
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Com a finalidade de melhorar a saúde das mulheres e 
prevenir contra o aparecimento do câncer de colo de 
útero, o Ministério da Saúde, por meio do Programa 
Nacional de Imunização e secretarias municipais, am-
plia o calendário básico com a vacina quadrivalente 
contra o Papilomavírus, o HPV, no Sistema Único da 
Saúde - SUS. Em São Desidério, a vacina estará dis-
ponível, para as meninas de 11 a 13 anos, em todas as 
16 Unidades Básicas de Saúde - UBS a partir de 10 de 
março. 
A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde é que 
no município aproximadamente 980 adolescentes nes-
ta faixa etária sejam imunizadas.
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Vacina contra o HPV estará disponível na rede municipal de 
saúde de São Desidério
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COOPERADA – COOPERATIVA AGRÍCOLA ALVORADA 
CNPJ (MF) 07.364.776/0001-30 

 
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Na forma do art. 23 do Estatuto Social da COOPERADA – Cooperativa Agrícola Alvorada, ficam convocados os senhores cooperantes, para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária (AGO), a realizar-se no dia 29 de Março de 2014, em primeira convocação, às 14:00 horas, em segunda convocação às 15:00 horas e em terceira 
convocação às 16:00 horas, na sede da cooperativa, na Av. Antônio Carlos Magalhães,  n.650, Sala 206, Edifício Indusmaq, 2° Andar, Bairro Centro, CEP:47.800-000,  na 
cidade de Barreiras, Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Análise e deliberação da Prestação de Contas da Diretoria e do Parecer do Conselho 
Fiscal sobre o Balanço e a gestão do exercício de 2013; 2) Exame e aprovação do Balanço Patrimonial e demais pecas das demonstrações financeiras do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2013; 3) Deliberar sobre a destinação das Sobras ou perdas apuradas no exercício; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal e sua remuneração.  
Nota: Nesta data a Cooperada possui 19 cooperados.                                     Barreiras, Bahia, 07 de Março de 2014   ILTON WALKER - Diretor Presidente  

 

Ratificação do Ato 
 
O Prefeito de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº 015/2014 da 
Dispensa de Licitação nº 001/2014, que tem por objeto: Serviços 
de locação de veículos para transportes de alunos do Ensino 
Básico, Ensino Fundamental e Ensino Médio, das escolas da 
sede e interior do Município, através da empresa EVOLUTION 
DESIGN EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.525.670/0001-48. 

  
O valor da contratação é de R$ 196.693,60 (cento e noventa e 

seis mil e seiscentos e noventa e três reais sessenta centavos), 
com vigência a partir de sua assinatura até o dia 11/05/2014, de 
acordo com o art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo 
Velho, 10 de Fevereiro de 2014. Humberto Pereira da Silva - 
Prefeito. 
 

Prefeitura  Municipal de  Tabocas do Brejo Velho 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ 13.654.439/0001-80 
Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 

  

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 004/2014. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Pregão Presencial nº. 004/2014–CPL/PMB/BA ao Licitante vencedor, a Empresa AUTO POSTO MONTE SINAI LTDA, vencedora 
dos lotes 01, 02 e 03, com a menor proposta apresentada, com o valor total resultante da soma dos 03 (três) lotes, a quantia estimada de 
R$ 763.300,00 (setecentos e sessenta e três mil e trezentos reais), por apresentar propostas com o menor preço por lote para execução 
do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio desta Prefeitura, à vista das 
considerações expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do 
prazo recursal, lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados no edital. 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Licitação Modalidade Tomada de Preço 002/2014. 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Tomada de Preço nº. TP 002/2014 CPL/PMB/BA à Licitante vencedora, a Empresa CLAUDEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO 
DE BREJOLANDIA - ME, inscrita no CNPJ nº 19.052.161/00001-57, vencedora com a menor proposta apresentada, com o valor total 
Global de R$ 198.800,00 (cento e noventa e oito mil e oitocentos reais), por apresentar proposta com o menor preço Global para 
execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, à vista das 
considerações expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do 
prazo recursal, lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados no edital. 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Licitação Modalidade Pregão Presencial 006/2014. 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, homologa o procedimento Licitatório Pregão presencial nº.  PP 
006/2014–CPL/PMB/BA à Licitante vencedora, a Empresa PARAISO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 
08.270.608/0001-48, vencedora do lote único, com o valor total final a quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), deste 
valor receberá a Empresa um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2011/2011, COR PRETA – PLACA NYP 2394, 
RENAVAN 298312573, avaliada pela comissão de avaliação desta Prefeitura no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e a diferença, 
o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) que será pago mediante pronta entrega do veículo adquirido, por apresentar proposta 
com o menor preço por lote para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Pregoeiro e pela Equipe de 
Apoio desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E 
JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do prazo recursal, lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante os termos 
fixados no edital. 
 
