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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
• Aviso de Suspensão de Licitação Pregão Presencial Nº040/2017 – 

SRP – Objeto será: Registro de preço para futura e eventual prestação de 
serviços de locação de equipamentos para manutenção da paisagem 
arbórea em logradouros públicos no Município de Simões Filho/BA. 

• Extrato de Contrato nº. 0048/2017-PMSF Dispensa de Licitação: 
022/2017 - Contratado: Whaine Souza Carvalho. 
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	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA:05277208000176
	Garantir autenticidade e integridade dos dados, através de assinatura digital ICP-Brasil gerada pelo software de propriedade do IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública, sendo vedada a utilização por terceiros sem sua autorização, conforme Lei nº 9.609/98.




