitando-se a citá-los. 4. Em

nenhum momento o Procon considerou o conjunto fático-probatório, não apresentando

em sua decisão referências a qualquer fatura da consumidora que comprovasse as

cobranças indevidas. Ademais, não oportunizou à empresa apelada a produção de

provas que a possibilitassem comprovar a licitude nas cobranças impugnadas. Tal

fato, em conjunto à fundamentação deficiente, proporciona a nulidade não

somente do processo administrativo, mas da penalidade que dele decorre.

Precedentes 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-ES - APL:

00282591720128080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento:

06/02/2018, TERCEIRA cÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018)

EMENTA: APELAÇÃO cÍVEL. CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA.

PROCON. NULIDADE. CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

CRÉDITOS. CELULAR. PLANO PRÉ-PAGO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA USO.

LICITUDE. RECURSO IMPROVIDO. 1) o aplicador do direito necessita bem

fundamentar sua decisão subsumindo o fato à norma, de maneira que o

destinatário do ato administrativo consiga compreender o ato ilicito pelo qual

está sendo punido e haja efetiva consolidação dos princípios fundamentais do

contraditório e da ampla defesa.2) (... ) (TJES, Classe: Apelação, 24120281357,



Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto :

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA cÂMARA CÍVEL,

Data de Julgamento: 11104/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017, #937709)

Razões pelas quais devem conduzir à revisão do ato administrativo com a imediata habilitação da

recorrente.

ISTO POSTO, diante da plena comprovação de atendimento ao edital, REQUER, o recebimento

do presente recurso, em seu efeito suspensivo, nos termos do art 109, § 2°, da Lei 8.666/93;

Ao final, julgar totalmente procedente o presente recurso, para fins de rever a decisão que

inabilitou a recorrente no certame objeto do presente recurso, declarando a nulidade de todos os atos

praticados a partir da declaração de inabilitação, com a imediata habilitação da recorrente para a fase

seguinte do certame.

Não alterando a decisão, reguer o imediato encaminhamento à Autoridade Superior nos

termos do art. 109, §4° da Lei 8.666/93.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

BrasíliaIDF.27/08/2021.

Advogado.

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

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

NIRE (da sede ou filial. quando a Cõdigo da Natureza N- de Matric;;ula do Agente
sede for em outra UF) Jurídic;a Auxiliar do Comercio

31210288979 2062
- '" U

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

Nome: fI JNFRARIA CApiTAl ! rOA _ ME

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

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

111111 li 1111111111111111111111 1111111
N°DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATa EVENTO OTDE DESCRiÇÃO DO ATO I EVENTO MGP2000784371

1 I 002 ALTERACAD

021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

2001 1 ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

2211 1 ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

llliàl Representante Legal da Empresa I Agente AuXiliar do Comércio:

Local Nome:

Assinatura:

6 Q!J!lJbrp 2020 Telefone de Contato:

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

O DECISÁO SINGULAR D DECISÁO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(a;5) ou semelhante(s):

DSIM DSIM Processo em Ordem
À decisão

-'-'--
Data

DNÃO -'-'-- O NÃO -'-'-- Responsável
Data Responsável Data Responsável

DECISÁO SINGULAR

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

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

-'-'--
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

-'-'--
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da--- Turma

OBSERVAÇÔES
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Os signatários deste instnlmento de Contrato Social da empresa FUNERARIA
CAPITAL LTDA - ME.

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

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

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

INSTRUMENTO
Contrato Social

NIRE/REGISTRO
3121028897-9

DATA DO REGISTRO
27/11/2014

Resolvem alterar o presente Contrato Social, como segue:

.,'MA TER
... S$t$$ORI .... CO .... TÁ8IL

Rua CelJna Usboa Frederlço.. 111 # Sala 310 - Centro ~ Unaf - MG
EDIFlclO ALAMEDA CENTER _ (38) 3676-1592 I (38) 99836-8897

~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
..,Certifico registro sob o nO 8042031 em 07/10/2020 da Empresa FUNERARIA CAPITAL LTDA- ME. Nire 3121028B9~~e protocolo 206~35S13

06/10/2020. Autenticação: FD88ECA68FAD1E3D93ACS03AEC5C5FAC9F9815FO. Marinely de Paula Bomfim - Secretana-Geral. Para validar este
documento, acesse http://WIN.w.jucemg.mg.gov.br e informe nO do protocolo 20/613.551-3 e o código de segurança LNan Esta côpia foi autenticada
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1°) - Os Sócios resolvem alterar o endereço da empresa para a RUA
NOSSA SENHORA DO CARMO N° 366, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE
DE UNAI-MG, CEP: 38.610-034.

2°) - O Sócio RODRIGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, vende e transferi
neste ato 10.000 (Dez Mil Quotas) correspondentes a R$ 10.000,00 (Dez Mil
Reais) de Capital, os direitos, deveres e obrigações contidas no Contrato Social
para a sócia ora admitida, LÊIA ABNADABE SANTANA SANTOS, brasileira,
solteira, Empresaria, portadora da Cédula de Identidade n° 1.879-706, expedida pela
PC/DF, no dia 19/08/2009, inscrita no CPF sob o nO 937.239.891-87, residente e
domiciliada, na Rua Nossa Senhora do Carmo n° 366, Bairro Centro, Unai-MG, CEPo
38.610-034, natural de Brasilia - DF, nascida em 03/l0/1978, filha de Genilson
Souza Santos e Maria Lourdes de Santana.

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

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

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

I) CLÁUSULA - DENOMINAÇÁO SOCIAL

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

2) CLÁUSULA - SEDE

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

.,'MA-TER
.... SSI!SSORIA CO"-lT.J.all.

Rua Cellna Lisboa Frederico, 111~ Sala 310 - Centro - Unaf - MG
EDIF(CIO ALAMEDA CENTER - (38) 3676-15921 (38) 9' 9836·8897

tll Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nO 8042031 em 07/1012020 da Empresa FUNERARIA CAPITAL LTDA - ME, Nire 31210288979 e protocolo 206135513 
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3) CLÁUSULA - INÍCIO DE ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÁO

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

4) CLÁUSULA - OBJETIVO

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

5) CLÁUSULA - CAPITAL

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

NOME

FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA

LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS

Total

QUOTAS

9.000

21.000

30.000

VALOR

R$ 9.000,00

R$ 21.000,00

R$ 30.000,00

PERCENTUAL

30,00%

70,00%

100,00%

(Trinta Mil Reais)

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

6) CLÁUSULA - ADMINISTRAÇÃO

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

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

• ~ Rua Cellna Lisboa Freei_Iço. 111. Sala 310 - Centro· Unaf - MGMA TER EDIFfclO AlAMEDA CENTER - (38) 3676-'5921 (38) 99836-8897
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Parágrafo Segundo - Os sócios poderao nomear terceiros nao sócios para a
administração da sociedade, a designação deles dependerã de aprovação de no
minimo dois terços e a nomeação serã através de procuração pública lavrada em
Cartório, podendo os sócios destituí-los a qualquer tempo.

