ANEXO A.1
Especificações dos Bens de Mobiliário
Lote 1 - Mobiliário de Escritório
#

Artigo

Características do Artigo

Cadeiras

1.1

1.2

Cadeira giratória sem braços

- Cadeira giratória sem braços.
- Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente com bloqueio em multiposições.
- Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em altura da costa,
regulação em profundidade da costa e sistema de regulação da tensão de basculação.
- Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno.
- Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa, madeira ou pedra polida.
- Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo.

Cadeira giratória com braços

- Cadeira giratória com braços.
- Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente com bloqueio em multiposições.
- Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em altura da costa,
regulação em profundidade da costa e sistema de regulação da tensão de basculação.
- Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno.
- Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa, madeira ou pedra polida.
- Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo.

- Cadeira giratória com braços.
- Mecanismo sincronizado do assento e costa com bloqueio em multiposições.
- Regulação em altura da costa, regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave,
regulação em profundidade do assento, regulação da tensão de basculação ao peso do corpo e regulação da
1.3 Cadeira giratória com múltiplos ajustes inclinação do assento.
- Braços reguláveis em altura e largura.
- Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno.
- Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa, madeira ou pedra polida.
- Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo.
- Cadeira giratória com braços, de costa alta e com apoio de cabeça.
- Mecanismo sincronizado do assento e costa com bloqueio em multiposições.
- Regulação em altura da costa, regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave,
regulação em profundidade do assento e regulação da tensão de basculação ao peso do corpo.
1.4 Cadeira giratória com apoio de cabeça
- Braços reguláveis em altura e largura.
- Base de 5 hastes em alumínio polido.
- Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa, madeira ou pedra polida.
- Assento e costa em espuma moldada, revestidos a semi-pele.
- Cadeira fixa, sem braços.
- Estrutura em aço pintada a epoxy.
1.5 Cadeira fixa sem braços
- 4 pés fixos ou em trenó.
- Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo.
- Cadeira fixa, com braços.
- Estrutura em alumínio polido.
1.6 Cadeira fixa com braços
- Costa flexível.
- 4 pés fixos ou em trenó.
- Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo.
- Cadeira fixa, sem braços.
- Estrutura em aço pintada a epoxy.
1.7 Cadeira empilhável A
- 4 pés fixos ou em trenó.
- Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo.
- Empilháveis em conjuntos mínimos de 5 cadeiras.
- Cadeira fixa, sem braços.
- Estrutura em aço pintada a epoxy.
1.8 Cadeira empilhável B
- 4 pés fixos ou em trenó.
- Assento e costa com acabamento em madeira.
- Empilháveis em conjuntos mínimos de 5 cadeiras.
Secretárias e Mesas de Reunião
- Dimensões máximas conjunto: 1200x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível, em
cinzento, bege e, pelo menos, em duas das seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira e
cerejeira.
1.9 Secretária A em melamina
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.
- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura.
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.
- Dimensões máximas conjunto: 1400x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível, em
cinzento, bege e, pelo menos, em duas das seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira e
cerejeira.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
1.10 Secretária B em melamina
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.
- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura.
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.
- Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado ou frente a frente com possibilidade de separação das áreas
de trabalho mediante a utilização das divisórias com a ref.ª 1.37.
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1.11 Secretária C em melamina

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

-Dimensões máximas conjunto: 1600x800x750 mm. Variação admitida: ±50x50x10 mm.
-Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível nas
seguintes cores: cinzento claro, bege e imitação de madeira em mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege.
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.
- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura.
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.

