
 

 

Prefeitura Municipal de Campinas 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

 

   
     MINUTA 
 
   EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO NR____/2014 
 
 
 
DE EMPRESAS PRIVADAS PARA EXECUTAREM SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
CERCAMENTO DE TERRENOS PARTICULARES URBANOS. 
 
    
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, Estado de São Paulo, através da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
credenciamento de empresas privadas para executarem serviços de limpeza e 
cercamento de terrenos particulares urbanos, obedecidas às disposições da Lei Municipal  
nº 11.455/2002, Decreto Municipal nº 14.427/2003 e Lei Municipal nº 14.650/2013, com 
fundamento no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com as regras 
estabelecidas neste regulamento. 
 
1 – DO OBJETO   
 
1.1. O presente edital destina-se a credenciar empresas privadas para executarem 
serviços de limpeza e cercamento de terrenos particulares urbanos. 
 
2 – DO PRAZO DE CREDENCIAMENTO 
 
2.1. Esse Credenciamento será válido por 12 (doze) meses, a partir da data de 
publicação deste Edital, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos. 
2.2. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos deverá convocar os credenciados 
habilitados para assinatura do Termo de Adesão a esse Regulamento, conforme Modelo 
do Anexo II. 
2.3. A convocação dos Credenciados deverá ser feita dentro do prazo de validade do 
credenciamento. 
2.4. A convocação será efetuada obrigatoriamente por publicação em Diário Oficial do 
Município, acrescida conforme a conveniência e oportunidade da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos por avisos via “email”. 
 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Podem participar deste credenciamento as empresas legalmente estabelecidas na 
forma da Lei que preencham os requisitos estabelecidos neste Edital. 
3.2. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a apresentação neste 
credenciamento, de mais de uma proposta de habilitação. 
3.3. As empresas interessadas poderão protocolar a ficha de inscrição (Anexo I) para o 
Credenciamento, a partir da publicação deste em Diário Oficial do Município, aderindo  às 
condições deste Edital, juntando a documentação e indicando o(s) representante(s) 
credenciado(s) para praticar todos os atos necessários em seu nome em todas as etapas. 
3.4. A empresa deverá apresentar a seguinte documentação : 
a-) Cópia do CNPJ; 
b-) Cópia do Contrato Social e da Ata da última assembleia de eleição da atual diretoria; 
c-) Certidões de Regularidade Fiscal : Municipal, Estadual e Federal; 
d-) Certdão Negativa de Débitos perante: FGTS, INSS e Justiça do Trabalho; 



 

e-) Certidão Negativa de Falência , Concordata , Recuperação Judicial e Extrajudicial; 
f- ) Inscrição de Registro Cadastral no Município de Campinas; 
g-) Consultas aos portais de sanções do governo estadual, federal e do TCE/SP(Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo) demonstrando que a empresa não encontra-se 
suspensa, impedida de licitar ou contratar /conveniar com a Administração Municipal, ou 
mesmo declarada inidônea. 
h-) Habilitação do signatário dos Anexos I,II e III ( cópia de RG, CPF e instrumento de 
procuração, se for o caso); 
i-) Atestado de Capacidade Técnica na execução de limpeza de mato e cercamento de 
terreno; 
j-) Documentos devidamente preenchidos, conforme modelos do Anexo I, II e III;   
 
3.5. Os documentos necessários ao Credenciamento poderão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia autenticado em cartório, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet, sujeitos a consulta. Os 
documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos e passarão a fazer 
parte integrante do processo. 
3.6. Ao protocolar sua inscrição para o Credenciamento a empresa aceita e se obriga a 
cumprir todos os termos do presente Edital. 
 
4. 4 – DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. As inscrições terão início a partir da publicação do Edital no Diário Oficial do 
Município. 
 
4.2. As inscrições poderão ser feitas a qualquer tempo, dentro do prazo de validade 
deste Credenciamento, pelas empresas, de segunda a sexta-feira das 9;00 horas às 
16:00 horas, através do Protocolo Geral localizado do térreo do Paço Municipal à Av. 
Anchieta, 200, Centro, Campinas. 

