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Prefeitura Municipal de  
Simões Filho publica: 

 
 
 
• Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº035/2017. – Objeto: Contratar 

instituição financeira para prestação de serviços em: lote 1: 
processamento de créditos oriundos de 100% (cem por cento) da folha de 
pagamento, gerada pela prefeitura municipal de Simões Filho, Bahia, 
referente a remuneração (vencimento, proventos, benefícios, etc.), de 
servidor (agente público, investido em cargo público, de provimento 
efetivo, comissão e/ou temporário), ativos, inativos e estagiários, do 
município de Simões Filho, incluindo a concessão de credito mediante 
consignação em folha de pagamento, atendidos os requisites legais 
vigentes; lote 2: movimentação financeira das disponibilidades de caixa do 
poder executivo municipal, pagamento aos fornecedores da 
administração, realização das aplicações financeiras destas 
disponibilidades na própria instituição, arrecadação de todo e qualquer 
tributo municipal. 



Aviso de Licitação Num: 035/2017

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2017.

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO torna público aos interessados que realizará 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº035/2017, cujo objeto será: Contratar INSTITUIÇÃO FINANCEIRA para 
prestação de serviços em: LOTE 1: Processamento de créditos oriundos de 100% (cem por cento) da folha de 
pagamento, gerada pela Prefeitura Municipal de Simões Filho, Bahia, referente a remuneração (vencimento, proventos, 
benefícios, etc.), de SERVIDOR (AGENTE PÚBLICO, investido em CARGO PÚBLICO, de provimento efetivo, comissão 
e/ou temporário), ativos, inativos e Estagiários, do Município de Simões Filho, incluindo a concessão de credito mediante 
consignação em folha de pagamento, atendidos os requisites legais vigentes; LOTE 2: Movimentação financeira das 
disponibilidades de caixa do Poder Executivo Municipal, pagamento aos fornecedores da Administração, realização das 
aplicações financeiras destas disponibilidades na própria instituição, arrecadação de todo e qualquer tributo 
municipal.Tipo: Maior Oferta. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 04/10/2017, às 09:00hs, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação - COPEL do Município de Simões Filho, situada à Praça 07 de Novembro, nº 359, Centro - 
Simões Filho - Bahia. CEP 43.700-000. Informações através do telefone 3296-8300, Ramal 300 e na sala da Copel. 
Aquisição do edital através do portal: http://www.simoesfilho.ba.io.org.br/transparencia. 

Luis Carlos A. da Boa Morte - Pregoeiro. 

Licitações
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