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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 

Apos�lamento SEI-GDF n.º 1º ao Contrato 27/2019/2019  

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 27/2019, CELEBRADO ENTRE
O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO
DISTRITO FEDERAL - SLU/DF E A EMPRESA
AG CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI -
ME - AG EMPREENDIMENTOS.

 

Processo nº 0094-001014/2015

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF, ente autárquico distrital, CNPJ nº.
01.567.525/0001-76, sediado no SCS, Q. 08, Bloco B-50, Edi�cio Venâncio 2.000, 6o andar, Brasília/DF,
doravante denominado CONTRATANTE, representado legalmente neste ato por seu Diretor Presidente
FELIX ANGELO PALAZZO, brasileiro, portador da CI nº 401.985 SSP/DF, CPF nº 416.517.661-34, residente e
domiciliado nesta capital, e por sua Diretora de Administração e Finanças, LUCIANA GIFFONI RODRIGUES
PADILHA, brasileira,  portadora da CI nº 925.568 SSP/DF e CPF nº 416.517.661-34, domiciliada e residente
nesta capital, com delegação de competência prevista nas normas de Execução Orçamentaria, Financeira
e Contábil do Distrito Federal, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa AG
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI-ME - AG EMPREENDIMENTOS doravante
denominada CONTRATADA, CNPJ nº 26.128.987/0001-18, com sede  na SRTVS - QUADRA 701 CONJ E
BLOCO 01 NUMERO 12 SALA 212 PARTE M3 BRASÍLIA/DF - CEP: 70.340-901, representada por ADERSON
LUIS PINHEIRO, brasileiro, portador do RG nº 1464.236 SSP/DF, CPF nº 606.215.751-00, residente e
domiciliado nesta capital, na qualidade de representante legal.

CLÁUSULA SEGUNDA– DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto o ajuste na ordem das seguintes Cláusulas:

Onde se lê:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo e de culpa.
11.2. Permi�r o livre acesso dos empregados da empresa contratada às
instalações do SLU/DF, sempre que se fizer necessário, independentemente de
permissão prévia, desde que estejam credenciados pela mesma e
exclusivamente para execução dos serviços.
11.3. Designar servidor como Executor para o contrato ao qual serão
incumbidas as atribuições con�das nas normas de execução orçamentária e
financeira vigentes.

11.4. Executar os serviços de acordo com a tecnologia e metodologia dos
padrões de qualidade exigidos pelo SLU/DF.
11.5. O responsável técnico do contrato, constante na ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica), será o elo entre o SLU e a Contratada.
11.6. Fornecer todos materiais e equipamentos necessários a execução dos
serviços propostos;
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11.7. Apresentar relatórios técnicos das obras realizadas de acordo com normas
e critérios de aceitação do SLU;
11.8. Manter estoque, a guarda e o controle de u�lização dos materiais e
equipamentos necessários a execução das obras objeto do contrato.

11.9. Todos os encargos tributários, trabalhistas e sociais incidentes, inclusive
custos de treinamentos são de exclusiva responsabilidade da Contratada e sem
ônus para o SLU/DF;
11.10. Fornecer a seus empregados crachás, uniformes, equipamentos de
proteção individual, cole�va e de sinalização, conforme legislação aplicável e
manter o controle de sua u�lização;
11.11. Manter empregados, devidamente, iden�ficados, por meio de
iden�dade funcional (Crachá) que contenha no mínimo o nome da empresa,
nome do empregado, fotografia, cargo/função.

