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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
• Aviso de Resultado de Licitação Carta Convite Nº 003/2017 – Objeto:  

contratação de empresa para execução de obras e serviços de 
engenharia para a construção de gavetas para o cemitério São Miguel 
deste Município - empresa Crogemont Construção, Manutenção e 
Montagens e Montagens Eirelli - ME 
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