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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
• Aviso de Suspensão de Licitação da Concorrência Pública Nº 

007/2017 – Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a 
execução de Trabalho Técnico Social, em conformidade com o descrito 
no respectivo Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS – do 
Residencial Simões Filho I, beneficiários do “Programa Minha Casa Minha 
Vida”, localizado na Av. Via Universitária, s/n - Bairro: Vida Nova, 
Município de Simões Filho/BA. 

• Aviso de Suspensão de Licitação do Pregão Presencial Nº 042/2017 – 
Objeto: Contratação de empresa para locação de solução informatizada 
integrada de Gestão Educacional Web, englobando cessão do direito de 
uso, instalação, implantação, capacitação no uso da solução, 
customização, migração, adequação, suporte técnico, hospedagem, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos módulos pretendidos, 
visando à melhoria da eficiência, no desempenho de todas as atividades 
correlatas e o alcance dos resultados planejados. 
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