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CONCURSO PÚBLICO Nº 1900421 

EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CHILLERS NAS INSTALAÇÕES DO CSTP 

ESCLARECIMENTOS DAS PEÇAS Nº 01 

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: 

OPENLINE FACILITY SERVICES, S.A. 

QUESTÃO 1: Dado que no programa de concurso, no artigo 5, alínea a indicam o seguinte: “Chama-se 
a atenção para a obrigação de apresentar na proposta com base nos equipamentos de 
referência descritos no Caderno de Encargos do presente Concurso”, E a uma vez que 
estes dados, bem como potência dos chillers, caudal e perda de carga da bomba e 
potência/regime temperaturas do permutador se encontram omissos, solicita mos o 
envio destes elementos. 

ESCLARECIMENTO 1: Analisadas as peças do Concurso, verificou-se que por lapso, não foi incluído no 
Caderno de Encargos o Anexo onde responde integralmente à questão. 

Pelo referido, e por haver lugar a erros e omissões do Caderno de Encargos, 
seguidamente será publicada na plataforma eletrónica Vortal e Site do IPST os 
erros e omissões agora detetados com a designação “EO1”, bem como da 
Versão 2 do Caderno de encargos. 

TERMOTÉRMICA, Instalações Especiais, Lda. 

QUESTÃO 2: Vimos pelo presente solicitar os seguintes esclarecimentos: 

1. Potências dos Chillers e as caracteristicas dos respetivos Kits hidráulicos; 

2. Altura manométrica e caudal da bomba (BAQS1); 

3. Bomba (BAQS1) com variação de velocidade?; 

4. Potência do permutador de calor de placas e as temperaturas de entrada e saida da 
água no circuito primário e secundário. 

ESCLARECIMENTO 2: Respondido na questão 1. 
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ALEXANDRE BARBOSA BORGES, Lda. 

QUESTÃO 3: Solicitamos o envio das características técnicas do chiller pretendido, que serviram de 
base a este projeto, nomeadamente: Potencia / capacidades, EER, COP, Classe 
eficiência, dimensões, marca / modelo; 

ESCLARECIMENTO 3: Respondido na questão 1 

QUESTÃO 4: Questionamos qual a marca / protocolo da actual gestão técnica centralizada do 
edifício? 

ESCLARECIMENTO 4: A marca da atual Sistema de Gestão Técnica Centralizada (GTC) é “TAC Xenta 301” 
instalada pela empresa Honeywell. A entidade que atualmente que realiza a 
manutenção do GTC é DOMÓTICA SGTA. 

QUESTÃO 5: Qual a potência calorifica do permutador de placas a considerar? 

ESCLARECIMENTO 5: Respondido na questão 1. 

QUESTÃO 6: Quais as características técnicas das bombas circuladoras, nomeadamente os caudais e 
alturas manométricas? 

ESCLARECIMENTO 6: Respondido na Questão 1. 

IPST, IP, 30 de julho de 2021 

O SERVIÇO DE AQUISIÇÕES 

______________________________ 
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