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Leis

LEI Nº 207, DE 08 DE ABRIL DE 2021

EMENTA: Institui no município de Gongogi, o
Incentivo variável por desempenho de Metas do
Componente – Pagamento por Desempenho do
Programa Previne Brasil, que recebera a
nomenclatura de Incentivo E-sus e, dá outras
providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GONGOGI – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Gongogi aprovou e sancionou e a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Incentivo Variável por Desempenho e Qualidade dos
Serviços de Saúde, com base na Portaria nº, de 2.979 de 12 de novembro de 2019 do
Ministério da Saúde, que estabelece o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção
Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
Art. 2º - O Incentivo Variável por Desempenho e Qualidade dos Serviços de Saúde
possui os seguintes objetivos:
I - estimular a participação dos profissionais da Secretaria da Saúde no processo
contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de
qualidade que envolva a gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pelos
servidores;
II - institucionalizar a avaliação e o monitoramento de indicadores nos serviços para
subsidiar a definição de prioridades e programação de ações para melhoria da qualidade
dos serviços de saúde;
III - incentivar financeiramente o bom desempenho de profissionais e equipes,
estimulando-os na busca de melhores resultados para a qualidade de vida da população;
IV - garantir transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas a
atenção à saúde, permitindo-se o contínuo acompanhamento de suas ações e resultados
pela sociedade
Art. 3º -O incentivo financeiro concedido aos profissionais da Atenção Primária à
Saúde aqui denominado Gratificação por Desempenho – Metas Programa Previne Brasil será repassado pelo Ministério da Saúde ao Município de Gongogi de acordo com as metas
e resultados previstos nas pertinentes Portarias do Ministério da Saúde do Programa
Previne Brasil.
§ 1º - O município fica desobrigado do pagamento da gratificação de desempenho,
caso o Ministério da Saúde deixe de repassar recursos pertinentes ou as metas
estabelecidas não sejam alcançadas.
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§ 2º - Caso haja alterações na legislação do programa fica o Executivo Municipal
regulamentar através de Portaria os percentuais constantes nesse Artigo, estabelecendo
critérios para pagamento do Prêmio, em conformidade com a legislação em vigor
Art. 4º - Ao aderir ao incentivo “Gratificação por Desempenho – Metas Programa
Previne Brasil” os profissionais receberão conforme porcentagem de metas atingidas na
relação de indicadores constante do Anexo Único desta Lei, que serão avaliados
mensalmente pela equipe técnica da Secretaria de Saúde.
Art. 5º - Do valor global do recurso financeiro pertinente ao repasse inerente ao
“Pagamento por Desempenho” repassado mensalmente ao Município pelo Ministério da
Saúde o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) será destinado ao pagamento de
Gratificação por desempenho do Programa Previne Brasil rateado entre os profissionais das
equipes, respeitado as proporções estabelecidas, conforme disposto a seguir:
I - 2% (dois por cento) do valor repassado pelo Ministério da Saúde a todas as
equipes da ESF, ao profissional responsável pela coordenação da Atenção Primária à
Saúde;
II – 48% (quarenta e oito por cento) do valor repassado pelo Ministério da Saúde
será rateado de maneira igual com todos os profissionais integrantes da Atenção Primaria à
Saúde ESB Equipe de Saúde Bucal, Estratégia Saúde da Família – ESF, Digitadores,
profissionais integrantes de equipes multiprofissionais (NASF-AB), profissionais integrantes
da vigilância em saúde, desde que estejam contribuindo efetivamente para alcançar o
cumprimento dos indicadores de desempenho do programa, definidos na Portaria nº 3.222
de 10 de dezembro de 2020 do Ministério da Saúde e suas atualizações.
Parágrafo único - Serão contemplados com o incentivo enfermeiros, dentistas,
médicos, agentes comunitários de saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem, auxiliares e
técnicos de saúde bucal das equipes das ESF, coordenador(a) da atenção primaria à saúde,
digitadores e apoiadores, recepcionistas, auxiliares de serviços gerais e demais profissionais
que estejam vinculados à estratégia da Saúde compondo equipes multiprofissionais.
Art. 6º - O valor do incentivo financeiro pago aos profissionais será repassado na
folha de pagamento nos meses subsequentes ao do repasse do Programa Previne Brasil.
Parágrafo único – O pagamento será efetuado somente diante da confirmação do
repasse do incentivo do Programa do Governo Federal.
Art. 7º - O Incentivo de Desempenho E-SUS tratado nesta Lei em nenhuma hipótese
será incorporado ao salário do profissional beneficiado, nem será considerado como base
de cálculo para apuração de outras verbas, seja a que título for.
Art. 8º - O servidor perderá o direito ao incentivo em caso de desistência,
exoneração, rescisão ou afastamento do serviço antes da data do pagamento do incentivo
aos profissionais.
§1º - Perderão também o direito ao recebimento do incentivo os seguintes casos:
I - Férias por período superior a 15 (quinze) dias;
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II - atestados para todos os casos superiores a 05 (cinco) dias;
III - Licenças com período superior a 10 (dez) dias;
IV – Afastamento com ou sem ônus, para outro órgão ou entidade da administração
direta, autarquias e fundações a nível municipal, estadual ou federal;
V – Profissional que integre o Programa Mais Médico ou qualquer outro que tratar-se
de servidor vinculado diretamente ao Estado;
VI - Ausência nas capacitações e reuniões inerentes ao Programa Previne Brasil,
salvo quando justificativas aceitas pela Coordenação.
§2º - Em todos esses casos nos quais o servidor perderá o direito ao Incentivo, o
valor do prêmio será rateado com todos os demais servidores contemplados.
Art. 9º - Será considerado o alcance do peso total referido do indicador para efeito do
pagamento, conforme planilha a ser definida pelos Técnicos da Secretaria de Saúde, de
acordo os indicadores propostos pelo Ministério da Saúde.
Art. 10 - A avaliação dos indicadores será realizada mensalmente, conforme o Anexo
Único.
Art.11 - Em caso de desabastecimento de insumos ou vacinas de responsabilidade
do Ministério da Saúde ou do Estado ou Município que interfira no alcance das metas, o
indicador será desconsiderado;
Art. 12 - Os indicadores do pagamento por desempenho para cada ano serão
definidos após avaliação e pactuacão da Comissão Intergestora tripartite (representante dos
municípios, representante dos Estados e representantes do Ministério da Saúde), a serem
anexados posteriormente a esta lei.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na da sua publicação.
Art. 14 – Ficam revogadas as disposições em contrário em especial a Lei Municipal
nº 131 de 08 de abril de 2015, que institui o incentivo variável por desempenho de metas do
Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade de AB.
Gabinete do Prefeito Municipal de Gongogi, 08 de abril de 2021