7) CLÁUSULA - DOS IMPEDIMENTOS

A Administradora LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS, declara, sob as penas
da lei, que não está i.m.pedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariam.ente, o acesso a cargos públicos; ou por crim.e falimentar, de
prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra nonnas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

8) CLÁUSULA - PRO-LABORE.

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

9) CLÁUSULA - BALANÇO

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

10) CLÁUSULA - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

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

11) CLÁUSULA - FALECIMENTO OU INTERDICAO

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

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

•~, Rua Cellna Lisboa Frederico, 111. Sala 310 - Centro - Unal - MG~~TER EDIFlc.o ALAMEDA CENTER - (38) 3676-15921 (38) 99836-8897
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12) CLÁUSULA - DAS EXCLUSÕES

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

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

13) CLÁUSULA - FORO

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

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

Unai - MG, 29 de Setembro de 2020.

FRANSLEY DIOGENES DA COSTA FERREIRA

LEÍA ABNADABE SANTANA SANTOS

RODRlGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA

• ~ Rua Cellna Usboa F••d ....lco. 111. Sala 310 - C.ntro - Unaf - MGMA TER EDIFlclO ALAMEDA CENTER - (38) 3676-15921 (38) 9 9836-8897
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Belo Horizonte. quarta-feira, 07 de outubro de 2020

Documento Principal

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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Documento assinado eletrônicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a)
Público(a), em 07/10/2020, às 10:57 confonme horário oficial de Brasilia.

A autenddade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg
infonmando o número do protocolo 201613.551-3.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FUNERARIA CAPITAL LTDA - ME, de NIRE
3121028897-9 e protocolado sob o número 20/613.551-3 em 06/10/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 8042031, em 07/1012020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador
Kassia Maria Cardoso de Paula.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços 1 Validar Documentos (https:/1
portalservicos.jucemg.mg.gov.brlPortal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.
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CPF Nome

Identificação does) Assinante(s)

o ato foi deferido e assinado digitalmente por:

MARINELY DE PAULA BOMFIM

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

873.638.956-00
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documento, acesse http://w.wIN.jucemg.mg.gov.br e informe nO do protocolo 20/613.551-3 e o código de segurança LNan Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 071101202D por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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UPROCURACÃO AD JUDICIA ET EXTRA U

Outorgantes(s): FUNERARIA CAPITAL LTDA-ME, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na RUA NOSSA SENHORA DO CARMO N° 366, BAIRRO
CENTRO, NESTA CIDADE DE UNAI-MG, CEP: 38.610-034, inscrita no CNPJ sob
o n° 21.484.405/0001-12, neste ato, representada por sua sócia/administradora,
LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS, brasileira, solteira, empresaria, portadora
da Cédula de Identidade nO 1.879-706, expedida pela PC/DF, no dia 19/08/2009,
inscrita no CPF sob o nO 937.239.891-87, residente e domiciliada, na Rua Nossa
Senhora do Carmo n° 366, Bairro Centro, Unai-MG, CEP: 38.610-034.
Outorgado(s): Fransley Diógenes da Costa Ferreira, brasileiro, casado,
advogado OAB/DF nO 28.140, com endereço profissional Av: Independência,
Quadra 18, Lote 10, Sala 02, Setor Tradicional, CEP: 73.330-001, PlanaltinalDF.
Confere(m} amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em geral, com a cláusula "ad judicia et
extra ", a fim de que, em conjunto ou separadamente, possa(m} realizar todos os atos que se
fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, inclusive requerer faiência e
concordata, apresentar ratificar queixas-crimes, propor quaisquer ações, defender-me(nos} nas
que (me) forem propostas, cíveis e penais, reconvir, promover quaisquer medidas cautelares,
recorrer em qualquer instância ou tribunal, arrolar, inquirir, contraditar e recusar testemunhas,
produzir provas, arrazoar processos, requerer vistas dos mesmos, concordar com cálculos, custas
e contas processuais, podendo ainda, fazer defesas previas, alegações finais, formar os
documentos necessários, efetuar levantamentos, requerer laudos, avaliações e pericias, bem
como argüir suspeição, falsidade e exceção, transigir, fazer acordo, impugnar, firmar
compromissos, requerer abertura de inventario ou arrolamentos, assinar termo de compromisso de
inventariante, de renuncia, perante qualquer juizo, instancia ou tribunal, repartição publica e órgâos
da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual e municipal, autarquia ou entidade
paraestatal, propondo ação competente em que o(s} outorgante(s} seja(m} autor(es} ou
reclamante(s} e defendendo-<>(s), na condição de reclamada(s} bem como substabelecer a
presente com ou sem reserva de poderes se assim convier. Cláusula especifica - Art. 105 do
NCPC-: Confere(m} ainda, poderes especificos para receber citação, confessar, reconhecer
a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a
ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência
econõmica, dando tudo por bom, firme e valioso.

UnaílMG. 24 de agosto de 2021.

&
Outorgante
FUNERARIA CAPITAL LTDA-ME
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item S e 11, no \":I1or loul de RS 4.4iS.OO (qu:aro mil qu.nro.:crtos e sct.:nb e cinro rdis)
e as 1.097.64 (mil M,'ent1 e sct<: rc:l.is e 5eAA.'nt:I e qU3lro c..'t1Uvos). rcspcet.iv;unente.
37.480.591/0001-51 - PO\\'ER Cm•.ffiRC10 DE EQUIPAM:E~"'OS INDLISTRJAIS

L1UA p:tra o it~'tn 8, no vaI<)/' t01.:l.1 de RS 4.095,28 (qu.:l1ro mil "o\'.:nla c cinco reais c
vinle e oilo ccnl:l'"os), 20.768.125/0001-73 - DRM ~l1TRIUFE COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LIDA par ao it.<:m I..t no nJor IOuJ de RS 16.999.80 (dezesseis mil
oo\"ec<:nIos e DO\"C'flU c oo,'c rt3is c olt\'flt3. CCJ1Uvos). 20.483.193/0001·96· BRASlOAS

ElREU par:1 o item 15. no '-:"'or lobJ de as 1.091,80 (mil noventa c um rc:ris e oiunl.l
centavos). Os ÍtL'IlS J. 2. 4. 6. 9, 10. 12, 13, 16, 17, 18 .: 19 for.un lhIcass:ados ou &s..-rtos.

