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Nesta Edição:
• PORTARIA Nº. 004/2021 - DISPÕE SOBRE A NOMEÇÃO DA COMISSÃO DA IMPRENSA OFICIAL DE MAIQUINIQUE – 

ESTADO DA BAHIA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
• AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020;
• AVISO DE REMARCAÇÃO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

037/2020;
• ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO, VINCULADA AO  PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 

037/2020, publicado no Diário Ofi cial do Município, Edição nº 1159, de 30 de dezembro de 2020;

Gestores que assumiram as prefeituras pela 
primeira vez devem se cadastrar nos sistemas 
ofi ciais de informações em saúde do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e emitir certifi cado digital 
para alimentar as ferramentas de informações da 
saúde. Esse procedimento é fundamental para 
ter acesso, enviar e homologar os dados de seus 
respectivos Municípios e evitar penalidades, como a 
suspensão de transferências e incentivos federais. 
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
orienta e detalha as principais plataformas que serão 
utilizadas nesse processo.
O cadastro é uma medida importante para 
manter atualizadas as informações em saúde dos 
Municípios e o cadastro dos novos gestores e das 
equipes de atenção à saúde. Estão dispensados de 
realizar o procedimento os gestores reeleitos que 
mantiveram os secretários municipais de saúde. Em 
caso de troca, o prefeito precisa cadastrar e emitir o 
certifi cado digital do novo secretário.
A Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de 
Informações em Saúde do Ministério da Saúde 
possui cronograma defi nido para o envio e a 
atualização mensal dos dados no Sistema de 
Informações. Os novos gestores têm até sexta-feira, 
8 de janeiro, para enviar a remessa de dados da 
competência dezembro/2020 do Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (CNES). No dia 25 
de janeiro, também encerra o prazo para o envio 
das remessas de dezembro/2020 do Sistema de 
Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) e do Sistema 
de Informações Hospitalares (SIH/SUS).
Principais plataformas
O CNES é o sistema de informação ofi cial 
de cadastramento de informações de todos 
os estabelecimentos de saúde no país, 
independentemente de sua natureza jurídica ou 
de integrarem o SUS. Trata-se do cadastro ofi cial 
do Ministério da Saúde no tocante à realidade da 
capacidade instalada e mão-de-obra assistencial 
de saúde no Brasil em estabelecimentos de saúde 
públicos ou privados, com convênio SUS ou não.
O CNES é a base cadastral para operacionalização 
de mais de 90 sistemas de base nacional, como: 
Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), 
Sistema de Informação Hospitalar (SIH), e-SUS 
Atenção Primária (e-SUS APS), dentre outros. É 
uma ferramenta auxiliadora, que proporciona o 
conhecimento da realidade da rede assistencial 
existente e suas potencialidades, de forma a auxiliar 
no planejamento em saúde das três esferas de 
Governo, para uma gestão efi caz e efi ciente. O 
CNES possui as seguintes fi nalidades:
cadastrar e atualizar as informações sobre 
estabelecimentos de saúde e suas dimensões, como 
recursos físicos, trabalhadores e serviços;
disponibilizar informações dos estabelecimentos de 

Novos gestores precisam de cadastro e certifi cado digital 
para alimentar sistemas de informações da saúde

saúde para outros sistemas de informação;
ofertar para a sociedade informações sobre a 
disponibilidade de serviços nos territórios, formas de 
acesso e funcionamento;
fornecer informações que apoiem a tomada de 
decisão, o planejamento, a programação e o 
conhecimento pelos gestores, pesquisadores, 
trabalhadores e sociedade em geral acerca da 
organização, existência e disponibilidade de 
serviços, força de trabalho e capacidade instalada 
dos estabelecimentos de saúde e territórios.
Conheça o e-Gestor Atenção Básica (e-SUSAB) e 
faça o seu cadastro e atualização nas informações 
do gestor municipal. Você terá acesso aos painéis 
de indicadores e aos sistemas de informações da 
atenção primária à saúde.
Siops
Já o Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos da Saúde (Sipos) é o sistema informatizado 
de alimentação obrigatória e acesso público e 
operacionalizado pelo Ministério da Saúde. Ele foi 
criado para coleta, recuperação, processamento, 
armazenamento, organização e disponibilização 
de informações referentes às receitas totais e às 
despesas com saúde dos orçamentos públicos em 
saúde. O Siops possibilita o acompanhamento e 
monitoramento da aplicação de recursos em saúde, 
no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, sem prejuízo das atribuições próprias do 
Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas.
É no Siops que os gestores da União, dos Estados 