- Dimensões máximas conjunto: 1600x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira, disponível nos seguintes acabamentos: mogno,
carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege ou
Secretária A em madeira
estrutura em aglomerado de madeira com acabamento idêntico ao tampo.
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.
- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura.
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.
- Dimensões máximas conjunto: 1800x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira, disponível nos seguintes acabamentos: mogno,
carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege ou
Secretária B em madeira
estrutura em aglomerado de madeira com acabamento idêntico ao tampo.
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.
- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura.
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.
- Dimensões máximas conjunto: 1200x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira, disponível nos seguintes acabamentos: mogno,
carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível em cinza, preto e bege ou estrutura em aglomerado de
Secretária C em madeira
madeira com acabamento idêntico ao tampo.
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.
- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura.
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.
- Dimensões: 550x1000x750 mm. Variação admitida: ±100x200x30 mm.
- Para acoplar às secretárias com a ref.ª 1.9, 1.10 e 1.11, de forma a alongar a área de trabalho, devendo
constituir um conjunto harmoniosos e coerente.
Mesa de apoio lateral em melamina
- Tampo de características idênticas ao da secretária.
- Estrutura de características idênticas à da secretária.
- Com prateleira corrediça para teclado de computador.
- Possibilidade de aquisição da mesa sem a prateleira para teclado de computador.
- Dimensões: 550x1000x750 mm. Variação admitida: ±100x200x30 mm.
- Para acoplar às secretárias com a ref.ª 1.12 e 1.13, de forma a alongar a área de trabalho, devendo constituir
um conjunto harmoniosos e coerente.
Mesa de apoio lateral em madeira
- Tampo de características idênticas ao da secretária.
- Estrutura de características idênticas à da secretária.
- Com prateleira corrediça para teclado de computador.
- Possibilidade de aquisição da mesa sem a prateleira para teclado de computador.
- Dimensões máximas conjunto: 800x90º mm. Variação admitida: ±50 mm.
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira, disponível nos seguintes acabamentos: mogno,
carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
Canto de ligação para secretária C em - Estrutura metálica com pintura epoxy disponível em cinza, preto e bege ou estrutura em aglomerado de
madeira
madeira com acabamento idêntico ao tampo.
- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura.
- Para acoplar às secretárias com as ref.ª 1.12, 1.13 e 1.14, de forma a aumentar a área de trabalho, devendo
constituir um conjunto harmoniosos e coerente.
- Dimensões máximas conjunto: Φ1000x750 mm. Variação admitida: ±Φ100x30 mm.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
Mesa de reunião 4 pessoas em
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível, em
melamina
cinzento, bege e, pelo menos, em duas das seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira e
cerejeira.
- Dimensões máximas conjunto: Φ1000x750 mm. Variação admitida: ±Φ100x30 mm.
Mesa de reunião 4 pessoas em
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
madeira
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira, disponível nos seguintes acabamentos: mogno,
carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
- Dimensões do conjunto: 2400x1100x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
Mesa de reunião 6/8 pessoas em
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível, em
melamina
cinzento, bege e, pelo menos, em duas das seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira e
cerejeira.
- Dimensões do conjunto: 2400x1100x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
Mesa de reunião 6/8 pessoas em
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
madeira
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira, disponível nos seguintes acabamentos: mogno,
carvalho, faia, nogueira e cerejeira.

Mesa de reunião 10/12 pessoas em
melamina

Mod.024.00

- Dimensões do conjunto: 3000x1200x750 mm. Variação admitida: ±200x200x10 mm.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege.
- Tampo em aglomerado de madeira, com acabamento em melamina, disponível nas seguintes cores: cinzento
claro, bege e imitação de madeira em mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
- Formatos admissíveis: oval, rectangular ou em barril.
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1.23