BT".t'iiJiaIl)F. 18 d.:; agosto de 2021

PERCIVAL BISPO BIZERRA
Pregoeiro

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

A'vlS0 DE ABERlURA
CONCORRENCLA. N° 01/2021

Processo: 004QO.00149G8!2021. ObjC10: ContraL:l.gão de cmpr,,'S:t "'l'~ciaIiz:ula na
pTl:sl.:Iç:lo de serviço!' <k <o'Ilg~l\haria e :l.rquil~tW':I. p:u3 eon:>lrução dos edificios sede dos
Cons.:lhos Twel3res da Sc.:rebr1:l. de Esbdo dt; JustiÇõ1 e Cidadania do Diwito Fcdcr.t.l·

SEJUS com ;t mão-<koObra e forno:cim<:nto de peças o: malmais. de 3Ctlf'do com :lS

esp.."Cificaçõcs ~t~ DO Proj~to B.isico. Os V31~ estimados p:ua .ex~"cuç:;i.o do
obj.:to s3IJ RS 1.150.006.83 (um milhão cento e cinqUCllla mil e seis te:lis c oit~t.:l e tr.:s
centavos) par.!. o lote L RS 1.215.216.74 (um. milhão duzentos e quinze mil duz..'1ltOS c
d.."Z~cis rc.w c so:lCflb c: qu:l.tro cclllavos) p.v:l o loto: 02 c: Rs 1.201.708,n (um milbiio
dUZcrllOS e um mil e .setecentos e oito reais e setent:l e dois C\::1l\:lvos) par.! o 10Le 03. O

regime tk exCl.'Uç:;1o das OOr.l.S s.:r:í cmpRiuda por preço g1vbaJ por lote. O critério par.!

julg;Jmettto 3. $Cf aOOUdo s.eci m:U~ po:rcentual de do:scomo sobre os v:1lOJ'CS eonsidcr.u:los
nas pbniIhas Orç::lment.âri:ls Rcf.."f.:nci:l.is apres.cnt.:ld:lS peb. SEJUS. Em ,irtude d:1.~

ahCl":lÇÕe$ no Projeto Risico e p1:l.nilhas bou\'<: 3. 3i1cr..1çio dos valores. desla feiu.. 3.

rood.aIidade Tom3da de Preçus n- O112021 foi 3.lfer.!d:.I p:l.r.l Concom:ncia D- O112021.

Ao :lbo:rutr.! do c.:rt:lme OC<:lrreri no di.a 22109/2021 .is 14:00 boros. O edi!.'!1 pod..-r.i s..'f

r..:lír:ldo no end~o .:lclronico www.s.:ju'S.df,gov.br.ap.:tnirde23/08/2021.

TERCIO DE QUEIROZ MAGALH.a.Es
Pr~ilkll1c cU Comi~

RESULTAOO DA FASE DE PRÉ-QUALlFICAÇÃO

CONCORRENCJA ~''0112019

A Se.."fC1ana. de Esl:ado de Jw:tiç.a c Cid:u:bni3. do Distrito Froer:U. neste ::uo repr-cscnl3da
p.:lo Pr~jdcnl": d:l Comissão Especial de Licit:l.Ção. Percival Bispo BilclT:l., no = de suas

:l.lribuiçiXs leg:Ús. comunica aos p.:trtiClpant<:s da ConcOl'Tiuci:l. Pública n" 0112019, que
tem como objcto :l. oul<X'g3 de p.:nni~ par.! :t. pre:st:lç:ão dc servi,.os lim..'cirios no

5mbito do3 Distrito ftder.d. apõs málise da documen1:sç30 de pré.qualifie3Ç;Io. o rr:suludo

d.:sla fase..-\5 empr..'US h:t.bilit::l.d:!:s e in:Jbilitalbsenco~~ I~d:ts ah31xo.

fiABIUTADAS: f1:NERÁRlA APOCAUPSE LIDA·ME - CNPJ 03.336.94110001-99:
PREVER VIDA SER'vlÇ05 Fli!\'ER.WOS LIDA·ME • C~-PJ 13.390.1"72.0001.00:
F'lJ1';"ERÁRIA RENASCER LmA-~m - CNPJ 72.582.547/0001-53' FUNERÂRlA

UNIVERSAL LIDA-ME.. CNPJ 30.208.358/0001-75; AGENCIA FUi\"ER..\luA

SA...NTA RITA LIDA C:\:"PJOJ.786.73&'OOO1-14: CERL\.f0l'41AL cmfÉRcfo E
SER\"IÇOS Fli1\"ER.6Ju.-\ LIDA, C~rpJ 00.441.60710001-07: fU!\1XÃ.R.IA 00:\1
SA.\L4JUTA..I'·;ü PRE~nER LIDA.. ~[E. CNPJ 15.385.376-'(1001·39 (3 ~"'elopcs): SL
ASSISTÊ.l\1ClA FA}.Ull~ LIDA ME. C~PJ 06.263.835IOOOJ-10: JM SER\>,'ÇOS

P'ÓS1üMOS LIDA. CNPJ 08.985.326'0001-27: SER\>'lÇ05 PÓSlUMOS CE.\1TR.AL

DE BRASíLIA, CNPJ: 05.058.475/0001-52; SA..'l MATHEUS SER'vlÇOS PóSTIJMOS
LTDA-ME: CNPJ: 72.606.999/OOO1-2S.