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
Prefeito Municipal

DERMIVAL JOSE SANTOS SIMÕES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 002/2021
__________________________________________________________________________
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO TEXTUAL NA EDIÇÃO Nº 1018 DE 09 DE
ABRIL DE 2021.
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ANEXO ÚNICO – PLANILHA DE INDICADORES A SEREM ACOMPANHADOS PELOS
PROFISSIONAIS NO ANO DE 2021.
USB: _________________________mês

/

Indicador
1- Entrega
mensal
de
100%
dos
relatóriosespecífico e /ou alimentação de
sistemas s por categoria profissional na
data estabelecida pela SMS (E-sus;
SIPNI, cronogramas, planilha de óbitos e
nascidos vivos, Investigação de óbito
infantil/fetal, de óbito de mulher em idade
fértil, óbitos por causa mal definida,
planilha
de
acompanhamento
de
tuberculose e hanseníase, planilha de
teste rápido, vitamina A, suplementos de
ferro, , pedido de vacinas, monitoramento
das doenças diarréicas, relatório de
visitas dos ACS (SSA2), Envio do
Consolidado de Ficha B, cadastro e
atualização das famílias);
2- Cumprimento das metas de produção
pactuadas por categoria profissional;
3- Realização mensal das ações do PSE
em 100% das escolas do território
(escovação
dental
supervisionada,
atualização de caderneta de vacina,
dentre outras) e ações de combate as
arboviroses na área adscrito;
4- Visita de 100% das famílias cadastradas
pelos ACS no mínimo;
5- Cumprimento da meta (maior ou igual a
80%) de proporção de gestante com pelo
menos 6 consultas realizadas, sendo a 1º
até a 20º semana;
6- 100% de gestantes com atendimento
odontológico realizados;
7- Cumprimento da meta de maior ou igual
80%, Cobertura de exames cito
patológico nas mulheres de 25 a 64 anos
de idade;
8- Cobertura vacinal maior ou igual a 95%
de penta valente e poliomielite inativada;
9- Percentual de 15% de pessoas
hipertensas com pressão arterial aferida;
10- Percentual de 15% de diabéticos com
solicitação de hemoglobina glicada.

