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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 

• Aviso de Chamamento Público – N° 001/2017 - (Processo 
Administrativo n° 5541/2017) - Objeto: A seleção de Organização da 
Sociedade Civil para elaboração e execução de atividades esportivas, 
físicas e de lazer no Município de Simões Filho – BA. 
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