INABILITADAS: leAL SERViçoS AD~fiNISTR<\TIVOS LTOA. CNPJ
00.441.607/0001-07: SERLLUZ SERViÇOS PósTUMOS DE LUZIÀ'XIA LIDA ME.
O;PJ 04.859.53&'0001·18; SUlk\"lÊRICA SERVIços PÓSllJMOS DE COMERCIO

E COl\'fE('ÇÓES LID.-\.. C"'"PJ 06.070.62610001·50. C & Z EEMPREE.,\iDIMElIlIOS

LIDA. CNPJ 08.198.97110001-08: R. CZEZACKI & Clo\. LIDA.. CNPJ

76.396.15910001·39: CENTER PAX PROMOTOR.4. DE VENDAS LID.-\. Cl\'PJ
33.459.801/0001-79: FER.~A.1\jDO XAVIER DA SLLVA ~..J..E . CNPJ 08.071.12110001·

)6: BOM PASTOR SERViÇOS PÓSTUMOS LIDA ~lE - CNPJ 08.346.609 0001·29:
Ft.P.-"ERÁRlA P'-\"'X DlSrnrrAL LIDA-EPP . CNPJ 3&.097.7UVOOOI-IO; PAR...\ÍSO

ETERXO LIDA-ME • CKPJ 04.316.087/0003-23: PAZ E AMOR SERVIçoS

FUNER.ÁRIOS LIDA·EPP· CNPJ 07.233.4-t3"OOOl-71: CO:\'TIL - CONSlRUç..\O E
I2\CORPOR.~çAO DE IMÓVEIS LIDA CNPJ 23.547.219/0002·91: F & A SERVIÇOS
E COMERCIO LIDA. Ci\'PJ 26.977.83510001-90 (2 cn\'elopo:~): FUNER.·\RIA

DIN.·\.MICA ElRELI EPP CNPJ 07.802.377/0001·03; VERA CRUZ SER\'lÇOS

FL~"ER..\RlOS LIDA ME., CNPJ 04.992.4J2IOOOI-06; FUNERÁRIA SAR.\IENrO

REiS LIDA (FUNERÁRIA SERPOS). CNPJ 00.223.826.'0002.{)9; ORGANlZ..o\ÇÃO DE
Llrro RENA.sCER EIREU CNPJ 07.068.764'0002-49'. ~'ERÁRlA ALVOR4.DA

LIDA - 08.968.724/0001-35: CENTR.AL SERVIços RJNER..\JuOS ElRELJ •
07.72&.74910001-07: CORmfA.NDEL SERVIços PóSTliMOS LIDA

21.484.632'oooJ-48: Ul\'HAGUE E VERAS FUNERARIA LIDA· 08.362.23110001-57:
MARIA DE LOURDES DA SILVA EIREU - EPP36.m.315·0001/19: BETESDA

SERVIÇOS FUNER.<UuOS LIDA ME. CNrJ 09.016.2851000J-23: COMPANffiA
BRASILEIRA DE SER\lÇOS FUNER.ÁRJOS LIDA.. CNPJ 27.630.44610001·56:
FER.NA.''DES DA SILYA & NOGUEIRA LTDA !\1E. CNPJ 05.532.43110002-01;

FU:\ERÃR1A CORAÇÃO DE JESUS LIDA, C:-.wJ 48.995.7400001-31: UNIÃO
SERVIÇOS FUNERARIOS LIDA. ME. CNPJ 06.016.699,'0001·52: TERRANOVA

CONSULTORIA UOA. CNPJ 30.530.183/0001·18: CRUZ & SANTOS SERViÇOS
FUNERÂR10S EmELI. CNPJ 41.254.471/0001·03: FUNERÃRlA CAPITAL LTDA.
CNPJ 21.4&4.40510001-12: FUNERWA C.-'J'ITAL L'm.·\·}.IE. CNPJ 09.039.003·0001·

03: CATEDRAL SERVIÇOS FtI1''l'ERARIOS LTOA-ME C:-"'PJ06.137.()(J()6,0001-91.

Os result.:ldos de c:ub liciunte eomtml no site dcsu Secn."bri3. ....." .....·.$/:ju:s.df.gov.br.

Consi&ra.-So: :ibertll o pr.lZO par.! n:..--urw :t. conl:lr dest:t publicaç-Jo. conforme item 17 do
Edila1 de ücit.:tç30 Conconincia n-0112019.

Nos tCTmOS do item 11.4.4.3. do Edital d.: Licitação ConCQIT':nci:t. o- 0112019. f\.·ssalla·:;e

que os envelopes de proposu de preços r..:.:cbidos, pennanecclll fcch:ldos. .: em poder
ckss:l. Comi.'lSão b'P,xial do: Licit.ação :I1é li. d:i1:t c horirio oportun=:;-nte marc;u!os p:lr.l a

sua :tbcrtura.

PERCIV.4J... BISPO BlZERRA
Pr'c5ideot.: I:b Comisslo

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBR-\S E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

RATIFlCAÇÃO DE li\"E..'\IGIBlLIDADE DE UC1TAÇÀO
O Prcsidorote da Companhi:l. de S:mc:trnento Ambicnt:d do Distrito Fed':r:LI - CAF.sa. di:mte

do qu.: COIbtl nos autos do pro..'CSSo 00092-OOO3345i/2021·1 L em especial Q P:Jn'Ç~"f

Jurídico 11" 303/2021- CAESBlPRfPR.lIPRJA o: o O::spacho - SPC • e com fundalTlt.:lllO 00

3rtÍg.> 5-, n. :ilinc., "bM
• do Regul3JIlef1LO de Licl13ções e Coolr.Jbç&s d3. C:tesb - RILC 2021.

.>\PROVA \) :110 ~ 3Utcrizaçio d3 Dirctora de Suporte 30 :"icgócio. {XU':l C«l~. p:.'lr

inexigibilidade de liciução, d3 entp'es:t D1~lEP Cm.ltRCIO E ASSISTENCL-\ TÊC~lC.~

LIDA ins..-rit:I no C!\'PJ sob o n" 09.095.66410001-56. no ,~&- RS 122.575.52 (..'C11l0 e
vinte e dois mil. qWnllentos e ~..:t<.'nI:l e cinco F.:::Us e cinqucnu c dois .:cnt:t.vos). re("'fI:mc à

contr.lt:lçào de ~"Olpresa fomccedora de Sistema ~ Gc:st30 tk ~r3reaç.ões ck Ponto Eletrônico
de 2.200 empreg:1d<>s d3 ~. realizados DO cquip:unettlo D1MEP. homolog3do pe1:l.
POlUfÍa I.S 10. de 25 de agosto de 1009. do MIE. conformo: ~-oodi.;Ucs. qum.idadcs e
cspo..',:iJicações const:utes no Tamo ~ I«fcn.m3. 0;1.~ de- Pn.'ÇOS e ane:<os ao
Mcmor3Ddo. NOTA DE EMPE?\;1iO: 2900.2021. VALOR: RS In.575.52 (CCIl1O e vinte c

dois mil quinbcntos e sctenu e cin;o rc:üs e eIDqlll.'t1U c dois CO.:nt:IVOS). D.~TA: I9'0&r2021.

