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Prefeitura Municipal de  
Simões Filho publica: 

 
 
 
• Portaria Nº004/2017 - Determinar a publicação do termo de fomento de 

inexigibilidade de chamamento público, entidade específica, para 
cumprimento do processo em tramitação. 

• Portaria Nº078/2017 - Designar a servidora Sirliane dos Santos Anjos 
Ribeiro, secretária municipal de esporte, lazer e juventude e inscrita sob 
cadastro nº 2585 como gestora da parceria firmada entre a prefeitura 
municipal de Simões Filho e a federação Baiana de atletismo (FBA), cujo 
objeto é a realização do I circuito de corridas do município de Simões 
Filho. 

• Portaria Nº141/2017 - Conceder, o servidor, Aurélio dos Santos Júnior, 
cadastro 3165, guarda civil municipal, lotado na secretaria municipal de 
ordem pública, 06 (seis) meses de licença prêmio, com base no art. 76 da 
lei 601/2001 de 31 de janeiro de 2001. 

• Aviso de Convocação Abertura do Envelope de Habilitação 
Concorrência 003/2017-CONSEL-INFRA. (Jotagê Engenharia Comércio 
e Incorporações LTDA.) 



Portarias
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                 ESTADO DA BAHIA 

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
                  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
ComCOC  COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - INFRA 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
AVISO DE CONVOCAÇÃO ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

 CONCORRENCIA 003/2017 – COSEL-INFRA 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, conforme especificações e 
quantitativos estimados constantes no Edital e em seus anexos. 
 
 
O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, através da Comissão Setorial de Licitação, torna público, aos 
interessados, que por determinação do Tribunal de Justiça da Bahia, através da Ilustríssima 
Presidente Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, no que se refere ao Mandado de 
Segurança nº 0501447-84.2017.8.05.0250, determinou a suspensão da Liminar impetrada pela 
ASCON- Assessoria e Consultoria Pública Ltda. Deste modo a Comissão de Licitação convoca os 
licitantes para continuação da sessão de abertura do envelope de Habilitação da empresa JOTAGÊ 
ENGENHARIA COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA (classificada em primeiro lugar), no dia 
06-11-2017 às 09:30 no auditório da Comissão de Licitação da Prefeitura de Simões Filho. 
 
 
 
 
Isacarla dos Santos Silva 
Presidente da Comissão Setorial de Licitação - INFRA 

Licitações
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