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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
 
• Decreto Nº 941/2017 - Atribuir a comissão setorial de licitação, presidida 

pela senhora Isacarla dos Santos Silva, a responsabilidade pelos 
processos licitatórios de material e serviços, de acordo com a similaridade 
quando o objeto envolve duas ou mais secretarias de acordo com os 
termos de referências. 
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