
 

 

 

 
 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188, 3º andar | CEP 05403-000 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3066-8000  

 
 

Concorrência  n.º 13/2019 

 

Assunto: Obras de reforma dos edifícios do Instituto Emílio Ribas – Anexo I, prédio 
principal alas A e B e complementação da fachada – 2ª fase 
 

 
ESCLARECIMENTO - 01  

 
Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 13/2019, que objetiva 
execução Obras de reforma dos edifícios do Instituto Emílio Ribas – Anexo I, prédio principal alas 
A e B e complementação da fachada – 2ª fase -  fazendo-o da seguinte forma: 
 
1. Quando há divergência entre Planilha Orçamentária X Memorial Descritivo 
X Projetos, o que prevalece? Pois há divergências na especificação do grupo gerador. 
Favor definir o que temos que orçar. 
 
2. As portas corta-fogo orçadas foram de classe P-90, ou seja, com 
resistência de 90 minutos ao fogo. As portas corta-fogo solicitadas em projetos são de 
120 minutos, P-120. Qual característica deve ser considerada para este orçamento? 
 
3. Sobre as “Louças e Metais”, os itens orçados não conferem com memorial 
e projetos. Qual descrição deverá ser considerada? Seus valores são correspondentes? 
Segue alguns itens listados abaixo: 
 
• Orçamento: Torneira mesa para lavatório acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador, latão cromado, DN 1/2´, ref. Decamatic 1170C. 
Memorial Descritivo: Torneira eletrônica para lavabo cirúrgico, de parede, 
fabricante FFabrimar_ ou equivalente. Projeto: Torneira para lavatório de 
parede imbutida com sensor Decalux – cód. 1780C / Torneira eletrônica parede 
antivalidalismo tubo 25cm vazão reduzida – cód. 1193-EL. 
 
• Orçamento: Lavatório de louça com coluna suspensa, ref. L18 CS 1G Linha 
Village da Deca ou equivalente. Memorial Descritivo: Lavatório com meia 
coluna linha Ravena cod. L915 cor Ge17 Deca ou equivalente. Projeto: Lavatório 
com coluna linha Ravena cor Ge17 Deca ou equivalente. 
 
• Orçamento: Bacia para pessoas com mobilidade reduzida, linha tradicional, cor 
branco gelo, ref. linha Vogue Plus Conforto P.510, ou equivalente. Memorial 
Descritivo/Projeto: Bacia linha Vogue Plus-Conforto P51 cor Ge17 da ou 
equivalente. 
 
• Orçamento: Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da 
Deca, ou equivalente. Memorial Descritivo: Misturador Termostato Decaterm 
com acabamento cromado, cód. 2430 C 034, fabricante "DECA ou equivalente. 
Projeto: Ducha higiênica com registro e derivação gatilho branco prata – cód. 
1984.C50 / Ducha higiênica com registro e derivação gatilho cromado izi plus – 
cód. 1984.C24. 
 
4. Sobre as réguas para gases medicinais, há divergências entre as 
especificações: a planilha excel e os projetos. Qual especificação devemos cotar? 
 
 
 
Em resposta  
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Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa  de 24/09/2019, para o 
processo licitatório Concorrência 13/2019, informação GTE nº 959/2019: 
 
 
 

1. Seguir a planilha orçamentária. 
2. Seguir a planilha orçamentária. 
3. Seguir planilha orçamentária para todos os itens mencionados. 

 
 

 
 
 

Equipe de Licitações 

 
 
 
 
 