Mesa de reunião 10/12 pessoas em
madeira

1.24 Mesa rectangular modular

1.25 Mesa de apoio

1.26 Bloco de gavetas em melamina

1.27 Bloco de gavetas em madeira

- Dimensões do conjunto: 3000x1200x750 mm. Variação admitida: ±200x200x30 mm.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege.
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira, disponível nos seguintes acabamentos: mogno,
carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
- Formatos admissíveis: oval, rectangular ou em barril.
- Dimensões do conjunto: 1400x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível, em
cinzento, bege e, pelo menos, em duas das seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira e
cerejeira.
- Deverá permitir a anexação das mesas entre si possibilitando a criação de múltiplas configurações destinadas
a reuniões, sessões de formação, conferências, apresentações e outras colectividades.
- Dimensões do conjunto: 1000x600x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível, em
cinzento, bege e, pelo menos, em duas das seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira e
cerejeira.
- Deverá suportar 150Kg distribuídos uniformemente pela sua superfície.
- Dimensões: 450x550x600 mm. Variação admitida: ±50x100x100 mm.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível, em
cinzento, bege e, pelo menos, em duas das seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira e
cerejeira.
- Bloco rodado com 3 gavetas e fechadura central de tranca simultânea para todas as gavetas e rodízios
giratórios.
- Dimensões: 450x550x600 mm. Variação admitida: ±50x100x100 mm.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Tampo e frente em aglomerado de madeira, folheado em madeira disponível nos seguintes acabamentos:
mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
- Bloco rodado com 3 gavetas e fechadura central de tranca simultânea para todas as gavetas e rodízios
giratórios.

Armários

1.28 Armário metálico alto com portas

1.29 Armário metálico alto sem portas

1.30 Armário metálico alto misto

1.31 Armário metálico baixo

1.32 Armário em madeira alto com portas

1.33

Armário em madeira alto misto

Mod.024.00

- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida: ±100x50x100 mm.
- Portas em persiana/esteira em PVC, com fechadura e disponíveis em cinza, preto, bege e, pelo menos, numa
das seguintes cores: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira.
- Cinco prateleiras
amovíveis e reguláveis em altura, capazes de suportar um peso de 150 Kg distribuídos uniformemente por
prateleira, em estrutura metálica com pintura epoxy e disponíveis nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Tampo com acabamento e cor igual ao das secretárias com ref.ª 1.9, 1.10 e 1.11.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida: ±100x50x100 mm.
- Sem portas.
- Cinco prateleiras amovíveis e reguláveis em altura, capazes de suportar um peso de 150 Kg distribuídos
uniformemente por prateleira, em estrutura metálica com pintura epoxy e disponíveis nas seguintes cores:
cinza, preto e bege.
- Tampo com acabamento e cor igual ao das secretárias com a ref.ª 1.9, 1.10 e 1.11.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida: ±100x50x100 mm.
- A parte inferior do armário possuirá uma altura de 750 mm, 2 portas em persiana/esteira, de correr ou abrir
em PVC e 1 prateleira. As portas terão fechadura e estarão disponíveis em cinza, preto, bege e, pelo menos,
numa das seguintes cores: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira.
- A parte superior terá uma altura de 1250 mm e possuirá um mínimo de 3 prateleiras.
- Prateleiras amovíveis e reguláveis em altura, capazes de suportar um peso de 150 Kg distribuídos
uniformemente por prateleira, em estrutura metálica com pintura epoxy e disponíveis nas seguintes cores:
cinza, preto e bege.
- Tampo com acabamento e cor igual ao das secretárias com a ref.ª 1.9, 1.10 e 1.11.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Dimensões exteriores: 800x450x750 mm. Variação admitida: ±100x50x50 mm.
- Portas em persiana/esteira, de correr ou de abrir, em PVC, com fechadura e disponíveis em cinza, preto, bege
e, pelo menos, numa das seguintes cores: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira.
- Uma prateleira amovível e regulável em altura, capaz de suportar um peso de 150 Kg distribuído
uniformemente, em estrutura metálica com pintura epoxy e disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Tampo com acabamento e cor igual ao das secretárias com a ref.ª 1.9, 1.10 e 1.11.
- Estrutura em aglomerado de madeira e com acabamento em folha de madeira.
- Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida: ±100x50x100 mm.
- Portas com acabamento igual ao da estrutura, tanto na sua parte exterior como interior.
- Perfuração contínua em altura para regulação das prateleiras.
- Cinco prateleiras capazes de suportar um peso de 40 Kg distribuídos uniformemente por prateleira e com
acabamento igual ao da estrutura.
- Disponível nos seguintes acabamentos: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
- Estrutura em aglomerado de madeira e com acabamento em folha de madeira.
- Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida: ±100x50x100 mm.
- A parte inferior do armário possuirá uma altura de 750 mm, 2 portas com fechadura e 1 prateleira. As portas
terão um acabamento igual ao da estrutura, tanto na sua parte exterior como interior.
- A parte superior terá uma altura de 1250 mm e possuirá um mínimo de 3 prateleiras.
- Perfuração contínua em altura para regulação das prateleiras.
- Prateleiras com acabamento igual ao da estrutura.
- Disponível nos seguintes acabamentos: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
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1.34 Armário em madeira baixo

