
Gestor - Jose Eduardo Mendonca de Alencar / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Simões Filho - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTQXQRSMWULU7UHLW3QU2G

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Simões Filho
1 Quinta-feira • 24 de Novembro de 2016 • Ano VIII • Nº 3232
 
 

Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
• Portaria n° 321/2016 – Rita de Cássia de Oliveira Santos, 
• Portaria n° 322/2016 – Genilza Sena Dias. 
• Resultado Pregão presencial Nº 0038/2016 - Objeto: Contratação de 

empresa especializada para serviços de coleta, transporte, cremação e 
destinação final de ossadas humanas do Cemitério Municipal São Miguel 
e Góes Calmon. 

• Extrato De Contrato nº. 0095/16-FMS Pregão Presencial: 044/2016 - 
Objeto: Contratação de empresa para cobertura de seguro de 07 (sete) 
veículos, da Frota Própria da Prefeitura Municipal de Simões Filho/Fundo 
Municipal de Saúde. 
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Decretos
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Extratos de Contratos

Licitações
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	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.