11.12. Cumprir disposições regulamentares e normas técnicas concernentes
aos serviços;
11.13. Treinar e capacitar seu corpo funcional de modo a atender às exigências
estabelecidas no contrato;
11.14. Responder civilmente, criminalmente e administra�vamente por todos
os danos e prejuízos causados ao SLU, a clientes ou a terceiros;

11.15. Dotar as equipes com veículos, intercomunicadores, equipamentos e
ferramentas necessários para a execução dos serviços e atendimento dos
padrões de qualidade do SLU/DF;
11.16. Dispor para o SLU/DF, a todo tempo e condições, os dados e informações
per�nentes aos serviços ora contratados, assim como a situação técnica e
administra�va de todos os profissionais envolvidos no contrato;
11.17. Manter os veículos e equipamentos envolvidos no contrato em perfeitas
condições de uso, conforme previsto na legislação vigente;

11.18. Será responsável pela boa conduta dos empregados zelando pela
segurança dos clientes e pela boa imagem do SLU/DF.
11.19. Fornecer e manter o diário de obras no canteiro de obra, rubricado por
ela e pela fiscalização diariamente.
11.20. Responsabilizar-se por acidentes com viaturas/equipamentos, com
envolvimento ou não de terceiros cabe inteiramente à Contratada, eximindo o
SLU/DF de qualquer responsabilidade, devendo para isto ser entregue por
ocasião da emissão da Ordem de Serviço, se for o caso, um documento
denominado "Termo de Solidariedade" a ser firmado entre a Contratada e o
proprietário do equipamento, se responsabilizando por todo e qualquer
acidente.

11.21. Responsabilizar-se por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou
previdenciários porventura inadimplidos pela contratada, bem como
responsabilizar-se pela inexistência de formação de vínculo emprega�cio entre
os empregados da contratada e o SLU, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº
8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos
encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais.
12.2 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,
em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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12.3. A contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao
Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais,
comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bom como a
inexistência de formação de vínculo emprega�cio entre os empregados da
Contratada e a Administração Pública do Distrito Federal.
12.4. Disponibilizar instrutores à Contratada, visando instruir sobre os
procedimentos detalhados de execução dos serviços e de atendimento das suas
necessidades;

12.5. Inspecionar todos e quaisquer materiais e equipamentos u�lizados pela
contratada e necessários para as execuções dos serviços propostos.
12.6. Fornecer os projetos de locação das edificações atualizando-os sempre
que necessário; disponibilizar técnico para eventual visita ao local do PEV, caso
seja solicitado pelos licitantes.
12.7. Fiscalizar e manter o controle quan�ta�vo e qualita�vo dos serviços
executados pela contratada;

12.8. Manter fiscalização junto a Contratada sobre o fornecimento, u�lização
de EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual, Cole�vos e de Sinalização nos
locais de trabalho, a qual deverá obedecer ao prescrito nas NR’s do Ministério
do Trabalho;
12.9. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
12.10. Fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços;

12.11. Solicitar subs�tuição de empregado que apresentar comportamento,
capacitação ou habilitação inadequada;
12.12. Analisar e autorizar o re-trabalho.
12.13. Não será permi�do subcontratação.

Leia-se:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal responderá pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo e de culpa;

11.2. Permi�r o livre acesso dos empregados da empresa contratada às instalações do SLU/DF,
sempre que se fizer necessário, independentemente de permissão prévia, desde que estejam
credenciados pela mesma e exclusivamente para execução dos serviços;

11.3. Designar servidor como Executor para o contrato ao qual serão incumbidas as
atribuições con�das nas normas de execução orçamentária e financeira vigentes;

11.4. Disponibilizar instrutores à Contratada, visando instruir sobre os procedimentos
detalhados de execução dos serviços e de atendimento das suas necessidades; 

11.5. Inspecionar todos e quaisquer materiais e equipamentos u�lizados pela contratada e
necessários para as execuções dos serviços propostos;

11.6. Fornecer os projetos de locação das edificações atualizando-os sempre que necessário;
disponibilizar técnico para eventual visita ao local do PEV, caso seja solicitado pelos licitantes; 

11.7. Fiscalizar e manter o controle quan�ta�vo e qualita�vo dos serviços executados pela
contratada; 

11.8. Manter fiscalização junto a Contratada sobre o fornecimento, u�lização de EPI’s –
Equipamentos de Proteção Individual, Cole�vos e de Sinalização nos locais de trabalho, a qual
deverá obedecer ao prescrito nas NR’s do Ministério do Trabalho; 

