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Prefeitura Municipal de  
Simões Filho publica: 

 
• Decreto Nº 021/2018 - Fixa Calendário Anual de Pagamento dos Servidores Públicos 

Municipais e dá outras providências. 
• Decreto Nº 024/2018 - Exonerar, com efeito retroativo a 31 de dezembro de 2017, o 

Senhor Jonas Pereira dos Santos do cargo de Provimento Temporário de Coordenador 
de Grupo de Trabalho 

• Decreto Nº 025/2018 - Nomear, com efeito, a partir de 02 de janeiro de 2018, a 
Senhora Marilene da Silva para o cargo de Provimento Temporário de Coordenador de 
Grupo de Trabalho 

• Portaria N° 001/2018 - Institui Comissão para atesto de Notas Fiscais e Recebimento 
de Equipamentos de Sinalização Semafórica do Contrato N° 055/2017, firmado com a 
Empresa Sinales Sinalização Espírito Santo Ltda 

• Portaria N° 007/2018 - Suspender os efeitos da Portaria n° 179/2017, referente à 
Remoção do servidor Benedito Rebouças da Conceição Filho 

• Portaria N° 008/2018 - Remover, o servidor, Benedito Rebouças da Conceição Filho, 
da Secretaria Municipal de Mobilidade para Secretaria Municipal de Infra Estrutura 

• Portaria N° 009/2018 - Conceder, a servidora, Dalva da Anunciação Teixeira, 3 meses 
de Licença Prêmio 

• Portaria N° 010/2018 - Conceder, a servidora, Jandira Lene Ferreira, 3 meses de 
Licença Prêmio 

• Retificação de Publicação Referente à Edição N° 4060 publicada em 11.01.2018, 
no Ato Publicado de Extrato de Contrato - Contratado: A.S.L Construções & 
Serviços Ltda-ME 

• Extrato de Contrato - Contrato nº. 0006/2018 PMSF Concorrência Publica nº 
006/2017 Contratado: CROGEMONTE Construção, Manutenção e Montagens Eireli-
ME  

• Extrato de Contrato - Contrato nº. 0007/2018 PMSF Concorrência Publica nº 
006/2017 Contratado: A.S.L. Construções & Serviços Ltda-ME  

• Extrato de Contrato - Contrato nº. 0009/2018 PMSF Tomada de Preços Nº 006/2017 
Contratado: CROGEMONTE Construção, Manutenção e Montagens Eireli-ME  

• Extrato de Relatório Final, Simões Filho, BA, 23 de outubro de 2017 
• Extrato da Ata de Registro de Preços - Ata de Registro de Preço nº 003/2018-

PMSF Pregão Presencial nº 047/2017 Contratado: BENTECH Comercio Informatica e 
Serviços Eireli-ME  

• Extrato da Ata de Registro de Preços - Ata de Registro de Preço nº 004/2018-
PMSF Pregão Presencial nº 040/2017 Contratado: Jassoma Construções Ltda-ME  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ: 13.927.827/ 0001 - 97 

                                                  RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

REFERENTE À EDIÇÃO N° 4060 PUBLICADA em 11.01.2018, onde se lê R$ 701.240,20
(setecentos e um mil, duzentos e quarenta reais e vinte centavos) leia-se R$ R$ 701.240,26 
(setecentos e um mil, duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) No ato publicado de 
Extrato de contrato: Contratado A.S.L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA-ME..
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ: 13.927.827/ 0001 - 97    

                                                 EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº. 0006/2018 PMSF Concorrência Publica nº  006/2017  .
Contratado: CROGEMONTE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MONTAGENS EIRELI-ME CNPJ 
21.508.431/0001-33 Objeto: Contratação de empresa especializada para obras de MANUTENÇÃO DOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES no Município de Simões Filho – BA Valor Global: R$
1.323.047,71 (hum milhão, trezentos e vinte e três mil quarenta e sete reais e setenta e um 
centavos) Vigência: 12 (doze) meses Período: 24.01.2018 a 23.01.2019 Dotação Orçamentária:  

UNIDADE GESTORA AÇÃO ELEMENTO DESPESA FONTE  
11.1101 2032 33903900 7101000 

Contrato nº. 0007/2018 PMSF Concorrência Publica nº  006/2017  .
Contratado: A.S.L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ 96.802.582/0001-07 Objeto:
Contratação de empresa especializada para obras de Manutenção dos Prédios Públicos escolares no 
Município de Simões Filho – BA Valor Global: R$ 1.941.890,02 (hum milhão, novecentos e quarenta 
e um mil, oitocentos e noventa reais e dois centavos) Vigência: 12 (doze) meses Período:
24.01.2018 a 23.01.2019 Dotação Orçamentária:  

UNIDADE GESTORA AÇÃO ELEMENTO DESPESA FONTE  
11.1101 2032 33903900 7101000 

                                
Contrato nº. 0009/2018 PMSF TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  .
Contratado: CROGEMONTE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MONTAGENS EIRELI-ME CNPJ 
21.508.431/0001-33 Objeto: Contratação de empresa especializada para MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPADOS em diversos 
logradouros no Município de Simões Filho – BA. Valor Global: R$ 448.275,74 (quatrocentos e 
quarenta e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); Vigência: 12 
(doze) meses Período: 24.01.2018 a 23.01.2019 Dotação Orçamentária:  

UNIDADE GESTORA AÇÃO ELEMENTO DESPESA FONTE  
1301 1027 44905100  0100000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ: 13.927.827/ 0001 - 97    

                                    EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 003/2018-PMSF Pregão Presencial nº 047/2017.
Contratado: BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ
28.356.331/0001-88 Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA E TONER para impressora a 
laser, para atender às diversas Secretarias do Município de Simões Filho/BA, Valor Global: R$
999.399,84 (novecentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro 
centavos) Vigência: 12 (doze) meses Período: 22.01.2018 a 21.01.2019, Simões Filho-Ba  

Ata de Registro de Preço nº 004/2018-PMSF Pregão Presencial nº 040/2017.
Contratado: JASSOMA CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ 13.560.370/0001-25 Objeto: prestação 
de serviços de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PAISAGEM ARBÓREA 
EM LOGRADOUROS PÚBLICOS no Município de Simões Filho/BA, Valor Global: R$ 135.000,00
(cento e trinta e cinco mil reais) Vigência: 12 (doze) meses Período: 25.01.2018 a 24.01.2019,
Simões Filho-Ba  
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