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COMUNICADO 

PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2016 

 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO comunica aos interessados no Pregão Presencial 
032/16, 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, que em razão dos questionamentos 
apresentados pela empresa CERTRO EVENTOS, com base nas informações 
prestadas pelo CAU/BA, evidenciou-se a necessidade de alteração do instrumento 
convocatório para fins de inclusão dos profissionais arquiteto e urbanista no rol de 
legitimados a compor a equipe técnica para execução dos serviços previstos no lotes 1 
e 2. Deste modo, fica a sessão de abertura do certame adiada para o dia 12 de julho 
de 2016, às 9h30, em obediência ao disposto no art. 21, §4º, Lei Federal n. 8.666/93. 
O edital devidamente retificado estará disponível para download através do endereço 
www.pmsf.gov.ba.br ou mediante solicitação encaminhada ao endereço: 
licitacao.copel@simoesfilho.ba.gov.br. ADEMILSON NEVES S. JUNIOR – 
PREGOEIRO. 
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