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Prefeitura Municipal de  
Simões Filho publica: 

 
 
 
• Aviso de Licitação Pregão Presencial N.º 032/2016 – Objeto: 

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e 
montagem de estruturas; equipamentos de som, iluminação, imagem; 
geradores; e, banheiros químicos para a realização de eventos cívicos, 
religiosos, culturais, populares e das manifestações culturais no âmbito do 
Município de Simões Filho. 

 



Aviso de Licitação Num: PP032/2016

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

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Simões Filho torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 032/2016, cujo 
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de locação e montagem de estruturas; equipamentos de 
som, iluminação, imagem; geradores; e, banheiros químicos para a realização de eventos cívicos, religiosos, culturais, 
populares e das manifestações culturais no âmbito do Município de Simões Filho, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Cultura, com data de recebimento e abertura dos envelopes em 27/06/2016, às 09h00. Os interessados 
poderão obter o edital no endereço eletrônico: http://www.pmsf.ba.gov.br; ou, solicitá-lo através do endereço: 
licitacao.copel@simoesfilho.ba.gov.br. Informações: Tel. (71) 3296-8300, ramal 300. ADEMILSON NEVES S. JUNIOR - 
PREGOEIRO.
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