 
4.3. Deverá a empresa, no ato da inscrição, indicar o local da destinação final dos 
resíduos, de acordo com o ”Decreto Municipal nº 18.167 de 29.11.2013.( que regulamenta 
a Lei Municipal nº 14.418/12, que institui o Plano Integrado de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil e dá outras providências)”, conforme indicado no próprio 
texto; 
 
5. DAS CONDIÇÕES 
 

5.1. O Município autoriza as empresas credenciadas para execução dos serviços de 
limpeza e cercamento de terrenos particulares urbanos, após constatação do recebimento 
da Notificação emitida pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos ao proprietário do 
terreno urbano e (esgotados todos os prazos legais)sem o prejuízo das penalidade e 
sanções a eles impostas pela não execução dos serviços. 
5.2.  Os serviços executados a partir do Credenciamento constituem atividade de risco 
que as empresas credenciadas empreenderão cientes de que a elas, e somente a elas, 
caberá a cobrança dos que lhes seja devido e que ocorrendo de não lhes serem 
satisfeitos os créditos, não lhes assistirá em nenhuma hipótese  qualquer direito frente à 
Municipalidade a qualquer forma de pagamento a qualquer título que possam pretender.     

5.3. A classificação será por ordem de inscrição, sendo os serviços distribuídos 
igualmente entre os inscritos. 
5.4. A autorização para execução dos serviços será emitida pela COFIT 
(Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos) e devidamente autorizada pelo Diretor de 
Serviços Públicos, devendo conter a área do terreno e testada constantes do cadastro 
imobiliário municipal, o serviço a ser executado, número do processo e, no caso de 
limpeza, o material a ser retirado, devidamente documentado por fotos e pela vistoria 
realizada pelo agente de fiscalização. 
5.5. A empresa credenciada classificada para execução dos serviços terá o prazo de 3 
dias úteis para conclusão dos mesmos, contados após a emissão da autorização pelo 
COFIT, (item 5.4); 



 

 
6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

6.1. O Pagamento pelos serviços que sejam executados em terrenos urbanos 
por empresas credenciadas na forma da Lei nº 14.650 de 17 de julho de 2013, 
será de obrigação única e exclusiva dos respectivos proprietários e a cobrança 
frente a eles será promovida exclusivamente pela empresa credenciada que tenha 
executado os serviços. 
6.2. Os valores a serem cobrados pelos serviços estão determinados na forma do 
Decreto nº  14.427 de 09/09/2003. 
6.3. A medição para a empresa cobrar o proprietário será feita pela COFIT. 
6.4. Fica a empresa obrigada a apresentar o comprovante de destinação final do 
resíduo retirado do terreno. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (COFIT) receberá os pedidos de 
habilitação, verificará se a documentação atende as condições exigidas neste Edital e 
solicitará saneamento, caso necessário. 
7.2. Presentes as condições  e os documentos exigidos neste Edital, as empresas 
credenciadas serão convocadas para assinar o Termo de Adesão Modelo do Anexo II, 
conforme determina o item 02. 
 
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
8.1. Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos através da 
coordenadoria setorial de Protocolo Geral, mediante petição fundamentada, constando a 
identificação da empresa dirigida ao Senhor Secretário Municipal de Serviços Públicos, 
observando-se o rito e as disposições estabelecidas no capítulo V da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações. 
 
9. DAS PENALIDADES 
  
9.1. Pelo não cumprimento por parte do credenciado das obrigações assumidas por 
seu credenciamento ou pela infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas 
as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, mediante regular processo 
administrativo que lhe garantirá o direito de ampla defesa: 
9.1.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de menor gravidade e 
sanáveis sem prejuízos para a Administração Municipal. 
9.1.2 Descredenciamento quando reiteradamente descumprir alguma cláusula deste 
Edital com prejuízo para a Administração Municipal. 
 
10. DO DESCREDENCIAMENTO ESPONTÂNEO 
 
10.1. A Empresa Credenciada poderá solicitar sua exclusão, notificando de forma 
fundamentada  a Secretaria Municipal de Serviços Públicos com antecedência mínima de 
30  (trinta) dias. 
 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. A Inscrição da Empresa Credenciada representa a aceitação das normas contidas 
neste regulamento. 
11.2. Os interessados poderão obter qualquer esclarecimentos dirigindo-se a Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, COFIT na  Rua São Carlos, 300,  telefone 3772.8945. 
11.3. Fica eleito o foro  da sede da Comarca de Campinas, no Estado de São Paulo, 
como competente para solucionar eventuais pendências decorrentes deste Edital, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
12 . DOS ANEXOS 
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 



 

ANEXO II – TERMO DE ADESÃO 
Anexo III  - DECLARAÇÃO 
 
Campinas,                     de 2014. 
Ernesto Dimas Paulella 
Secretário Municipal de Serviços Públicos 
  
 
  


