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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

  
• Comunica Concorrência pública nº 002/2012 - Objeto: Execução de 

obra de macro drenagem na zona urbana do município de Simões 
Filho. 

• Comunica Pregão presencial 051/2012 - Objeto: Aquisição de tabela 
de basket hidraulica manual completa, para uso no ginásio de 
esportes do município de simões filho-ba, com data de recebimento 
dos envelopes e abertura no dia 15/05/2012. 

• Comunica Pregão presencial 052/2012 - Objeto: Aquisição de um 
veículo para manutenção das atividades assistenciais da Secretaria 
Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social da Prefeitura 
Municipal de Simões Filho-Ba. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ N: 13.927.827/0001-97 

COMUNICA
A prefeitura municipal de Simões Filho torna publico, para conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade: 

Concorrência pública nº 002/2012, objeto: Execução de obra de macro drenagem na zona urbana do município de 
Simões Filho, com data de recebimento dos envelopes e abertura no dia 31/05/2012, às 10:00h. Os interessados poderão 
obter informações e/ou o edital na sala da Coel - na Praça 07 de novembro, nº 359 - Centro, Simões Filho/ba - tel 3296 -
8300 ramal 299. Carlos Frederico Fraga - Presidente da Coel. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ N: 13.927.827/0001-97 

COMUNICA
A Prefeitura Municipal de Simões Filho torna publico, para conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade: 

Pregão presencial 051/2012; objeto: Aquisição de tabela de basket hidraulica manual completa, para uso no ginásio de 
esportes do município de simões filho-ba, com data de recebimento dos envelopes e abertura no dia 15/05/2012, às 
11:00h, os interessados poderão obter informações e/ou o edital na sala da Copel - na Praça 07 de novembro, nº 359 -
Centro, Simões Filho/ba - tel (071) 3296 -8300 ramal 299. Carlos Frederico Fraga - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ N: 13.927.827/0001-97 

COMUNICA
A prefeitura municipal de Simões Filho torna publico, para conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade: 

Pregão presencial 052/2012; objeto: Aquisição de um veículo para manutenção das atividades assistenciais da Secretaria 
Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Simões Filho-Ba, com data de 
recebimento dos envelopes e abertura no dia 15/05/2012, às 14:00h, os interessados poderão obter informações e/ou o 
edital na sala da Copel - na Praça 07 de novembro, nº 359 - Centro, Simões Filho/Ba - tel (071) 3296 -8300 ramal 299. 
Carlos Frederico Fraga - Pregoeiro. 
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