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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
• Portaria n° 254/2015. 
• Extrato De Contrato nº. 0145/15-PMSF Pregão Presencial: 051/2015 - 

Objeto: Aquisição de Mobiliário em Geral e Equipamentos Diversos, 
visando a implantação do CREDE Bahia, CDL e SEBRAE no Pavimento 
Térreo da Casa do Empreendedor, para atender ás necessidades da 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico de Simões Filho-BA.  

• Primeiro Aditamento Ao Contrato Nº. 0160/14 PMSF Pregão 
Presencial: 010/2014 - Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses.  

• Quarto Aditamento Ao Contrato Nº. 0048/14 PMSF Pregão Presencial: 
021/2014 - Objeto: Reajuste com base no IGP-M de 3,8499%.  
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Portarias
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Extratos de Contratos
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Termos Aditivos


		2015-10-23T12:12:18+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.




