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CONCURSO PÚBLICO Nº 1900421 

EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CHILLERS NAS INSTALAÇÕES DO CSTP 

ESCLARECIMENTOS DAS PEÇAS Nº 02 

Na sequência da apresentação de pedido de esclarecimentos às peças do presente 
procedimento por parte dos interessados e nos termos do art.º 50º do CCP, procede-se aos 
seguintes esclarecimentos: 

OMNINSTAL-Eletricidade, S.A. 

QUESTÃO 1: No seguimento da visita realizada hoje, solicitamos o seguinte esclarecimento: É 
necessário cumprir com o gás R1234ZE ou podemos apresentar equipamentos com 
outro gás? 

ESCLARECIMENTO 1: No ponto 1 da cláusula 55ª do Caderno de encargos refere “…as características 
mínimas do equipamento da presente cláusula são as constantes no Anexo IV que faz parte 
integrante do presente Caderno de Encargos.”, 

E o Anexo IV apresenta claramente como fluído frigorigéneo o gás R 1234ze a utilizar nos circuitos 
de gás. 

Quanto aos compressores, no ponto 2.2 da mesma cláusula, é referido “O Chiller será equipado 
com compressores Scroll, …”. 

Logo também não existe qualquer dúvida que os compressores serão do tipo Scroll. 

No entanto, na Cláusula 47ª no seu ponto 7 diz-se “Finalmente, refere-se que as marcas e modelos 
dos equipamentos, indicados no presente Caderno de Encargos, têm como objetivo a definição do 
tipo e qualidade dos materiais exigíveis, não constituindo, todavia, uma limitação à apresentação 
de outras marcas e modelos, sempre, no entanto de características equivalentes às preconizadas 
em projeto.” 

Assim, os concorrentes são livres de apresentarem as soluções que entenderem, com a ressalva de 
justificarem as suas propostas face ao expresso no Caderno de encargos, indicando taxativamente 
as diferenças e as vantagens, por forma a uma avaliação em conformidade com as necessidades e 
objetivos pretendidos. 

-------------------------------------------------------- 

QUESTÃO 2: Após consulta ao mercado recebemos a informação de que não existem equipamentos 
com compressor srcoll para o tipo de gás solicitado (R1234ZE). Podemos apresentar 
equipamentos com compressor de parafuso para este gás (R1234ZE) ou compressor 
scroll para outo tipo de gás? 

ESCLARECIMENTO 2: Respondido na questão 1. 
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IPST, IP, 05 de agosto de 2021 

O SERVIÇO DE AQUISIÇÕES 

______________________________ 
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