competência: ______________________
Sim

Não

Parcial

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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DECRETO Nº 068 de 16 de abril de 2021
Regulamenta o Sistema de Registro de
Preços previsto no artigo 15 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e, dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GONGOGI, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso
das atribuições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e do artigo 15 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar e racionalizar as contratações de
bens e serviços no âmbito do Município de Gongogi-BA;
CONSIDERANDO a necessidade de buscar maior praticidade, celeridade e eficiência
nos procedimentos licitatórios e contratações decorrentes;
CONSIDERANDO que o melhor método de se verificar a adequação dos preços
contratados pela Administração à realidade mercadológica é o procedimento licitatório;
CONSIDERANDO a necessidade de manter catálogo de produtos e serviços e seus
respectivos preços atualizados para servirem de referência para futuras contratações.
DECRETA:
Art. 1º - As contratações de serviços e a aquisição de bens de uso frequente que
tenha significativa expressão em relação ao consumo quando efetuadas pelo Sistema de
Registro de Preços, no âmbito da Administração pública do Município de Gongogi, Estado
Federado da Bahia, obedecerão ao disposto neste Decreto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes
definições:
I- Sistema de Registro de Preços- SRP- conjunto de procedimentos para o registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações
futuras;
II- Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica
de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, e
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório e propostas apresentadas;
III- Órgão Gestor: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente; e
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IV- Órgão Participante: órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do
SRP e integra a Ata de Registro de Preços.
Art. 2º- Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:
I- quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II- quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entrega
parcelada ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de
suas atribuições;
III- quando pela natureza do objeto não for possível definir o quantitativo a ser
demandado pela Administração.
Art. 3º- A licitação para registro de preços será realizada na modalidade
concorrência ou pregão, do tipo menor preço, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993 e
Lei Federal nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.
Art. 4º-Caberá ao órgão gestor a prática de todos os atos de controle e
administração do SRP, e ainda o seguinte:
I- consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de
consumo e promover a adequação dos respectivos projetos básicos, quando se referir a
serviços, encaminhando para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
II- promover todos os atos necessários à instrução processual para a realização do
procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas nos casos em
que a restrição à competição for admissível pela lei;
III- realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores
a serem licitados;
IV- realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes,
tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos
participantes;
V- gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos
participantes da Ata; e
VI- conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de
Registros de Preços.
Art. 5º - O preço registrado será utilizado como referência quando da realização de
licitação, para aquisições e contratações e para os casos previstos no inciso VII, do artigo
24, da Lei Federal nº 8.666 de 1993.
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Art. 6º -A Ata de Registro de Preço será firmada pelo Presidente da Comissão de
Licitação e ou pelo Pregoeiro, pelo Gestor do Sistema de Registro de Preços e pelo
representante legal da empresa vencedora ou por procurador legalmente constituído, no
qual deverá conter:
I- número de ordem em série anual;
II- número da concorrência e do processo administrativo respectivo;
III- qualificação do detentor do registro e de seu representante legal;
IV- preços de mercado vigente na data da licitação;
V- relação percentual existente entre os preços registrados e os preços de mercado
vigentes na data da licitação;
VI- forma de revisão dos preços registrados;
VII- prazos de entrega e pagamentos;
VIII- forma de atualização do preço em caso de pagamento; e
IX- multas por atraso de entrega
Art. 7º - O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a
um ano.
§ 1º- Admitida a prorrogação da vigência da Ata, essa não poderá ser superior a 12
(doze) meses, conforme estabelece o artigo 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 2º- Os contratos de prestação de serviços contínuos decorrentes do SRP terão sua
vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos
contratos, obedecido o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
Art. 8º-O registro de preços será formalizado pela Ata de registro de Preços, ao qual
se aplica o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993.
Art. 9º - Os fornecedores que tenham seus preços registrados poderão ser
convocados a cumprir as obrigações decorrentes do registro de preços durante o prazo de
sua vigência, observadas as condições fixadas no edital respectivo, e na Ata de Registro de
Preços e demais normas aplicáveis.
Art. 10 - Havendo preços registrados e, firmado na Ata de Registro de Preços, a
solicitação de material ou requisição de compra instruirá o processo para efetivar a
contratação por meio de termo próprio, denominado Ata de Registro de Preços, precedido
de nota de empenho.
Art. 11 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, assegurado ao detentor do preço registrado,
preferência em igualdade de condições.



