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Feira de Santana, 05 de fevereiro de 2018. 
 
Do: Departamento de Licitação e Contratos 
  
Prezado (s) Senhor (es), 
 
Considerando o questionamento recebido pela empresa DAL MASO E DAL MASO 

LTDA referente à Licitação 074/2018 PE 006-2018, que tem como objeto Aquisição 
de mobiliário escolar destinado às escolas da rede pública municipal de 
ensino de Feira de Santana, venho, por meio deste, informar o que segue: 
 
QUESTIONAMENTO: 
 
“Boa tarde,  
gostaria de sanar uma dúvida a respeito do item 1 "cadeira fixa acolchoada", 
As dimensões descritas parecem estar desproporcionais, e não condizerem com a 
realidade. 
A altura do produto é 57 centímetros? Não teria sido invertido com os 81 cm descritos 
na profundidade? 
Que tipo de cadeira ela seria?  Diretor, secretária, presidente? 
Aguardo resposta, 
Muito obrigado desde já! 
Att. 
Gustavo Kreuz 
Dal Maso e Dal Maso Ltda”  

  
 
RESPOSTA: 

“Considerando o teor do ofício encaminhado a esta Secretaria, no qual a empresa DAL 
MASO E DAL MASO LTDA solicita esclarecimentos referente a Licitação 074-2018 
Pregão Eletrônico 006-2018, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR 
DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE FEIRA 
DE SANTANA.A Secretaria Municipal de Educação, através da pessoa da sua 
Secretária de Educação, a Profª. Jayana Bastos Miranda Ribeiro, informar que: 
 
1. Gostaria de sanar uma dúvida a respeito do item 1 "cadeira fixa acolchoada", 
As dimensões descritas parecem estar desproporcionais, e não condizerem com a 
realidade. 
A altura do produto é 57 centímetros? Não teria sido invertido com os 81 cm descritos 
na profundidade? 
 
Resposta: As dimensões são as descritas na especificação técnica 
Que tipo de cadeira ela seria? Diretor, secretária, presidente? 
 
Resposta: Secretária 
 
Certa de contar com a colaboração, agradeço desde já e renovo votos de estima e 
consideração. 
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Atenciosamente, 
Profa. Jayana Bastos Miranda Ribeiro 
Secretária Municipal de Educação” 

 
 
 
Caroline Suzart Cotias Freitas 
Pregoeira 
 
  