AliTORIZAÇAO: 16/0&t2021 Roben.a Alves lan:l1u. RATIFlCA.çAo: 191081021 - Pedro

Cardoso d<: S:l.llI:UU FinJO - Presidenle.

EX'TRATO DECON1RATO

CüNTRAID :-..'" 93i5. .-\SSfNAn:RA: 1&01'2021. Processo :0009200020604202162.
Dispensa de- Ucibrão com b::lse no c:aput do 3tligo 25 cb lei 8.6661'1993. OBJETO:

!"r'csuçiio de SCr\~ços de Emissão de Certificados Digit.:lis do lipo A3 padrão ICP-Br3sil
com fomecimcmo d.: dispositivOli tokens lise piIr:L annllZet1amento c do tipo A 1 plldr30

ICP-Brnsil(c-CNP1). DOTAÇ.:i.,O ORÇAMENTÂRIA: tiO: 22.202: PROCiRAMA DE

TRo\BA1.HO: 17.126.9:209.2557.2634133.90.39. CÓDIGO 12.108.105.3OQ.2. FOi'o/E DE
RECURSO: RECliRSOS PRÓPRIOS. CÓDIGO JI.IOI.OOO.~3: UG: 190.206:

GESTÃO: 19.206: EMPENHO 289012021. DATA DE: \S.OS'2021. VALOR 00
EMPE.}l,,'HO: RS 1-1.085.00 (qtU1orze mil e oitet'lU '-" dnco r.:::t.is). VALOR 00
COl\-rR-\TO: RS 14.085,00 (qU3tOl7-C mil c oitentll e cinco r.:õtU) ....lGÊNCIA: O pr3Z0 de
vig.:nci3 .; de 12 (doze) mê:s(.:s). FlSCAuz.-\ÇAo: PAULO SERGIO FERREIR.>\.

BARROS. matricula 51.396-2 S~·stOf. 1>-L-.l"RCELO GERJ\.JANO ALENCAR, llI:1tricula

52.401·8 ftseal. ASSlNMIES: Pel:t. CAESB: Pedro Cardoso o.: SanUn:l Filho 
Pr.:si&ote c: Robcrta Ah-es Z:t.n:ut:1 - OS • DIREIDRIA DE SUPORTE AO l'\EGÓCIO.
Pel:l. CERTISIQ:"i CERTIFlCADORA DIGITAL SI."t:. Roni de Oliveir.t Ft:1nCO c P~ro

Luiz Ces:1r G':lDç:s.lv.s Baem.

AVISO DE RECEBIMf:\'TO DE UCE.l'.IÇA DE OPERAÇÃO

Toma público qu.: r~cebcu do instituto Brasl1i:l. Ambienui - lBRAMIDF. 3. LicCTlÇ:l. d~

Opernção nO 13Jf2021·IBR.'\."-1 , rcfer.:nlo: Sistcm:1 do: Coleta " Trnn:sporte d..: esgolos d:l
ETE }"-lelchior. contempl.mdo as Re~ Col<:lQt:l$, os lnIercc:ptores. :lS Est:lç3t..-s

Eievat6ri3s do: Esgotos (EEB.TAG.OOI. EEB.TAG.OO2. EEB.AGC.OOI. EERAGC.OO2.
EERCElOOI. EERCELOO2. EEB.VCP.OOI. EEa VCP.OO2. EEB.VCP.OO3.

EEB.CAS.OOJ. fraCAS.oro. EEB.sNC.OOI. EEB.SNC.OO2. EEB.SNC.OOJ c
EEB.SNC.(05) .:: r;:specti"3S linh:ls de rec31que. localiz:Jd:l n;'1S RcgiÕi:$ Administrati,·as

de Taguatin~ Ceil.india, Por do Sol, Vi~nt..: Pires '-" Águ:1.~ CI:u:JoS. Proc.:sso 00391

0000500512020-98. Comp:Lnhi:l de San~amcnloAmbi"'lltal do Distrito Fedcrul - CAESB.
PEDRO CARDOSO DE SA..i'IT.>\.t'lA FILHO

Presidente

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

A'vlS0 DE RESlILTA.DO DE UClTAÇ'<\O
PREGA0 ELETRÕNICO W 156/2021

O Preg<Jeiro d:1 CA.F..SB no liSO de Sll:lS :ltriiJl.liç&s. tom:1 público o r,;";';ultado de

ju1g~nto do pro:gão supmcibdo, re:iliz:ldo 110 WY........cotllpr.JSnet.gov.br. UASO: 974200.

Proc.:sso 00092-00025460,,2021-32 cujo objelo e :t.qUisição de COIJ'ipoocnt.:s de

Doeum..-nto ~ill3do digit:lll11Cl1te. original em I\ttps:.''''"',.......dodf.dígov.br



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

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

À Uniorfi,

Brasília-DF, 27 de julho de 2021.

Solicitamos a esta unidade técnica análise e manifestação sobre os documentos de
Habilitação Funerária Capital LTDA (2) (66294729) quanto ao cumprimento do item 11.4.1.1.4 

Qualificação econômico-financeira do Edital de Licitação Concorrência n° 01/2019 (61682543),
processo 00400-00034420/2019-22.

Aguardamos devolutiva com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

Tercio Magalhães

Membro

Documento assinado eletronicamente por TÉRCIO DE QUEIROZ MAGALHÃES - Matr.D246746-1,

Membro da Comissão Especial de licitação para Permissão de Serviços Funerários, em

27/07/2021, às 16:34, conforme art. 6' do Decreto n° 36.7S6, 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 conferi da no site:

http://sei.df.gov.br/sei /control ador_externo.ph p?
aca o=documenta_conferi r& id_orga o_a cess 0_externo=O
verifi cador= 66664555 código CRC= 3AEE48A3.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Esta çã o Rodoferroviá ria - Ala Norte - Gabi nete • Ba i rro SAI N - CEP 70631-900· DF

61-2104.4255

00400-00031940/2021-06 Doc. 5EI/GDF 66664555



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Unidade de Planejamento, Orçamento e Finanças

Despacho - SEJ US/SUAG/UN IORFI Brasília-DF, 27 de julho de 2021.