Brejolândia - Bahia, 25 de fevereiro de 2014. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 
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Vacina contra o HPV estará disponível na rede municipal de 
saúde de São Desidério

 A estimativa da Secretaria Muni-
cipal de Saúde é que no município 
aproximadamente 980 adolescen-
tes nesta faixa etária sejam imu-
nizadas. “Para realizar a imuniza-
ção é preciso que estas meninas 
estejam acompanhadas por seus 
pais ou responsáveis. Esta norma-
tiva segue o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, elas devem estar 
munidas da carteirinha de vaci-
nação e, caso ainda não a tenham, 
podem apresentar a carteira da 
UBS que frequentam, aquelas que 
não tiverem cadastro em alguma 
UBS devem levar um documento 
de identificação (RG)”, explicou a 
coordenadora de Atenção Básica, 
Mônica Valéria.
A vacinação conjuntamente com 
atuais ações permitirá o rastrea-
mento do câncer do colo de útero e 
possibilitará nas próximas décadas 
prevenir esta doença que represen-
ta hoje a segunda principal causa 
de morte por câncer entres as mu-
lheres no Brasil.
O esquema de vacina proposto 
pelo Ministério da Saúde (MS) é de 
três doses. A primeira dose a partir 
do dia - D para o público-alvo, que 
acontece no dia 10 de março. A se-
gunda dose será seis meses depois 
da primeira, ou seja, em setembro. 
A terceira e última dose será apli-
cada após cinco anos, a contar da 
aplicação da primeira dose. 
Ainda de acordo com a coordena-
dora, Mônica Valéria, a imuniza-
ção contra o HPV é importante, 
porque é uma medida preventiva 

que será sentida em longo prazo. 
"Essa vacina é importante porque 
ela é quadrivalente, ou seja, pre-
vine contra quatro tipos de HPV. 
Dois deles (os tipos 16 e 18) são 
responsáveis pela maioria dos ca-
sos de câncer de colo-uterino no 
país. É recomendado tomar a va-
cina antes de iniciar a vida sexual, 
para que a menina não tenha tido 
um possível contato com o vírus, 
embora a doença não substitua o 
uso de preventivos e a realização 
do exame papanicolau, conhecido 
como o preventivo ginecológico", 
ressaltou.
 Os profissionais da saúde recebe-
ram capacitação com informações 
acerca da doença e vacina.
A doença – O HPV é a sigla para 
vírus do papiloma humano, e vem 
do inglês Human Papiloma Virus. 
HPV é um vírus que infecta a pele 
e possui mais de 200 variações di-
ferentes, e a maioria aparece atra-

vés de verrugas, e geralmente em 
locais escondidos. A principal for-
ma de transmissão do HPV é atra-
vés de relações sexuais, e é a  doen-
ça sexualmente transmissível mais 
frequente e conhecida, geralmente 
as mulheres são as que mais pos-
suem o problema. A maioria das 
situações não apresenta sintomas 
clínicos, e se a pessoa demora mui-
to para descobrir, o vírus pode se 
tornar um câncer do colo do úte-
ro, o tipo de HPV mais conhecido 
e grave. Para a mulher prevenir o 
câncer do colo do útero é impor-
tante fazer o exame chamado Papa-
nicolau com uma certa frequência, 
para ter sempre controle. Apesar 
de ser mais difícil, a infecção pode 
ocorrer no homem também, po-
rém as manifestações são menos 
frequentes.
 

Texto: Adinete Batista
Foto: Divulgação 