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5EN1VUQNU2U9X32WZEILFW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Gongogi

Segunda-feira
26 de Abril de 2021
9 - Ano - Nº 1035




Parágrafo único. O exercício do direito de preferência previsto neste artigo dar-se-á
quando a Administração optar por realizar a aquisição por outro meio legalmente permitido,
caso o preço cotado seja igual ou superior ao registrado, hipótese em que o detentor do
registro terá assegurado o direito de fornecer o objeto.
Art. 12- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado de certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gestor do SRP, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
Art. 13 - O edital de Licitação para Registro de Preços contemplará, pelo menos:
I- a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem
ou serviço, inclusive as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II- a estimativa de quantidade a serem adquiridas no prazo de validade do registro;
III- a quantidade estimada a serem adquiridas, por item;
IV- as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e,
complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a frequência, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados;
V- o prazo de validade do registro de preço;
VI- os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço;
VII- os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas minutas de
contratos, no caso de prestação de serviços; e
VIII- as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições
estabelecidas.
Art. 14 - O edital poderá admitir como critério de classificação, a oferta de desconto
sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos,
medicamentos, passagens aéreas, manutenções e outros similares.
Art. 15 - Homologado o resultado da licitação, o órgão gestor, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumprido os requisitos
de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
Art. 16 - A contratação com fornecedores registrados, após a assinatura da Ata de
Registro de Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de solicitação
feita ao órgão gestor do registro de preços, da liberação contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou ato similar.
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Art. 17 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
§ 1º- O fornecedor que mantiver preços registrados na forma deste Decreto fica
obrigado a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o
acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades estimadas para a
concorrência de registro de preços.
§ 2º- Havendo necessidade por parte da Administração Pública o acréscimo poderá
ser superior a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades estimadas, ficando facultada a
aceitação por parte do detentor do SRP.
§ 3º - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão gestor promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores com consequente alteração na Ata de Registro de
Preço.
§ 4º - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
I- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
II- frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
III- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 5º - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I- liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.§ 6º
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gestor deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
Art. 18 - O preço registrado poderá ser cancelado, nas hipóteses previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 1993, e em especial:
I - unilateralmente pela Administração quando:
a) o fornecedor deixar de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu
origem ao registro de preços;
b) o fornecedor não atender à convocação para assinatura da Ata decorrente de
registro de preços, não retirar ou não aceitar a autorização de fornecimento ou ordem
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de serviço no prazo estabelecido, sem justificativa por escrito aceita pela
Administração;
c) o fornecedor der causa à rescisão, especialmente se deixar de cumprir ou
executar compromissos firmados na Ata de Registro de Preços ou qualquer de suas
cláusulas ou condições;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução, total ou parcial da Ata decorrente do
registro de preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores ao praticados no mercado e o
fornecedor se recusar a baixá-los na forma prevista no edital que deu origem ao
registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições da Ata de Registro de
Preços; e
f) por razões de interesse público, mediante despacho motivado e devidamente
justificado;
II- por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito
aceita pela Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do
edital que deu origem ao registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições da Ata
de Registro de Preços.
§ 1º - O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu
origem, devendo sua comunicação, nos casos previstos no inciso I deste artigo, ser feita
por:
I- correspondência com registro de entrega, juntando-se o comprovante nos
autosrespectivos; e
II - publicação no Diário Oficial do Município, por uma vez e afixado no local de
costume do órgão responsável pelo registro, considerando-se o registro na data de
publicação na imprensa oficial.
§ 2º - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa prévia
do fornecedor, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
§ 3º - Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas
neste artigo, é facultada à Administração a aplicação das penalidades legais e contratuais.
Art. 19 - Compete ao órgão gestor o acompanhamento do desempenho dos
fornecedores e instauração de processo, visando a aplicação das penalidades de
suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade do licitante ou fornecedor
contratado em decorrência do registro de preços, nos termos da legislação própria.
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§ 1º - Para o acompanhamento do desempenho dos fornecedores, os órgãos da
Administração deverão encaminhar relatórios regulares com exposição clara e
comprobatória de sua atuação.
§ 2º- Para aplicação das penalidades referidas no "caput" deste artigo, o órgão
gestor deverá adotar medidas necessárias ao processo administrativo regular, notificando o
fornecedor a apresentar defesa prévia, instruindo o expediente com as provas necessárias
ao exame da situação e relatório conclusivo, para julgamento do Presidente do órgão gestor.
Art. 20 - Os preços registrados serão publicados no Diário Oficial do Município,
trimestralmente, e disponibilizado em meio eletrônico para orientação da Administração,
procedimento este do órgão gestor, devendo constar obrigatoriamente:
I- o material ou gênero com o respectivo preço registrado;
II- o fornecedor;
III- o prazo de validade do registro; e
IV- eventuais reajustes e prorrogações.
Art. 21 - Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de
vigência do registro, admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses
legalmente admitidas e considerados os preços de mercado.
§ 1º - A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do
detentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato
de compromisso.
§ 2º - A solicitação de revisão de preço deverá ser justificada e instruída com
documentos hábeis, para análise pela unidade encarregada do controle do Sistema de
Registro de Preços e pela assessoria jurídica do órgão gestor.
§ 3º - A unidade encarregada do controle do sistema a que se refere o parágrafo
anterior, de posse da documentação e da justificativa apresentada, analisará o pedido,
podendo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda deferir em percentuais diferentes dos solicitados.
§ 4º - Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço
praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço
originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época do registro.
Art. 22 - Para fins deste Decreto e do Sistema de Registro de Preços por ele
regulamentado, a Comissão Permanente de Licitações - CPL fixará, por Portaria, a forma de
apuração do preço de mercado, para fins da concorrência ou pregão, para registros de
preços e do sistema de controle.
Parágrafo único. Em qualquer caso, seja para efeito de registro de preço ou para
efetivação de ajuste decorrente da Ata de Registro de Preços, o preço ofertado não poderá
ser maior que o indicado como preço de mercado.
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Art. 23 - O órgão gestor executará a pesquisa de preços para o monitoramento e
manutenção do Banco de Dados respectivo, diretamente ou através de empresa contratada
ou conveniada, devendo conter as variações ocorridas no interstício de uma pesquisa e
outra e, ainda, as variações dos últimos 12 (doze) meses.
§ 1º - A pesquisa de preços de que trata este artigo deverá integrar o processo
respectivo e o Sistema de Controle do Registro de Preços.
§ 2º - A pesquisa será trimestral, podendo ser realizada em prazo menor, sempre
que a situação de mercado assim o exigir, com vistas ao melhor acompanhamento do
controle do sistema.
Art. 24 - Todo órgão que trabalha com itens padronizados e sujeitos a registro de
preços, deverá solicitar o órgão gestor, via protocolo, a instauração do competente
procedimento, devendo sua solicitação ser instruída com documentos abaixo, os quais
serão autuados em processo administrativo, obedecendo, ainda, ao planejamento do plano
anual de consumo conforme determinado neste Decreto.
I- a requisição de compras respectiva, com perfeita caracterização do produto
desejado, seus padrões de qualidade e indicação, devidamente autorizada pelo ordenador
de despesa, e/ou titular da respectiva pasta; e
II- justificativa da necessidade e aplicação, com indicação dos prazos, locais e datas
para entrega dos bens.
Art. 25 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GONGOGI, ESTADO FEDERADO DA
BAHIA, 16 de abril de 2021.

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
Prefeito
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