À COORPLANC, com vistas à DIPROG

Senhor Coordenador,

Encaminho o presente processo para análise e manifestação, no que couber, em
atendimento ao Despacho (66664555).

Dada a urgência, após procedimentos cabíveis, solicito o encaminhamento direto para

a Comissão Especial de Licitação.

Atenciosamente,

IGOR COSTA FERNANDES

Chefe da Unidade de Planejamento, Orçamento e Finanças - Substituto

Documento assinado eletronicamente por IGOR COSTA FERNANDES - Matr.Ol71859-2, Chefe
da Unidade de Planejamento, Orçamento e Finanças-Substituto(a), em 27/07/2021, às 16:41,
conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial
do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferi da no site:

http://sei.df.gov.br/sei/control ador_externo.php?
aca o;documenta_conferi r& id_orga o_a cesso_externo=O
verificador= 66666645 código CRC= 70AA969D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAI N - Esta çã o Rodofe rrovi a ri a - AI a Ce ntra I - Ba i rro As a Norte - CEP 70631-900 - DF

00400-00031940/2021-06 Doc. 5EI/GOF 66666645



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Planejamento Orçamentário e Contábil

Diretoria de Programação Orçamentária e Controle Contábil

Despacho - SEJUS/UNIORFI/COORPLANC/DIPROG

À COMISSÃO P. 155/2018/GAB,

Brasília-DF, 28 de julho de 2021.

Em atenção ao Despacho SEJUS/SUAG/UNIORFI(66666645), e Despacho
SEJUS/GAB/COMISSÃO P. 155/2018( 66664555), quanto a solicitação da análise da qualificação
econômico-financeira do Edital de Licitação Concorrência n° 01/2019, conforme entendimento desta

diretoria está analise deve ser realizada por esta comissão, de acordo com a Lei nº 14.133, de 1º de

abril de 2021, Art. 6º inciso L.

L- comissão de contratação: conjunto de agentes públicos indicados pela
Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de
receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos
procedimentos auxiliares;

Informo ainda, que a certidão negativa d e falência esta presente na pago 28, do

documento de habilitação (66294729), sem mais para o momento, retorno os autos.

WESLEY CHARLLES FERNANDES DE SOUSA

Diretor de Programação Orçamentária e Controle Contábil

Documento assinado eletronicamente por WESLEY CHARLLES FERNANDES DE SOUSA
Matr.0195035-S, Diretor(a) de Programação Orçamentária e Controle Contábil, em
28/07/2021, às 13:54, conforme arI. 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.

A autentici dade do documento pode ser conferi da no site:
http://sei.df.gov.br/sei/control ador_externo.php?
aca o=documento_conferi r& id_orga o_a cesso_externo=O

verificador= 66727748 código CRC= EA616Ell.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

5AJN - Estação Rodoferroviaria - Ala Central - Bairro Asa Norte - CEP 70631-900 - DF

00400-00031940/2021-06 Doe. SEI/GDf 66727748



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

RAZÃO
SOCIAL II Funerária Capital LTDA (2) 1821.484.405/0001-12

ROTEIRO DE ANÁLISE:

/1 ITEM II PONTO A VERIFICAR II S, N, EP, NA II COMENTÁRIO I
1 11.4.1.1.1. II HABILITAÇÃO JURíDICA I

Cédula de identidade,
Certificado de Pessoa Física,

11.4.1.1.1.1.
endereço e telefone da

S PG04
pessoa que irá assinar o
contrato de outorga de
permissão;

111.4.1.1.1.2.
I

Número de telefone e

I 5 1I PG 1 Iendereço eletrônico

Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor,

devidamente registrado, em
se tratando de sociedades

11.4.1.1.1.3. comerciais, e, no caso de 5 PG07
sociedades por ações,
acompanhado de documentos
comprobatório da eleição de
seus administradores;

Inscrição do ato constitutivo,
quando se tratar de

11.4.1.1.1.4.
sociedades civis,

NA
acompanhada de prova
titularidade da diretoria em
exerácio;

111.4.1.1.1.5.
IRegistro comercial, no caso de

I
NA

II Iempresa 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 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA I



, .
"

,

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 PG 14
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
internacional e
disponibilização de planos de
assistência
funerária), contendo em
conjunto ou separadamente a
comprovação mínima do
equivalente a pelo menos 15
(quinze) serviços prestados;

Comprovação de aptidão para
o desempenho da prestação
dos serviços de conservação
de restos mortais humanos,
por meio de
atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídícas de direito
público ou privado, ou de
pessoas físicas, 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 PG15
médico legista ou anátomo-

"



·.
patologista responsável

- técnico pelas atividades da
empresa, comprovando
execução, no mínimo, do
serviço de aplicação de
material conservante
(formolização ou
embalsamento), para o caso
de empresa que os preste
diretamente;
Observar o subitem
11.4.1.1.2.1.2.1. do edital

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

11.4.1.1.2.1.3.
Federação, passível de

5 pg17
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. II 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. fornecimento
de urna mortuária;

11.4.1.1.3.1.
11.4.1.1.3.1.2. transporte

N Copiou e colou PG 18
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;

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,

11.4.1.1.3.1.5. quando exercer diretamente N
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
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
ESTABELECI MENTOS
FUNERÁRIOS ECONGÊNERES"
expedidas pela Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária, disponível
no portal.anvisa.gov.br;

Termo de compromisso de
apresentação do(s) veículo(s)
especial(aisJ, 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

11.4.1.1.3.1.6.
perfeitas condições de S PG20
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;

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 normas que

11.4.1.1.3.1.7
regem a prestação dos S PG21
serviços funerários, bem
como manutenção de sua
disponibilidade, nos moldes
do art. 2º do referido Decreto,
e prática dos
preços constantes da Tabela

J



. I
.

