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Simões Filho publica: 

 
 
 

 

• Portaria N° 059/2017 - Retifica o item 1, da Portaria nº 054/2017, de 08 
de agosto de 2017. 

• Aviso de Suspensão de Licitações COSEL/INFRA Concorrência Nº 
005/2017 - INFRA, cujo objeto será a Contratação de empresa 
especializada para obras de limpeza e dragagem de diversos canais no 
Município de Simões Filho - BA. 

• Aviso de Suspensão de Licitações COSEL/INFRA Concorrência Nº 
006/2017 - INFRA, cujo objeto será a Contratação de empresa 
especializada para obras de manutenção dos prédios públicos escolares 
no Município de Simões Filho - BA. 

• Aviso de Prorrogação Pregão Presencial Nº 032/2017 - INFRA - cujo 
objeto será a aquisição de materiais de construção, ferramentas e 
equipamentos de proteção individual ( EPI’s) e diversos em geral, para 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutural do 
Município de Simões Filho BA. 
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Portarias



Aviso de Adiamento Num: 005,006/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ N: 13.927.827/0001-97  

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÕES COSEL/INFRA

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, torna público para conhecimento dos interessados 
que estão suspensas as seguintes licitações, em virtude de correções nas especificações técnicas: 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2017 - INFRA, cujo objeto será a Contratação de empresa especializada para obras de 
limpeza e dragagem de diversos canais no Município de Simões Filho - BA, conforme especificações e quantitativos 
estimados constantes no Edital e em seus anexos. Tipo: Menor Preço Global.  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2017 - INFRA, cujo objeto será a Contratação de empresa especializada para obras de 
manutenção dos prédios públicos escolares no Município de Simões Filho - BA, conforme especificações e quantitativos 
estimados constantes no Edital e em seus anexos. Tipo: Menor Preço Global.  
Informaremos a nova data oportunamente. Isacarla dos Santos Silva - Presidente da Comissão Setorial de licitação - 
Infra.

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

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V+BF2TZ3GKUZAMLE62GZQW

Quinta-feira
24 de Agosto de 2017

3 - Ano IX - Nº 3746

Licitações



Aviso de Licitação Num: 032/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ N: 13.927.827/0001-97  

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017 - INFRA

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, torna público para conhecimento dos interessados, 
que a sessão para abertura das propostas referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017 - INFRA, cujo objeto será a 
aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos de proteção individual ( EPI’s) e diversos em geral, 
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutural do Município de Simões Filho BA, conforme 
especificações e quantitativos estimados constantes no Edital e em seus anexos, marcado para o dia 30/08/2017 às 
09:30, tendo em vista revisões nas especificações técnicas foi remarcado para o dia 06/09/2017 às 09:30 ; na Sala de 
reuniões da Comissão de Licitação do Município de Simões Filho, situada à Praça 07 de Novembro, nº 359, Centro - 
Simões Filho - Bahia, CEP: 43.700-000. Informações referente ao Edital na Sala da COSEL e no email: 
seinfra@simoesfilho.ba.gov.braquisição do Edital no sitehttp://www.simoesfilho.ba.io.org.br/ link: acesso à informação - 
Licitações e Contratos - Integra. Isacarla dos Santos Silva - Presidente da Comissão Setorial de licitação - Infra 
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