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DECRETO Nº 5.323, DE 22 DE ABRIL DE 2021.  
Dispõe  sobre  a  aprovação  do  Regulamento  do  Credenciamento
como procedimento auxiliar de Licitação  previsto no  inciso I do
artigo 79 da Lei 14.133/21.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito do Município de Matão, Estado de São

Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 

Considerando que foi editada recentemente a Lei Federal no 14.133/21 que

dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos;

Considerando o previsto no inciso I do artigo 79 de referida Lei  que  previu

a possibilidade  da realização de procedimento  de credenciamento  de  interessados  em

contratar  com  a  Administração,  determinando  no  seu  Parágrafo  Único  que  estes

procedimentos devem ser definidos em regulamento, DECRETA:

Artigo 1º Fica aprovado pelo presente Decreto, os termos e regras para aplicação no

Município de Matão, conforme previsto no Anexo I, o Regulamento do

Credenciamento  como  procedimento  Auxiliar  nas  Licitações  para

contratação de empresas pela Prefeitura de Matão.

Parágrafo Único Poderão  participar  de  Credenciamento,   em  especial,   aquelas

empresas ou prestadores de serviços que possam cumprir os requisitos

mínimos exigidos e, assim vender determinados bens ou serviços que

podem ser realizadas simultaneamente por mais de uma contratada,

desde que em igualdade de condições, através de regras que garantam

isonomia, participação equitativa e preço pré determinado, compatível

com  os  praticados  no  mercado  local  ou  regional  e  aferidos  com

critérios objetivos.
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Artigo 2º A  Secretaria  de  Fazenda,  Administração  e  Controle  Interno  deve

providenciar que o Termo de Regulamento aprovado por este Decreto seja

disponibilizado no site da Prefeitura em caráter permanente.

Artigo 3º Deverá  ser  publicado  em Jornal  local,  de  grande  circulação,  no  Diário

Oficial  do  Estado  de  São  Paulo  e  no  Diário  Oficial  da  União  um

Comunicado de que a Prefeitura editou o Regulamento de Credenciamento

previsto  no  Parágrafo  Único  do  artigo  79  da  Lei  Federal  14.133/21,

devendo  indicar  o  link  para  acesso  dos  interessados  em  tomar

conhecimento das regras aqui regulamentadas.

Artigo 4º Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as

disposições  em contrário

Palácio da Independência, aos 22 de abril de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI

Prefeito de Matão
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REGULAMENTO  DO  PROCESSO  DE  CREDENCIAMENTO  PARA
CONTRATAÇÃO COM A PREFEITURA DE MATÃO

I) Das disposições gerais

1.1      O  presente  Regulamento  tem  o  objetivo  de  estabelecer  regras  para
credenciamento de empresas para futura contratação com a Prefeitura de Matão,
dispondo  sobre  as  condições  equitativas,  claras  e  objetivas  a  fim  de  garantir
forma  isonômica  ao  direito  subjetivo  da  participação  de  tantas  quantas
interessadas possam ter acesso e credenciar-se visando ao final uma boa prestação
de serviços a comunidade local.

1.2      Ninguém poderá ser impedido de solicitar o credenciamento junto a Prefeitura
de Matão. Todavia, ninguém poderá ser credenciado se não cumprir as regras e
exigências a serem previstas nos Editais de Credenciamento a serem realizados
pela Prefeitura.

1.3      Toda  contratação  através  do  Procedimento  de  Credenciamento,  deverá
obrigatoriamente  ser precedida de Edital específico que contenha:
a) O objeto da contratação demonstrado através de Termo de Referência;
b) A Justificativa para a contratação, em especial deverá observar as condições

do artigo 49 da Lei 14.133/21.
c) A previsão de que o contrato não poderá ser subcontratado sem autorização

expressa da Prefeitura;
d) As condições de habilitação jurídica para o Credenciamento;
e) A forma de apresentação da Proposta Financeira;
f) O critério objetivo de julgamento para o Credenciamento;
g) O  preço  a  ser  pago  igualmente  para  todos  os  interessados  aferido  no

processo administrativo com parâmetros objetivos;
h) A vedação para empresas apresentarem proposta financeira para mais de um

lote  ou  item  na  mesma  contratação,  salvo  se  oferecer  preço  menor  ou
desconto maior nos demais lotes ou itens, em relação ao preço oferecido pela
Prefeitura no Edital;

i) Prazo não superior a 12 meses de contrato, podendo ser prorrogado, desde
que previsto no Edital;

j) Dotação orçamentária suficiente para execução do futuro contrato.