- Estrutura em aglomerado de madeira e com acabamento em folha de madeira.
- Dimensões exteriores: 800x450x750 mm. Variação admitida: ±100x50x50 mm.
- Portas com acabamento igual ao da estrutura, tanto na sua parte exterior como interior.
- Perfuração contínua em altura para regulação das prateleiras.
- Uma prateleira capaz de suportar um peso de 40 Kg distribuído uniformemente e com acabamento igual ao da
estrutura.
- Disponível nos seguintes acabamentos: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira.

Outros

1.35 Sistema para 4 pessoas

1.36 Biombo modular

1.37 Divisória para secretária

1.38 Cabide com porta guarda chuvas

1.39 Porta guarda chuvas

1.40 Cesto para papéis

1.41 Sofá individual

Mod.024.00

- Conjunto de 4 postos de trabalho interligados e individualizados através de biombos.
- Estrutura do sistema em metal com pintura epoxy em cor cinza ou preta.
- Bloco com um mínimo de 3 gavetas (para cada secretária/ posto de trabalho) com fechadura e acabamento e
cor igual à da estrutura do sistema.
- Tampos das secretárias com uma área de trabalho de, pelo menos, 1,25 m2, em aglomerado de madeira, com
acabamento em melamina e disponível nas seguintes cores: cinza, bege e imitação de madeira em mogno,
carvalho, faia e nogueira.
- Biombos com altura de 1500 mm. Variação admitida: ±150 mm.
- Electrificação mínima de 2 tomadas e possibilidade de ligação a rede de dados e a linha telefónica para cada
posto de trabalho.
- Possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos por posto de trabalho.
- Divisória recta para separação do espaço de trabalho.
- 1 painel modular, que possibilite a criação de biombos com múltiplos painéis.
- Perfilados metálicos com acabamento em epoxy.
- Altura entre 1500 mm e 1700 mm e largura entre 1000 mm e 1250 mm.
- Pés estabilizadores e parafusos de nivelamento.
- Painel para separação frontal dos postos de trabalho a colocar nas secretárias com a ref.ª 1.10 quando estas
são acopladas umas às outras.
- Largura do painel não poderá ser inferior ao comprimento da secretária deduzida de 100 mm.
- Altura do painel acima do tampo da secretária deverá situar-se entre os 400 e 600 mm.
- Dimensões:1700 mm. Variação admitida: ±200 mm.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- 6 a 8 braços e porta guarda chuva integrado com colector de água.
- Base anti-choque.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege.
- Base anti-choque.
- Capacidade para, no mínimo, 8 guarda chuvas e com colector de água.
-

Cesto para papéis com formato rectangular.
Estrutura metálica com pintura epoxy disponível numa das seguintes cores: cinza, preto ou bege.
Capacidade do cesto de papéis: 0,02 m3. Variação admitida: ± 0,002 m3.
Sofá com 1 lugar, com apoios laterais de braços.
Design contemporâneo.
Em espuma flexível de densidade múltipla, revestido a semi-pele (incluindo os apoios de braços).
Pés em madeira, inox ou alumínio.
Dimensões mínimas: Altura 700 mm, largura 700 mm e altura do assento 400 mm.
Cores disponíveis: preto e bege.
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Artigo

Características do Artigo

Secretária de atendimento A

- Secretária destinada ao atendimento ao público, devendo ser possível sentar confortavelmente uma pessoa do
lado do funcionário e outra do lado do visitante.
- Dimensões máximas conjunto: 1100x700x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível, pelo
menos, numa das três seguintes cores: cinzento, bege, mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.
- Com opção de colocação de prateleira corrediça para teclado de computador.
- Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado com possibilidade de separação das zonas de atendimento
mediante a utilização das divisórias com a ref.ª 2.3.

