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Prefeitura Municipal de
Simões Filho publica:
• Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº019/2017-SRP - Objeto:
Registro de preço com vistas à eventual aquisição de Fardamento Escolar
destinado aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Simões
Filho, composto por Camisas, Bermudas e Shorts-Saia.
• Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº020/2017 – Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de administração de
vale combustível em cartão eletrônico, para atender às necessidades do
município de Simões Filho/Bahia, através da rede de postos
credenciados.

Gestor - Diógenes Tolentino De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Simões Filho - BA
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