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Prefeitura Municipal de  
Simões Filho publica: 

 
 
• Aviso de Licitação Carta Convite Nº004/2017 - Objeto será: contratação 

de empresa especializada para Organização e produção dos festejos 
juninos que serão realizados em diversos bairros do Município de Simões 
Filho, no período de 16 a 25/06/2017, conforme quantitativos e 
especificações previstas no Termo de Referência. 
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