2.2

Secretária de atendimento B

- Secretária destinada ao atendimento ao público, devendo ser possível sentar confortavelmente uma pessoa do
lado do funcionário e duas do lado do visitante.
- Dimensões máximas conjunto: 1600x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível, pelo
menos, numa das três seguintes cores: cinzento, bege, mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.
- Com opção de colocação de prateleira corrediça para teclado de computador.
- Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado com possibilidade de separação das zonas de atendimento
mediante a utilização das divisórias com a ref.ª 2.4.

2.3

Divisória para secretária de
atendimento A

2.4

Divisória para secretária de
atendimento B

2.1

- Painel para colocação na lateral das secretárias com a ref.ª 2.1, de modo a individualizar as zonas de
atendimento.
- Largura do painel não poderá ser inferior à largura da secretária deduzida de 100 mm.
- Altura do painel acima do tampo da secretária deverá situar-se entre 500 e 750 mm.
- Painel para colocação na lateral das secretárias com a ref.ª 2.2, de modo a individualizar as zonas de
atendimento.
- Largura do painel não poderá ser inferior à largura da secretária deduzida de 100 mm.
- Altura do painel acima do tampo da secretária deverá situar-se entre 500 e 750 mm.

Recepção A

- Constituído por uma secretária e um alçado superior ou balcão.
- Dimensões da secretária: 1800x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Altura do balcão: 1100 mm. Variação admitida: ±50 mm.
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível
disponível, pelo menos, numa das três seguintes cores: cinzento, bege, mogno, carvalho, faia, nogueira ou
cerejeira.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.
- Painel frontal com acabamento harmonioso com a estrutura e o tampo (acabamento em melamina e metálico).

Recepção B

- Constituído por uma secretária e um alçado superior ou balcão.
- Dimensões da secretária: 1200x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Altura do balcão: 1100 mm. Variação admitida: ±50 mm.
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível
disponível, pelo menos, numa das três seguintes cores: cinzento, bege, mogno, carvalho, faia, nogueira ou
cerejeira.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.
- Painel frontal com acabamento harmonioso com a estrutura e o tampo (acabamento em melamina e metálico).

2.7

Canto de ligação para recepção

- Constituído por secretária e um alçado superior ou balcão.
- Dimensões da secretária: 800x800x750x90º mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
- Altura do balcão: 1100 mm. Variação admitida: ±50 mm.
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina, disponível
disponível, pelo menos, numa das três seguintes cores: cinzento, bege, mogno, carvalho, faia, nogueira ou
cerejeira.
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
- Painel frontal com acabamento harmonioso com a estrutura e o tampo (acabamento em melamina ou
metálico).
- Para acoplar às recepções com as ref.ª 2.5 e 2.6, de forma a possibilitar múltiplas configurações de mesas de
recepção, devendo constituir um conjunto harmonioso e coerente.

2.8

Cadeira de recepção A

2.9

Cadeira de recepção B

2.5

2.6

- Cadeira sobre viga autoportante, sem braços para montagem nas vigas com a ref.ª 2.11, 2.12 e 2.13.
- Assento e costa num dos seguintes acabamentos: metálico e polipropileno.
- Cadeira sobre viga autoportante, sem braços para montagem nas vigas com a ref.ª 2.11, 2.12 e 2.13.
- Assento e costa disponibilizados nos seguintes acabamentos: em espuma moldada revestida a tecido e
madeira.

