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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

  
 
• Aviso de Licitação do Pregão Presencial Nº 39/15 - Objeto: 

Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP), serviço local com roaming em todo território nacional, 
serviço de longa distância nacional (LDN), para chamadas originadas em 
todo território nacional a ser utilizado em aparelhos celulares e serviços 
de transmissão digital de dados, para a Prefeitura Municipal de Simões 
Filho. 

• Resultado do Pregão Presencial Nº 040/15 - Objeto: Prestação de 
serviços de manutenção preventiva da rede lógica e de telefonia das 
escolas e Secretarias Municipais da Prefeitura de Simões Filho. 

 



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

AVISO DE LICITAÇÃO PP 39/15

O Município de Simões Filho torna público que realizará licitação na modalidade: Pregão 
Presencial. nº 039/15. Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de Serviço 
Móvel Pessoal (SMP), serviço local com roaming em todo território nacional, serviço de longa 
distância nacional (LDN), para chamadas originadas em todo território nacional a ser utilizado 
em aparelhos celulares e serviços de transmissão digital de dados, para a Prefeitura Municipal 
de Simões Filho, sendo necessário o total de 200 (duzentas) linhas e 200 (duzentos) aparelhos 
em regime de comodato, com data de recebimento dos envelopes e abertura no dia 23/09/2015, 
às 09h30min. Os interessados poderão obter o edital no endereço eletrônico: 
www.pmsf.ba.gov.br, (Despesas/Licitações), tel. (71) 3296 -8300 ramal 300. Denise Santana - 
Pregoeira.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ/MF SOB N° 13.927.827/0001-97 

RESULTADO PP 040/15 

O Município de Simões Filho informa aos interessados do PP 040/14, 
objeto:�contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva da rede lógica e de telefonia das escolas e 
Secretarias Municipais da Prefeitura de Simões Filho, que foi declarado 
vencedor e adjudicado o objeto à empresa VALFREDO REBOUÇAS OLIVEIRA ME,
com valor total de R$ 42.999,96. Denise Santana- Pregoeira.

Licitações

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EATBLOLVHVPS37VPLAEPMQ

Quarta-feira
9 de Setembro de 2015
2 - Ano VII - Nº 2419


		2015-09-09T09:04:56+0000
	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA:05277208000176
	Garantir autenticidade e integridade dos dados, através de assinatura digital ICP-Brasil gerada pelo software de propriedade do IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública, sendo vedada a utilização por terceiros sem sua autorização, conforme Lei nº 9.609/98.