11 que constitui o ANEXO XVIII. II II I.
Declaração de pleno
conhecimento da
intransferibilidade da outorga

11.4.1.1.3.1.8. da permissão, não se S Pg 22
constituindo em qualquer
direito patrimonial à
Permissionária (ANEXO VIII);

Declaração de pleno
conhecimento da
impossibilidade da alteração

11.4.1.1.3.1.9. quadro societário da s PG23
Permissionária, sem prévia
autorização do Poder
Permitente (ANEXO IX);

Declaração da assunção da
obrigatoriedade de manter,
durante toda a vigência da
outorga de permissão, as
mesmas condições de

11.4.1.1.3.1.10. habilitação e de qualificação S Pg24
apresentadas e de justificar
perante o Poder Permitente,
qualquer alteração
decorrente de caso fortuito
ou força maior (ANEXO Xl;

Declaração de sujeição às
normas que forem expedidas
por órgãos competentes,
durante a vigência da outorga

11.4.1.1.3.1.11.
de permissão, cuja finalidade

S PG25
seja a correção de distorções,
ou a melhoria do serviço
prestado, sob pena de
revogação da outorga (ANEXO
XI);

Declaração de elaboração de

DlpG26
I

11.4.1.1.3.1.12. proposta independente
(ANEXO XIII);

111.4.1.1.4 II QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA I
Certidão negativa de falência,
expedida pelo distribuidor da

11.4.1.1.4.1. sede da licitante ou de S PG28
execução patrimonial, dentro
de seu prazo de validade;

Balanço patri monial e
demonstrações contábeis do
último exerácio social, já
exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da
empresa, nos moldes
previstos no § 5º do art. 31 da
I oi rio I iri1"':)rnc:.1: \lorl-::.r1'::1:3

• e c



11.4.1.1.4.2.
...'-1 u .... """""UY\J'-.:I, " ........ (.,1 ... (,,1 U

S PgG30
substituição por balancetes
ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por

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. 1i REGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA Ia Prova de inscrição no

DlpG45
I

11.4.1.1.5.1. Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas -CNPJ;

Prova de inscrição no cadastro
de contribuintes estadual ou
distrital, conforme o caso,

11.4.1.1.5.2.
relativo ao domiálio da

S PG45
licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e
compatíve I 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 PG47
negativas ou positivas com
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 FGT5 - CRF,

S PG53
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 Trabalho,
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 S PG54

Trabalhistas com Efeito de
Negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho -CLT,



aprovada pelo Decreto-Lei ne

I I
5.452, de 12 de maio de 1943,
incluído pela Lei federal n2

12.440, de 7 de julho 2011;

Declaração da licitante de que
não possui em seu quadro de
pessoal, empregado{s) com
menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e de 16
(dezesseis) anos, em

11.4.1.1.5.6. qualquer trabalho, salvo na S PG55
condição de aprendiz a partir
dos 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art.
72 da Constituição Federal de
1988 e Lei Federal n2 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 PG52
dentro de seu prazo de
validade, a qual abrange
inclusive as contribuições
sociais previstas nas alineas
la /, te, 'd' e "e' do parágrafo
único do art. 11 da Lei federal
ne8.212, de 24 de julho 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 PG48
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

s PG47
regularidade para com a
Fazenda do Distrito Federal,
mediante apresentação das
respectivas certidões, dentro



I II de seu prazo de validade. II II I-
A comprovação de
regularidade fiscal das
microempresas e empresas
de pequeno porte somente

11.4.1.1.S.10. será exigida para efeito de NA
assinatura do contrato, por
força do art. 42 da Lei
Complementarfederal n9 123,
de 14 de dezembro de 2006.

Todos os documentos
deverão ser apresentados no
original ou por qualquer
processo de cópia legível (não
sendo aceita cópia de fac-
símile por orientação do
Tribunal de Contas da União
no Acórdão n9 1.70S/2oo3 e n9

2266/2011- Plenário),
11.4.1.1.6. autenticadas por cartório S

competente ou mediante
cotejo da cópia com o
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
federal n9 8.666, de 1993.

Os documentos apresentados

I I
11.4.1.1.6.1.

deverão estar em nome da
S

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
90 (noventa) dias corridos,
contados da data prevista
para o recebimento dos
envelopes (14/06/2021).

11.4.1.1.6.2.
11.4.1.1.6.2.1. Excetuam-se

S
dessa condição a
comprovação da qualificação
técnica, nos termos do art. 30,
§ S9 da Lei federal n9 8.666, de
1993, os comprovantes de
inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas
-CNPJ e do ato constitutivo
de empresa.

ILEGENDA: S=SIM, N =NÃO, EP= EM PARTE, NA=NÃO APLICÁVEL I
I CONCLUSÃO II S,N II COMENTÁRIO I
IA licitante apresentou documentação de II II I



acordo com o estabelecido no Edital de

Licitação - Concorrência n° 01/2019
SUAF/SEJUS

I N 111.4.1.1.3.1. copiou colou

~ 11.4.1.1.3.1.5. não apresentou

Documento assinado eletronicamente por TÉRCIO DE QUEIROZ MAGALHÃES - Matr.0246746-1,
Membro da Comissão Espeáal de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em
19/08/2021, às 08:54, conforme art. 62do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diári o Oficial do Distrito Federal n2 180, qui nta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eietronicamente por TATIANA MARLlERE BARBOSA - Matr.1430814-2,
Membro da Comissão Especial de licitação para Permissão de Serviços Funerários, em
19/08/2021, às 09:48, conforme arI. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento ass i na do el etroni ca mente por MARCELO ALENCAR RAMOS - Matr. 0243548-9,
Membro da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em

19/08/2021, às 09:50, conforme arI. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA CAROLINE JARDIM DA COSTA
Matr.0242306-5, Membro da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços
Funerários, em 19/08/2021, às 09:50, conforme art. 62do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Dlári o Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-fei ra, 17 de setembro
de2015.