1.4      Todas as unidades gestoras da Prefeitura podem apresentar solicitação de
abertura de Procedimento de Credenciamento, devendo encaminhar a Secretaria
Municipal de Governo, Tecnologia e Inovação e Negócios Jurídicos, o oficio de
solicitação de abertura do Edital de Credenciamento, a Minuta do Edital, sempre
acompanhado de  Termo de Referência a ser constituído nos termos do inciso
XXIII  do  artigo  6º  da  Lei  14.133/2021,  que  será  analisado  e  receberá  desta,
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Parecer  Jurídico  pela  continuidade  ou  para  reanálise  e  correção  de  eventuais
falhas formais, devendo estar adstrito ao referido Parecer Jurídico, a observância
no Edital e anexos, do cumprimento das regras estabelecidas no item 01.03 e Item
V deste Termo de Referencia.

1.5      A Secretaria de Secretaria de Governo, Tecnologia e Inovação e o Gabinete do
Prefeito ficarão incumbidos respectivamente, nos termos da Lei, da emissão de
Parecer  e  da decisão discricionária  e  conveniência  ou não da continuidade  do
processo  de  Credenciamento   proposto,  que  em  sendo  aquiescido  deverá  ser
encaminhado para o setor competente para abertura do Edital nos termos da Lei e
deste Regulamento.

II) Dos prazos

2.1      O Edital de Credenciamento deverá observar:
a) Conforme  cada  caso,  os  critério  do  artigo  55  da  Lei  14.133/21,  para

apresentação de documentos e propostas;
b) Prazo de Execução, conforme o caso, nos termos dos artigos 105 a 114 da Lei

no 14.133/21;
c) Prazo  de  3  (três)  dias  úteis  para  interposição  de  eventuais  recursos

administrativos contra atos da comissão responsável pelo Credenciamento;
d) Prazo para assinatura de Contrato

III) Dos valores a serem previstos no Edital para pagamento pelo bem ou serviço

03.01 O Edital deverá prever o valor unitário do item ou lote a ser pago pela Prefeitura a
todos os Credenciados a serem contratados, sendo vedada  diferenciação entre um
ou outro credenciado sob qualquer hipótese, salvo se o Credenciado concordar em
receber valor menor que o oferecido pela Prefeitura nos termos da alínea “h” do
item 01.03.

03.02 O Edital deverá ainda  obrigatoriamente conter à partir do valor unitário, o valor
mensal e o valor para 12 meses,  a ser pago pela Prefeitura para o Credenciado.

03.03 O valor  mensal  e  para  12  meses  será  aferido  pelo  valor  unitário  (item 03.01)
multiplicado pela quantidade do item ou do lote (bem a ser adquirido ou serviço a
ser prestado) pela (o) credenciada (o).

IV) Da quantidade de Credenciados para futura contratação

04.01 O  Edital  deverá  prever  no  processo  de  credenciamento  que  será  contratado
apenas  1  (um)  único  Credenciado  para  cada  lote  ou  item a  ser  colocado  em
licitação.
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04.02 Havendo mais proponentes que lotes ou itens,  será observado a alínea “h” do item
01.03.

04.03 Os credenciados remanescentes serão classificados em ordem crescente,  após a
classificação dos preços propostos para cada item ou lote.

04.04 Havendo menos proponentes que lotes ou itens licitados e, se houver interesse da
Prefeitura,  os lotes  e  itens  que ficarem sem contratação poderão ser  sorteados
entre as licitantes participantes do processo de Credenciamento.

04.05 O Credenciamento ficará aberto para novos proponentes, enquanto existir contrato
dele  remanescente,  devendo  estes  novos  credenciados  serem  classificados  na
ordem  cronológica  obtida,  após  aplicado  os  critérios  do  item  04.03,
sucessivamente,  e  no  mesmo preço  do último  colocado  na  classificação,  para
efeito de futura contratação relativamente a novos itens ou lotes a serem abertos
ou ainda caso haja desistência e rescisão do contrato daqueles credenciados  nos
lotes ou itens já contratados nos termos do Edital de Credenciamento.

