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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 Resultado do Julgamento Final do PP Nº 044/15 - Objeto: Aquisição de
acessórios de uniformes (camisas), com o brasão do município de Simões
Filho bordado; aquisição de uniformes, calçados e equipamentos de
proteção individual (EPIs) para servidores da coordenação de máquinas e
veículos ambos para atender as necessidades da secretaria municipal de
administração e aquisição de bandeiras nacional, do estado da Bahia e do
município de Simões Filho (SEAD/SEDES) e declara vencedora: lote II e
III a empresa Maria Isaíra Valentim de Menezes.



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

RESULTADO DE JULGAMENTO DO PP 044/2015
O Município de Simões Filho-BA, através da Pregoeira, torna público o resultado do julgamento final do PP nº 044/15,
cujo objeto é a Aquisição de acessórios de uniformes (camisas), com o Brasão do município de Simões Filho bordado;
aquisição de uniformes, calçados e equipamentos de proteção individual (EPI?s) para servidores da Coordenação de
máquinas e veículos ambos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e aquisição de
Bandeiras Nacional, do Estado da Bahia e do Município de Simões Filho (SEAD/SEDES) e declara VENCEDORA:
Lote II e III a empresa Maria Isaíra Valentim de Menezes (Irmãs Valentim), com o valor global de R$ 6.290,00 (seis mil,
duzentos e noventa reais) e R$ 3.764,00 (três mil, setecentos e sessenta e quatro reais), respectivamente; para o Lote IV, a
empresa T&J Comércio, Representações e Serviços Ltda-ME, com o valor global de R$ 1.935,00 (hum mil, novecentos e
trinta e cinco reais). Os Lotes I e V foram considerados fracassados. Em 11/09/15, Desirée Atta.
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