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ESTADO DO PIAUÍ 
Prefeitura Municipal de Olho D'Agua do Piauí 

Av. Nossa Senhora das Dores,659 - Centro - Tel.: (86) 3294-0060 
Olho D' Água do Piauí- PI * CEP 64.468-000 

CNPJ:01.612.595/0001-07 

ATA DE AUDl~NCIA PÚBLICA RELATÓRIO GESTÃO 2022 

Aos vinte e dois dias do mês de Março de 2022 às oito horas da manhã nas dependências da Câmara 

Municipal de Olho Dágua do Piauí situada na Avenida Agostinho José Leal, Centro, reuniram-se 

representantes de diversas entidades e sociedade civil conforme lista de presença anexa a esta ata. A 

reunião foi aberta pelo Senhor Aderne, contador do município, que iniciou sua fala após a composição da 

mesa onde se encontravam as seguintes autoridades, Antônio Santana, vereador do município, Ezequiel 

cassiano também vereador do município, a senhora Lígia Leal, coordenadora de educação do município, 

Antônia do Nascimento, secretária de saúde, Garla Oliveira, assistente social, Samara Ribeiro, conselheira 

tutelar. Continuando sua fala o Senhor Aderne ressaltou que o assunto seria a apresentação dos resultados 

geral do município da receita e transparência financeira, onde passou para apresentação de despesas e 

receitas no executivo e legislativo na sua totalidade, passando a palavra para Secretária de Saúde onde fez 

apresentação do relatório de gestão 2022 mostrando os indicadores e alcance de suas metas preconizado 

pelo ministério da saúde, passando assim para coordenadora de educação a senhora Lígía Leal que 

também apresentou o relatório da secretaria de educação mostrando as modalidades, segmentos e 

programas existentes na rede. Continuando, a assistente social do município Carla Oliveira fez uso da 

palavra apresentando seu relatório referente ao Centro de Assistência Social (CRAS) apresentando assim 

as ações relativas aos programas, serviços, esplanando assim sobre cada um e suas especificidades onde 

ao final de cada apresentação o Senhor Aderne fez suas considerações sobre cada pasta. k;, onze horas e 

vinte minutos a reunião foi encerrada e sem mais para o presente encerro também esta ata que vai por mim 

assinada e demais presentes. 

Olho Dágua do Piauí, 22 de Março de 2023. 

Maria de Lourdes Leal da Silva 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA 

PRAÇA DA MATRIZ, nº 141-Centro-CEP: 64.190-000 

CNPJ: 06.553.903/0001-86 - Batalha-PI 

A VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 

O Município de Batalha/PI, localizada na Praça da Matriz, nº 141, Centro, Batalha/PI, toma 
público, para conhecimento dos interessados que no dia 13 de abril de 2023, às lOh00min, 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, por Registro de Preço, do tipo Menor 
Preço, tendo por objeto: Contratação de Empresa para a prestação de serviço de limpeza 
de fossas sépticas e caixas d'água, para atender a Prefeitura Municipal de Batalha-PI e 
suas Secretarias, nos termos da Decreto nº 10.024/19, Lei nº 7.892/13, Lei nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a lei nº 8.666/93 e suas alterações e suas alterações. Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra em dias úteis, no horário de 08:00hrs 
às 13 :30 horas, e disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí-Licitações 
Web e ainda no site www.comprasbatalha.com.br, Portal de Compras de Batalha/PI e e-mail: 
cpl.batalha@gmail.com. 

Batalha - PI, 29 de março de 2023 

Thays Cristina Lima da Silva 
PREGOEIRA MUNICIPAL 
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