V) Dos Documentos para habilitação jurídica para o Credenciamento

05.01 O Edital exigirá para Credenciamento, conforme o objeto a ser licitado:

a) Cópia do Contrato Social devidamente atualizado na forma da Lei;
b) Cópia do CNPJ da empresa
c) Cópia da CND junto a Receita Federal
d) Cópia da CND junto ao INSS
e) Cópia da CND junto ao FGTS
f) Cópia do Alvará de Funcionamento do local da sede da empresa
g) Conforme o caso  o Edital deverá exigir cópia do Documento de Autorização

de  Funcionamento  emitida  por  autoridade  competente,  seja  Municipal,
Estadual  ou  Federal,  relativamente  ao  objeto  em  licitação,  tais  como
Vigilância  Sanitária,  Meio  Ambiente;  Comunicação  Social;  Alimentação;
Engenharia;  Saúde;  Educação;  Esportes;  Cultura;  Tecnologia  ou Inovação;
Jurídica; Obra ou Serviços,  ou ainda qualquer outra finalidade.

h) Garantia para licitar, se for o caso;
i) Exigência de Capital Mínimo, se for caso;
j) Cópia do CPF e do RG de todos os Sócios da Proponente
k) Cópia de Comprovante de Endereço de todos os Sócios da Proponente

VI) Da forma de apresentação da Proposta Financeira

06.01 O  Edital  deverá  conter  obrigatoriamente,  o  Modelo  do  Impresso  Oficial
Proposta, com os dados e campos necessários a serem preenchidos e assinados
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pelos  Proponentes,  bem como  local  para  incursão  do  Carimbo  do  CNPJ  da
empresa a ser credenciada, observando-se ainda, conforme cada caso:

a) Nome da Empresa;
b) Endereço, telefone e e-mail
c) Campo com a descrição do Objeto a  ser licitado
d) Campo com quantitativo estimado para contratação que poder ser po dia, por

hora, por mês e para 12 meses, conforme o caso;
e) Campo para apresentação do preço unitário;
f) Campo para o valor Mensal;
g) Campo para o valor em 12 meses;
h) Local  da  Assinatura  da  Proposta  com  a  identificação  de  quem  assina

acompanhado do número do RG e do CPF pelo responsável pela Proposta;

VII) Do  critério  objetivo  para  julgamento  para  o  Credenciamento  e  Proposta
Financeira:

07.01 O Edital estabelecerá os critérios objetivos para julgamento do Credenciamento
e das Propostas Financeiras, observando:

07.01.01 Data, hora e local para apresentação de 2 Envelopes:

a) Envelope 1 com os  Documentos  de Habilitação,  observado os
critérios do item V deste Termo;

b) Envelope 2 com o Impresso Oficial Proposta, observado o item
VI.

07.02 Cumpridos os requisitos do subitem  07.01.01, alínea “a” as proponentes serão
CREDENCIADAS.

07.02.01 Estando  todos  presentes  e  não  havendo  interesse  em  oposição  de
eventual  recurso  contra  o  Credenciamento,  será  lavrada  ATA  do
Credenciamento  que  deverá  ser  assinada  por  todos  os  presentes  a
Sessão.

07.03 Ato  continuo,  serão  abertos  os  Envelopes  2  das  Credenciadas  e  aferida  a
regularidade dos mesmos nos termos do item VI.

07.03.01 Estando  todos  em ordem,  serão  classificadas  as  propostas  com os
preços, inclusive observado a alínea “h” do item 01.03 deste Termo e
julgados  os  itens  ou  lotes  para  cada  Credenciado,  inclusive  o
atendimento do previsto no item IV deste Regulamento.

VIII) Do Julgamento dos preços
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08.01 Em  se  tratando  de  Credenciamento,  o  valor  máximo  para  contratação  será
sempre  o  proposto  pela  Prefeitura,  a  ser  pago  igualmente  aos
CREDENCIADOS, salvo se houver proposta com valor menor proposto pelo
Credenciado em sua proposta financeira, ou em caso de disputa de outros lotes
ou itens conforme alínea “h” do item 01.03 deste Regulamento.

08.02 Esse valor proposto pela Prefeitura deverá  ser apurado nos termos do artigo 23
da Lei 14.133/21.

IX) Das Disposições Finais 

09.01 Por se tratar de procedimento Auxiliar de Licitação e Contratações, todos os atos
deverão sempre observar o previsto na Lei no 14.133/21, e devendo ser aplicado
nas contratações  que atender  os requisitos  dos incisos I  e II  do artigo 49 de
referida legislação.

Palácio da Independência, aos 22 de abril de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI

Prefeito de Matão