Documento assinado eletronicamente por PERCNAL BISPO BIZERRA - Matr.0247369-0,
Membro da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em
19/08/2021, às 10:01, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VERONICA SOARES LEITE - Matr.1430868-1, Membro
da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em 19/08/2021, às
10:02, conforme arI. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
aca o=documento_conferi r& id_orga o_a cesso_extern o;()
verifi ca dor= 68146362 códi go CRC= 41C09028.
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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 Habilitação Funerária Capital LTDA
(2),(66294729) cnpj 21.484.405/0001-12, ,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, 16 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por TÉRCIO DE QUEIROZ MAGALHÃES - Matr.OZ46746-1,
Membro da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em
19/08/Z021, às 08:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publi cada no Diári o Oficial do Distrito Federal nº 180, qui nta-fei ra, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TATIANA MARlIERE BARBOSA - Matr.1430814-Z,
Membro da Comissão Especial de Lidtação para Permissão de Serviços Funerários] em
19/08/Z021, às 09:48, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficia I do Distrito Federal nº 180, qui nta-fei ra, 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
19/08/Z021, às 09:50, 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 DEBORA CAROllNEJARDIM DA COSTA
Matr.OZ4Z306-5, Membro da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços
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FUNERÁRIA CAPITAL LTDA- ME

Rua Nossa Senhora do Carmo, 366, Centro - Unaí-MG

funerariacapitalunai@gmail.com

ANEXO XVII

DEClARAÇÃO DE COMPROMISSO DE FIRMAR CONTRATO COM EMPRESA QUE

PRESTE SERViÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RESTOS MORTAIS.

A empresa FUNERARIA CAPITAL LTDA-ME, inscrita sob o

CNPJ nº 21.484.405/0001-12, com sede na RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, W 366,

BAIRRO CENTRO, UNAí/MG-CEP 38.610-034, por intermédio de seu representante legal
a Sr.ª LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS, brasileira, solteira, empresária, portador (a)

da carteira de Identidade n° 1.879.706 expedida pela PC/DF, no dia 19/08/2009, do CPF
n0937.239.891-87, reside3nte e domiciliada, na Rua Nossa senhora do carmo nº 366,
Bairro Centro, Unaí - MG, CEP 3861O-{)34, natural de Brasma DF, nascida em

03/10/1978, filha de Genilson Souza Santos e Maria Lourdes de Santana, declara que
firmará, até a data de assinatura do contrato de outorga, contrato assinado com
empresa que execute os serviços de conservação de restos mortais humanos, instalada
no Distrito Federal, e credenciada pela 5EJU5/DF.

Unai-MG, 12 de junho de 2021.

FUNE~PITALLTDA-ME'
CNPJ nº 21.484.405/0001-12

Léia Abnadade Santana Santos

CPF: 937.239.891-87

Sócia

11.4.1.1.2.1.2.1



FUNERÁRIA CAPITAL LTDA - ME
Rua Nossa Senhora do Carmo. 366, Centro - Unaí-MG
funerariacapitalunai@gmail.com

MEMORIAL DESCRITWO
QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL ITEM 11.4.1.1.3

AOGO~ODOD~TOAID~

SECRETYARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO AIDERAL
EDITAL DE LlOTAÇÃO - CONCORRÊNOA~ 01/2019 - SUAF-SEJUS

FUNERARIA CAPITAL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 21.484.405/0001-12, com sede na RUA
NOSSA SENHORA DO CARMO, W366. BAIRRO CENTRO, UNAÍ/MG-CEP 38.610-034, por
intermédio de seu representante legal a Sr.ª LÉIA ABNADABE SANTANA SANTOS. brasileira,
solteira, empresária, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1.879.706 expedida pela PC/DF,
no dia 19/08/2009, do CPF n0937.239.891-87, reside3nte e domiciliada, na Rua Nossa Senhora
do Carmo nº 366, Bairro Centro. Unai - MG, CEP 38610-034, natural de Brasília DF, nascida em
03/10/1978, filha de Genilson Souza Santos e Maria Lourdes de Santana, em conformidade
com o editai em epígrafe, item 11.4.1.1.3 e seus sub itens apresenta seu memorial descritivo a
seguir:

11.4.1.1.3. Em conformidade com a exigências específicas relativas aos serviços funerários,
apresentamos as atividades que propomos 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.

11.4.1.1.3.1.2.

11.4.1.1.3.1.3.

fornecimento de urna mortuária;

transporte funerário;

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. As Futuras instalações fisicas 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 formalização de cadáveres e despachos aéreos ou terrestres. nacionais
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FUNERÁRIA CAPITAL LTDA - ME
Rua Nossa Senhora do Carmo, 366, Centro - Unaí-MG
funerariacapitaIunai@gmail.com

ou internacionais de cadáveres, de que tratam os incisos III 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, disponível no portal.anvisa.gov.br;

Unaí - MG, 11 de junho de 2021

/
Funerária Capital Ltda - ME

CNPJ - 21.484.405/0001-12

Léia Abnadare Santana Santos

CPF nº 937.239.891-87, RG nº 1.879.706-DF

Sócio
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FUNERÁRIA RENASCER
Funerária Renascer-LTDA ME

CNPJ: 72.582.547/0001-53 CF/DF 07.345.701/001-69

MEMORIAL DESCRITIVO

'.~ .

A atividade funerária é todo ato relacionado a prestação de sen~ços funerários, homenagem póstuma, translado e
orientações, providencias administrativas para registro de óbiTO.

OS SERVIÇOS E OS PRODUTOS - ESPEClFICAÇÓES TECNICAS

Para os fins do edital, definem-se serviços funerais corno o coujunto de atividades, envolvendo a seguinte relação
dos ser...iços funerários, a saber:

Fornecimento de ataúdes, urnas e caixões mortufuios para pessoas falecidas do Distrito Federal, conforme tabela
de preços editada pela secretaria de estado e justiça do distrito' federal SUAF/SEJUS, podendo colocar à
disposição do particular outros modelos desde que os preços não ultrapassem o preço que consta na tabela
referencial já existente.

• Serviços funerários específicos consistem nas seguintes athidades, compreendendo:
I. Fornecimento de caixões, ataúdes, esquifes e urnas mortuárias.
2. Remoção e transpOlie de corpos, umas e caixões exclusivamente em carros funerár.ios, salvo nos casos em

que o transporte deve ser realizado por autoridade policial.
3. Preparação de urnas mortuárias e preparação de cadáveres ou corpos com omament'IÇão e instalacão

mortuária de qualquer espécie.
4. Conservação de restos mortais bwuanos, apresentando contrato de terceirização, caso não preste tal serviço

diretamente.

DA ESTRUTURA FlSICA: A área para desempenho das atividades enquadrara de acordo com art. I8 do decreto
distrital n"28.606/2007"contenro recepção, sala de mostruário, deposito de estoque e materià:fs, sanitários, sala de
administração, em uma área de 88m2,

Brasília- DF, 14 de Junho de 2021.
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