
 
 

 

 
Feira de Santana, 29 de dezembro de 2017.
 
Do: Departamento de Licitação e Contratos
  
Prezado (s) Senhor (es), 
 
 
Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa 
BOLSAS E FARDAMENTOS
PRESENCIAL Nº 184-
fardamento e equipamento de proteção industrial 
profissionais da garagem e
Desenvolvimento Urbano
 
QUESTIONAMENTO: 
 
“Boa tarde Sra. Caroline Suzart
No anexo II do edital de licitação Nº 299
tipo de camisa e calça nas ordens 2,3,4,5 e 6 daquele anexo, gostaria de 
esclarecimento acerca da MARCA D'ÁGUA exigida nos produtos.
Nossa duvida é que não sabemos se a marca d' água é com a logo da prefeitura ou 
com a logo do fabricante do tecido.
 
 
RESPOSTA: 
A marca d’agua exigida no edital para ser aposta nos produtos a serem 
será ter o logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana.
 
Atenciosamente, 
 

 
 

 

de dezembro de 2017. 

Do: Departamento de Licitação e Contratos 

 

Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa 
FARDAMENTOS, referente à LICITAÇÃO Nº 299-2017 

-2017, o qual tem como objeto Aquisição
fardamento e equipamento de proteção industrial - EPI
profissionais da garagem e da usina de asfalto da S
Desenvolvimento Urbano,informamos que: 

Boa tarde Sra. Caroline Suzart 
No anexo II do edital de licitação Nº 299-2017, Na pagina 15  onde especifica o 
tipo de camisa e calça nas ordens 2,3,4,5 e 6 daquele anexo, gostaria de 

acerca da MARCA D'ÁGUA exigida nos produtos.  
Nossa duvida é que não sabemos se a marca d' água é com a logo da prefeitura ou 
com a logo do fabricante do tecido.”  

A marca d’agua exigida no edital para ser aposta nos produtos a serem 
será ter o logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. 

 
 

Caroline Suzart Cotias Freitas 
Pregoeira 
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Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa BEZERRA 
2017 - PREGÃO 
Aquisição de 

EPI’s - para os 
Secretaria de 

onde especifica o 
tipo de camisa e calça nas ordens 2,3,4,5 e 6 daquele anexo, gostaria de 

Nossa duvida é que não sabemos se a marca d' água é com a logo da prefeitura ou 

A marca d’agua exigida no edital para ser aposta nos produtos a serem adquiridos 