11.9. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

11.10. Fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços;
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11.11. Solicitar subs�tuição de empregado que apresentar comportamento, capacitação ou
habilitação inadequada;

11.12. Analisar e autorizar o re-trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito
Federal:

I – até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos
encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato; e

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

12.2 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

12.3. A contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito
Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários
porventura inadimplidos, bom como a inexistência de formação de vínculo emprega�cio entre
os empregados da Contratada e a Administração Pública do Distrito Federal;

12.4. Executar os serviços de acordo com a tecnologia e metodologia dos padrões de
qualidade exigidos pelo SLU/DF;

12.5. O responsável técnico do contrato, constante na ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica), será o elo entre o SLU e a Contratada;

12.6. Fornecer todos materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços
propostos;

12.7. Apresentar relatórios técnicos das obras realizadas de acordo com normas e critérios de
aceitação do SLU;

12.8. Manter estoque, a guarda e o controle de u�lização dos materiais e equipamentos
necessários a execução das obras objeto do contrato;

12.9. Todos os encargos tributários, trabalhistas e sociais incidentes, inclusive custos de
treinamentos são de exclusiva responsabilidade da Contratada e sem ônus para o SLU/DF;

12.10. Fornecer a seus empregados crachás, uniformes, equipamentos de proteção individual,
cole�va e de sinalização, conforme legislação aplicável e manter o controle de sua u�lização;

12.11. Manter empregados, devidamente, iden�ficados, por meio de iden�dade funcional
(Crachá) que contenha no mínimo o nome da empresa, nome do empregado, fotografia,
cargo/função;

12.12. Cumprir disposições regulamentares e normas técnicas concernentes aos serviços;

12.13. Treinar e capacitar seu corpo funcional de modo a atender às exigências estabelecidas
no contrato;

12.14. Responder civilmente, criminalmente e administra�vamente por todos os danos e
prejuízos causados ao SLU, a clientes ou a terceiros;

12.15. Dotar as equipes com veículos, intercomunicadores, equipamentos e ferramentas
necessários para a execução dos serviços e atendimento dos padrões de qualidade do SLU/DF;

12.16. Dispor para o SLU/DF, a todo tempo e condições, os dados e informações per�nentes
aos serviços ora contratados, assim como a situação técnica e administra�va de todos os
profissionais envolvidos no contrato;

12.17. Manter os veículos e equipamentos envolvidos no contrato em perfeitas condições de
uso, conforme previsto na legislação vigente;
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12.18. Sera responsável pela boa conduta dos empregados zelando pela segurança dos
clientes e pela boa imagem do SLU;

12.19. Fornecer e manter o diário de obras no canteiro de obra, rubricado por ela e pela
fiscalização diariamente;

12.20. Responsabilizar-se por acidentes com viaturas/equipamentos, com envolvimento ou
não de terceiros cabe inteiramente à Contratada, eximindo o SLU de qualquer
responsabilidade, devendo para isto ser entregue por ocasião da emissão da Ordem de
Serviço, se for o caso, um documento denominado "Termo de Solidariedade" a ser firmado
entre a Contratada e o proprietário do equipamento, se responsabilizando por todo e
qualquer acidente;

12.21. Não será permi�do subcontratação.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

3.1. O presente Apos�lamento, possui a vigência a contar da úl�ma assinatura no Sistema SEI/GDF.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Permanecem inalteradas e ra�ficadas as demais cláusulas do Contrato nº 27/2019.

CLÁUSULA QUINTA – DA FRASEOLOGIA ANTICORRUPÇÃO

5.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060, em conformidade com o Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro
de 2012.

Pelo SLU/DF:                                                    

 
FELIX ANGELO PALAZZO

Diretor Presidente
 

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA
Diretora de Administração e Finanças

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA -
Matr.0275957-8, Diretor(a) de Administração e Finanças, em 09/12/2019, às 15:35, 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 FELIX ANGELO PALAZZO - Matr.0273482-6,
Diretor(a)-Presidente, em 10/12/2019, às 11:19, 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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32458250 código CRC= 0AFF2D31.
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