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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica:  

 
 
• Aviso de Licitação - Cp 008/2015. – Objeto: Contratação de 

instituição/empresa especializada para o planejamento, divulgação e 
realização de concurso público, com o número estimado de 10.000 (dez 
mil) inscritos, visando o provimento de cargos efetivos da prefeitura 
municipal de Simões Filho/BA, dos níveis: médio, técnico e superior e de 
vagas disponíveis ou cargos criados até a publicação do instrumento 
convocatório do concurso. 

 
  



Aviso de Licitação Num: 007/2016

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

AVISO DE LICITAÇÃO - CP 008/2015

O Prefeito do Município de Simões Filho-BA, José Eduardo Mendonça de Alencar, através da Presidente da COPEL, 
torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008/2015, tipo TÉCNICA E PREÇO, 
para a Contratação de instituição/empresa especializada para o planejamento, divulgação e realização de concurso 
público, com o número estimado de 10.000 (dez mil) inscritos, visando o provimento de cargos efetivos da Prefeitura 
Municipal de Simões Filho/BA, dos níveis: Médio, Técnico e Superior e de vagas disponíveis ou cargos criados até a 
publicação do instrumento convocatório do concurso. ABERTURA em 27/04/2016, às 09:30h, na Sala de Reunião, 2º 
andar do Prédio da Prefeitura de Simões Filho/BA, com endereço na Praça 07 de Novembro, nº 359, Centro. O Edital 
poderá ser adquirido através do site www.pmsf.ba.gov.br, (Portal da Transparência Pública-Despesas-Licitações) ou no 
endereço acima, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 17:00h, de segunda a quinta-feira e das 08:00h às 13:00h, 
sexta-feira. Em 10/03/2016, Desirée Atta. 
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