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x Aviso de Resultado de Licitação - Pregão Presencial nº. 022/2009
- Objeto: Aquisição de material de laboratório para o Hospital
Municipal (Contratados: Labinbraz Comercial Ltda. e Marcelo Santos
Lima).
x Suspensão da Tomada de Preços 007/2009 - Objeto: Execução de
serviços de reforma do Estádio Municipal Edgard Santos, das
Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol do Município de
Simões Filho.
x Suspensão da Tomada de Preços 009/2009 - Objeto: Contratação
de empresa especializada para execução de serviços de
readequação das Praças Noemia Meireles Ramos e Ernesto Simões.
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