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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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Secretaria de Saúde de Barreiras 
promove ação educativa e preventiva 

contra a Hanseníase

Dircom

O Dia Nacional de Combate e Prevenção a Hanseníase foi mar-
cado por reflexões e informações em Barreiras, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde promoveu neste final de semana uma palestra 
na Unidade de Saúde do Jardim Ouro Branco para falar sobre o 
combate e prevenção da doença.
A palestra foi ministrada pela Enfermeira Maira Fernandes e 
pelos Agentes Comunitários da unidade de saúde, contou com 
a participação de moradores dos bairros Jardim Ouro Branco, 
Novo Horizonte e Sandra Regina.
Segundo a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Doracir 
Madalena, o principal objetivo do evento foi de esclarecer para a 
comunidade além da prevenção, os sinais e sintomas da doença, 
de reforçar os cuidados que são necessários para o tratamento, 
alertar e incentivar a procura pelos serviços de saúde.
“A data foi instituída com o objetivo de chamar a atenção da so-
ciedade e das autoridades de saúde sobre a importância da pre-
venção e do tratamento adequado da doença, no nosso muni-
cípio todas as unidades fazem acompanhamento dos pacientes 
com essa doença e os casos mais graves são devidamente acom-
panhados na Unidade de Saúde Leonídia Ayres”, disse.
O Ministério da Saúde preconiza a Ação Global para o controle 
da doença até 2020, em Barreiras atualmente há 76 pacientes em 
tratamento. A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, cau-
sada pelo bacilo de Hansen e se apresenta por manifestações de 
pele (como manchas dormentes) e por manifestações nervosas 
(como dores, choques e formigamentos nos trajetos de nervos 
periféricos). 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA  
 
 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da 
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a 
realização da Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa, a realizar-se 
em: 
 

 DATA: 09 de fevereiro de 2018. 
 Local: Centro de Capacitação Profissional no Residencial Sol do 

Cerrado. 
 Endereço: Quadra 08, bloco 08, S/N, na cidade de Luís Eduardo 

Magalhães-BA. 
 
A convocação dar-se-á às 16h30hs do dia mencionado, com qualquer número 
de pessoas onde se instalará a Assembleia para deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: 
 
01 – Constituição e criação da Cooperativa; 

02 – Apreciação e aprovação do Estatuto Social; 

03 – Eleição da Diretoria Administrativa, do Conselho Fiscal, se for o caso, do 
Conselho de Ética; 

04 – Posse da chapa eleita; 

05 – Definição da sede; 

06 – Subscrição e Integralização de Capital (previsto no estatuto); 

07 – Assuntos Gerais. 

 
Luís Eduardo Magalhães – BA, 30 de janeiro de 2018. 

 
 
 

Marlúcia Ferreira da Silva 
Membro da Comissão de Criação 
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ESTADO DA BAHIA 
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

CNPJ: 13.913.140/0001-00 

HOMOLOGAÇÃO

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO, PREFEITO MUNICIPAL DE 
SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que me acho investido, 
em especial nos termos da Lei n.º 8.666/93, e na condição de autoridade competente, 
após receber o encaminhamento da Comissão Permanente de Licitação sobre o 
resultado da Licitação Tomada de Preço n.º 001TP/2018, HOMOLOGO o resultado 
apresentado, como sendo as empresas:  
- KGN CONSTRUTORA e EMPRENDIMENTOS LTDA-EPP inscrita no CNPJ 
n.º12.239.466/0001-23, vencedora do valor global de R$449.744,90 (quatrocentos e 
quarenta e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa 
centavos);Santana – Bahia  29 de janeiro de 2018.Marco Aurélio dos Santos Cardoso 
- Prefeito Municipal. 

ADJUDICAÇÃO 

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO, PREFEITO MUNICIPAL DE 
SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que me acho investido, 
em especial nos termos da Lei n.º 8.666/93, e na condição de autoridade competente, 
após receber o encaminhamento da Comissão Permanente de Licitação sobre o 
resultado da Tomada de Preço n.º 001TP/2018, ADJUDICO o resultado apresentado e 
autorizo os procedimentos cabíveis para a contratação da empresa: 
- KGN CONSTRUTORA e EMPRENDIMENTOS LTDA-EPP inscrita no CNPJ 
n.º12.239.466/0001-23, vencedora do valor global de R$449.744,90 (quatrocentos e 
quarenta e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa 
centavos);Santana - Bahia, 29 de janeiro de 2018.Marco Aurélio dos Santos Cardoso 
- Prefeito Municipal. 


