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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica:

 
 
 
 
 
• Pregão Presencial n.º 031/2015 - Objeto: Contratação de empresa 

especializada nos serviços de manutenção geral do sistema de 
abastecimento de água, com reposição total de peças (hidráulica, elétrica 
e mecânica), nas localidades que ainda não foram beneficiadas pelo 
sistema regular de abastecimento de água, embasa, empresa baiana de 
água e saneamento em Simões Filho, nos distritos de Palmares, Pitanga 
de Palmares, comunidade Quilombola do Danda, Cotegipe e Santa Luiza.  

• Comunicado Pregão Presencial Nº. 0045/2015 - Objeto : Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços no âmbito da 
educação para o Município de Simões Filho, objetivando a reestruturação 
da proposta educacional, que fica adiada a abertura da sessão marcada 
para o dia 25.08.2015 em virtude da necessidade de alteração do objeto 
contratual. 



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

AVISO DE LICITAÇÃO PP 31/15
O Município de Simões Filho torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 031/2015, cujo
objeto é Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção geral do sistema de abastecimento de água,
com reposição total de peças (hidráulica, elétrica e mecânica), nas localidades que ainda não foram beneficiadas pelo
sistema regular de abastecimento de água, EMBASA, Empresa Baiana de Água e Saneamento em Simões Filho, nos
Distritos de Palmares, Pitanga de Palmares, Comunidade Quilombola do Danda, Cotegipe e Santa Luiza. O recebimento
dos envelopes acontecerá no dia 27 de agosto 2015, às 14h30min. Os interessados poderão obter o edital através do
endereço eletrônico: http://www.pmsf.ba.gov.br. Informações: Tel. (71) 3296-8300, ramal 300. DESIRÉE ATTA -
PREGOEIRA.
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Licitações

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

COMUNICADO
O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO comunica a todos os interessados no Pregão Presencial nº. 0045/2015, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no âmbito da educação para o Município de Simões
Filho, objetivando a reestruturação da proposta educacional, que fica adiada a abertura da sessão marcada para o dia
25.08.2015 em virtude da necessidade de alteração do objeto contratual. Ficando nova data para abertura da sessão a ser
divulgada nos veículos oficiais posteriormente. LUIZ HENRIQUE S. SANTOS - PREGOEIRO.
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