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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica:  

 
 
• Aviso de Republicação do Pregão Presencial Nº 039/15 - Objeto: 

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. 

• Comunicado de Adiamento do Pregão Presencial Nº 056/2015 - 
Objeto: Aquisição de materiais de sinalização vertical de trânsito. 

 
 
 



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

AVISO DE REPUBLICAÇÃO PP 039/15 

O Município de Simões Filho informa aos interessados do PP nº 039/15. Objeto: 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, cuja abertura ocorreria no dia 23/09/2015, às 09h30min, que 
o mesmo sobrevirá no dia 19/10/15 às 14h00min. 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 N: 13.927.827/0001-97  

COMUNICADO - ADIAMENTO PP 056/2015 

O Município de Simões Filho comunica aos interessados que, o Pregão Presencial n. 056/2015, 
referente à aquisição de materiais de sinalização vertical de trânsito, houve a necessidade de 
readequação do Termo de Referência que orienta o certame, deste modo, a sessão de abertura 
fica adiada para data a ser definida em momento oportuno.  

ADEMILSON NEVES S. JUNIOR 
PREGOEIRO 
 
 

Licitações
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