e dos Municípios declaram os dados sobre gastos 
públicos em saúde. Para alimentação do Siops, 
é necessária a certifi cação digital do secretário 
municipal de saúde e do prefeito, além de técnicos 
designados pelos gestores municipais para 
alimentação, atualização e manutenção local do 
sistema.
Para o exercício 2021, os prazos de homologação 
de dados no Siops são:
6º bimestre 2020 – até 30 de janeiro de 2021
1º bimestre 2021 – até 30 de março de 2021
2º bimestre 2021 – até 30 de maio de 2021
3º bimestre 2021 – até 30 de julho de 2021
4º bimestre 2021 – até 30 de setembro de 2021
5º bimestre 2021 – até 30 de novembro de 2021
ATENÇÃO!
Deixar de alimentar o Siops gera a inscrição do 
Ente no Serviço Auxiliar de Informações para 
Transferências Voluntárias (Cauc) e o bloqueio de 
todas as transferências federais voluntárias, legais 
e constitucionais aos Municípios.
Para esclarecimentos sobre o Siops, o gestor 
precisa entrar em contato com a equipe gestora 
do Ministério da Saúde pelos telefones: (61) 3315-
3172, 3315-3173, 3315-3176 e 3315-2901  ou pelo 
e-mail: siops@saude.gov.br. A área técnica de 
Saúde também está à disposição dos gestores para 
e esclarecimentos de dúvidas pelo telefone (61) 
2101 – 60000.
 
Da Agência CNM de Notícias
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PORTARIA Nº. 004, DE 14 DE JANEIRO DE 2021. 

 

“DISPÕE SOBRE A NOMEÇÃO DA COMISSÃO DA 
IMPRENSA OFICIAL DE MAIQUINIQUE – ESTADO DA 

BAHIA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

JESULINO DE SOUZA PORTO, 
Prefeito Municipal de Maiquinique, estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais: 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal Nº 020/06, de 21 de Março de 2006, Dispõe sobre a criação da 
Imprensa Oficial do Município de Maiquinique; 

CONSIDERANDO que o Art. 1º, da Lei Municipal Nº 020/06, de 21 de Março de 2006 regulamenta o Inciso 
XII, do Art. 6º, da Lei Federal nº 8.666/93, criando a Imprensa Oficial do Município de Maiquinique com a 
denominação de Diário Oficial do Município – Poder Executivo, com a publicação simultânea em meio 
impresso e eletrônico, através de provedor de internet banda larga de domínio público e sistema (software) 
de fácil acesso para o cidadão e os órgãos de controle externo, hospedado no endereço eletrônico: 
http://www.maiquinique.ba.gov.br; 

CONSIDERANDO que o Art. 2º, da Lei Municipal Nº 020/06, de 21 de Março de 2006, serão 
obrigatoriamente publicados no Diário Oficial do Município do Poder Executivo os atos da Administração 
Pública; 

CONSIDERANDO que o Art. 7º, da Lei Municipal Nº 020/06, de 21 de Março de 2006, o Poder Executivo 
deverá constituir, por ato oficial, uma comissão composta de 03 (três) membros integrantes do Controle 
Interno, da Contabilidade e da Administração ou Gabinete para organizar, selecionar e remeter para 
publicação, nos prazos legais, os atos da Administração Pública. 

RESOLVE: 
 
Art. 1º. - Com base no art. 7º, da Lei Municipal Nº 020/06, de 21 de Março de 2006, fica nomeados para 
compor a comissão da Imprensa Oficial do Município encarregada de sua elaboração dentro dos princípios 
e normas técnicas estabelecidas na Lei Municipal nº 020/06: 
 
- Washington Alves da Silva - Representante do Controle Interno 
 
- Gimaldo Bispo dos Santos - Representante da Contabilidade 
 
- Enio Lima Leite -  Representante da Administração 
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Art. 2º. - Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas seja de 
responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, 
reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  

Art. 3º. - Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial 
do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no prazo Máximo de 48 horas; 

Art. 4º. - No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo 
administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 
horas da data da publicação; 

Art. 5º. - O prazo previsto no caput do Artigo 4º, desta Portaria, poderá ser dilatado por exclusiva decisão 
do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação de documento oficial, 
cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade; 

Art. 6º. - Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no 
parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se publicação na 
edição subsequente; 

Art. 7º. - As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do 
ato publicado; 

Art. 8º. - A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora 
do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da data de publicação, 
observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de 
matéria através de telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício ou e-mail (de forma 
digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados os limites de horário; 

Art. 9º. - As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas 
através de mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser publicado, exclusivamente em editor de 
texto que gere arquivos no padrão Word e/ou por e-mails: pmmaiquinique@outlook.com / 
pmaiquinique@bol.com.br. Lembrando que o original deverá ser encaminhado também para a sede do 
Diário Oficial; 

Art. 10º. - No que concerne ao Padrão, à matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 

I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor 
responsável pelo envio e telefone para contato;  

II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  

III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente 
com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal; 

Art. 11º. - Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e 
telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das matérias; 

Art. 12º. - As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página; 
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Art. 13º. - Não serão aceitas ou deixarão de serem publicadas matérias enviadas com formatação em caixa 
de texto ou de forma que não esteja no padrão acima, ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou 
defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente 
anexo; 

Art. 14º. - Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  

I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do Diário Oficial do 
Município, após esse período serão enviados para reciclagem;  

lI – Os CDs e DVD s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, 
devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento; 

Art. 15º. - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, com efeito retroativo a 08 de março de 
2019. 

