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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 Concorrência Pública nº009/2017-Objeto:Contratação de empresa de 

engenharia para reforma geral das unidades de ensino Enock Pimentel, 
Padre Luiz Palmeira e Vereador Walter Jorge, envolvendo a prestação de 
serviço, de caráter construtivo e corretivo, consertos, recuperação 
(alvenaria, carpintaria, marcenaria, serralheria, pintura, hidráulica e 
elétrica), construção de novos equipamentos, com fornecimento de mão 
de obra ferramentas e equipamentos necessários para execução de todos 
os serviços elencados na planilha orçamentária, a serem realizados no 
município de Simões Filho, Bahia. 

 Aviso de Licitação Pregão Presencial nº009/2018- Objeto: Contratação 
de pessoas jurídica especializada, para prestação de serviços de 
gerenciamento e operacionalização de profissionais da área de saúde, em 
conformidade com diretrizes das políticas de saúde do Município de 
Simões Filho/BA. 

 Aviso de Licitação Concorrência Pública nº002/2018- 
Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de caráter preventivo e corretivo, envolvendo consertos, recuperação 
(alvenaria, carpintaria, serralheria, pintura, hidráulica e elétrica), com 
fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos 
necessários para execução de todos os serviços a serem realizados nas 
unidades de Saúde do Município de Simões Filho/BA.  

 Aviso de Licitação Concorrência Pública nº003/2018- 
Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
para manutenção e requalificação de passeios e escadas em diversos 
Logradouros no Município de Simões Filho/BA.  



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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº009/2017. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº009/2017 

Processo Administrativo Nº11808/2017 
O Prefeito do Município de Simões Filho/BA, no uso de suas atribuições, torna público para os interessados, a 
REVOGAÇÃO da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº009/2017, cujo objeto é a contratação de 
empresa de engenharia para reforma geral das unidades de ensino Enock Pimentel, Padre Luiz Palmeira e Vereador 
Walter Jorge, envolvendo a prestação de serviço, de caráter construtivo e corretivo, consertos, recuperação (alvenaria, 
carpintaria, marcenaria, serralheria, pintura, hidráulica e elétrica), construção de novos equipamentos, com fornecimento 
de mão de obra ferramentas e equipamentos necessários para execução de todos os serviços elencados na planilha 
orçamentária, a serem realizados no município de Simões Filho, Bahia, A partir da publicação da data de abertura da 
sessão, com fulcro no art. 49 da Lei nº. 8.666/93. Em 28 de fevereiro de 2017. Diógenes Tolentino Oliveira - Prefeito 
Municipal. 
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Licitações



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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018. 

A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO torna público aos interessados que realizará 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº009/2018, cujo objeto será: Contratação de pessoas jurídica 
especializada, para prestação de serviços de gerenciamento e operacionalização de profissionais da área de saúde, em 
conformidade com diretrizes das políticas de saúde do Município de Simões Filho/BA, Tipo: Menor Preço Global. A 
abertura dos envelopes ocorrerá no dia 15/03/2018, 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. Isacarla Dos Santos Silva - Pregoeira. 

 
 

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

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2018. 

A PRESIDENTE E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO/BA tornam público 
aos interessados que realizará Licitação na Modalidade Concorrência Pública Nº002/2018, cujo objeto será contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de caráter preventivo e corretivo, envolvendo consertos, 
recuperação (alvenaria, carpintaria, serralheria, pintura, hidráulica e elétrica), com fornecimento de mão de obra, 
materiais, ferramentas e equipamentos necessários para execução de todos os serviços a serem realizados nas 
unidades de Saúde do Município de Simões Filho/BA. Tipo: Menor Preço Global. A abertura dos envelopes ocorrerá no 
dia 03/04/2018, às 09:00hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - COPEL do Município de Simões Filho/BA, 
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. Isacarla dos Santos Silva - Presidente. 
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CNPJ N: 13.927.827/0001-97  

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2018. 

A PRESIDENTE E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO/BA tornam público 
aos interessados que realizará Licitação na Modalidade Concorrência Pública Nº003/2018, cujo objeto será contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços para manutenção e requalificação de passeios e escadas em 
diversos Logradouros no Município de Simões Filho/BA. Tipo: Menor Preço Global. A abertura dos envelopes ocorrerá 
no dia 04/04/2018, às 09:00hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - COPEL do Município de Simões 
Filho/BA, 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. Isacarla dos Santos Silva - Presidente. 
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