Art. 16º. - Revogam-se as disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, EM 14 DE JANEIRO 
DE 2021. 

 

JESULINO DE SOUZA PORTO 
Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020 

 

O Pregoeiro do Município de Maiquinique – Bahia, abaixo subscrito, torna público que, 

conforme consignado em ata, cuja íntegra fora publicada na edição do diário oficial do 

município do dia 13/01/2021, a sessão do pregão presencial acima epigrafado, que tem como 

objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos e 

máquinas para atender as demandas das diversas Secretarias Municipais, marcada para às 

14h30min do dia 13/01/2021, não pôde ser realizada por indisponibilidade de espaço físico que 

comportasse, com segurança, todos os interessados que compareceram para participar do 

certame, face ao contexto da pandemia do novo coronavírus. Desse modo, fica desde já 

designada nova sessão de licitação para o dia 20/01/2021, que será realizada no auditório 
da Escola Municipal Nataniel Souza Silveira, localizado na Praça Luiz Rodrigues Silva, 
Centro de Maiquinique/BA, às 08h00min. 

Importante informar que, visando as medidas de segurança contra a pandemia do coronavírus, 

só será permitida a entrada e permanência no recinto de pessoas usando máscaras, em 

número máximo de dois representantes para cada empresa licitante. No local, os licitantes 

receberão orientações sobre como se posicionarem, de modo a manter o distanciamento de 

segurança entre um licitante e outro, como medida preventiva contra o coronavírus. Essas 

recomendações serão de cumprimento obrigatório, cujo descumprimento poderá implicar na 

saída do representante da licitante do local. 

A íntegra do Edital e seus anexos pode ser encontrada no site: 

www.maiquinique.ba.gov.br/transparencia/inicial.asp. 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, pessoalmente, na 

sede da Prefeitura Municipal de Maiquinique, situada na Rua Francisco Martins, nº 01, Centro, 

ou, ainda, pelo telefone 77 – 3275 2179, no horário de atendimento das 08 às 12 horas. 

 

Maiquinique– BA, em 14 de janeiro de 2021. 
 

 

GIMALDO BISPO DOS SANTOS 
Pregoeiro 
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AVISO DE REMARCAÇÃO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2020 

 

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Maiquinique/BA, torna público que a sessão do pregão 

presencial acima epigrafado, que tem como objeto a contratação de empresa, por registro formal 

de preços, visando aquisições futuras de materiais de construção para atendimento das diversas 

secretarias municipais, bem como para distribuição nos termos da Lei Municipal nº 024/2019, 

conforme descrição dos itens e quantitativos estimados constante no termo de referência, será 

realizada no dia 21 de janeiro de 2021, às 10h00min, no setor de licitações da Prefeitura 

Municipal, situada na Rua Francisco Martins, n° 01, Centro. 

A íntegra do edital e seus anexos podem ser acessados no site 

http://www.maiquinique.ba.gov.br/transparencia/inicial.asp#nogo.  

Maiores informações na sede da prefeitura Municipal ou pelo telefone 77 - 3275 2179, das 08 às 

12h, ou, ainda, pelo e-mail licitacoesmaiquinique@gmail.com.  

 

 

Maiquinique– BA, em 14 de janeiro de 2021. 
 

 

GIMALDO BISPO DOS SANTOS 
Pregoeiro 
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_____________________________________________________________________________________ 
Rua Francisco Martins, 01-CEP: 45.770-000/Fonefax (77) 3275-2179 - Maiquinique – Bahia 

Site: www.prefeiturademaiquinique.ba.gov.br 

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO, VINCULADA AO  PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2020, publicado no Diário Oficial do Município, Edição nº 
1159, de 30 de dezembro de 2020. 
 

 

 

Onde se lê: 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2019 

 

 

 

Leia-se: 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2020 

 

 

 

Quinta-feira, 14 de Janeiro de 2021 - Edição Nº 1.168


		2021-01-14T21:21:29-0300
	PRIMASY TECNOLOGIA LTDA ME:21225922000177