2.10 Mesa de recepção

- Mesa de apoio para colocação nos sistemas de cadeiras em viga com a ref.ª 2.11, 2.12 e 2.13 em substituição
de uma cadeira.
- Tampo da mesa com uma área de, pelo menos, 0,15 m2.
- O acabamento da mesa deverá permitir constituir um conjunto harmonioso com as cadeiras de recepção.

2.11 Viga 2 lugares

- Viga autoportante em estrutura metálica pintada a epoxy para sistemas de cadeiras sobre viga.
- Deverá permitir a montagem das cadeiras com a ref.ª 2.8 e 2.9, devendo estar previstos 2 lugares.
- Deverá permitir a montagem da mesa com a ref.ª 2.10 em substituição de qualquer das cadeiras.
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2.12 Viga 3 lugares

2.13 Viga 4 lugares
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- Viga autoportante em estrutura metálica pintada a epoxy para sistemas de cadeiras sobre viga.
- Deverá permitir a montagem das cadeiras com a ref.ª 2.8 e 2.9, devendo estar previstos 3 lugares.
- Deverá permitir a montagem da mesa com a ref.ª 2.10 em substituição de qualquer das cadeiras, as
montadas nas extremidades ou as montadas ao centro.
- Viga autoportante em estrutura metálica pintada a epoxy para sistemas de cadeiras sobre viga.
- Deverá permitir a montagem das cadeiras com a ref.ª 2.8 e 2.9, devendo estar previstos 4 lugares.
- Deverá permitir a montagem da mesa com a ref.ª 2.10 em substituição de qualquer das cadeiras, as
montadas nas extremidades ou as montadas ao centro.
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ANEXO A.3
Especificações dos Bens de Mobiliário
Lote 3 - Estantes de Arquivo
Todas as estantes a fornecer serão do tipo “por encaixe”, sendo formadas por bastidores, prateleiras
metálicas, travamentos e divisórias verticais, devendo observar as seguintes características mínimas:
3.1

3.2

Os bastidores são construídos em chapa de aço quinada com 2 mm de espessura. Os pilares e
travessas formam um “U” com 30 X 35 mm. Os mesmos são equipados com patilhas para aplicação
das prateleiras.
As patilhas terão que ser de forma arredondada, a fim de evitar acidentes em quinas vivas.

3.3

As prateleiras são fabricadas em chapa de aço com pelo menos 1 mm de espessura no corpo e
devem dobrar no sentido longitudinal. Os topos devem ter 1,25 mm de espessura e devem também
apresentar dobra.

3.4

Os travamentos serão em:

3.4.1

“X” (cruzetas), construídos em chapa de aço, com 1200 mm de comprimento, 2,5 mm de
espessura e 30 mm de largura, aplicados na parte posterior das estantes;

3.4.2

Barra horizontal, construídos em chapa de aço, com 940 e 690 mm de comprimento, 150 mm de
largura, e pelo menos 1,5 mm de espessura, aplicados na parte posterior das estantes;

3.4.3

“T”, construídos em chapa de aço quinado em “U”, com, pelo menos, 2 mm de espessura,
aplicados nos bastidores e prateleiras.

3.5

Divisórias verticais, com 270 mm de profundidade e 300 mm de altura.

3.6

Todas as estantes a fornecer devem apresentar pés com revestimentos antiderrapantes,
acabamento plastificado e pintura epoxy nas cores, nomeadamente, a seguir indicadas: azul (RAL
5010), preto (RAL 9005), verde (RAL 6017), castanho (RAL 8024) e cinzento (RAL 7035).

3.7

As estantes, apresentando sempre três travessas em cada bastidor, serão simples e duplas,
considerando-se estas últimas uniões de duas estantes simples com 300 mm de profundidade e
deverão ter as seguintes dimensões:

3.7.1

Bastidores com a altura de 1,80 m;

3.7.2

Bastidores com a altura de 2,10 m;

3.7.3

Bastidores com a altura de 2,30 m;

3.7.4

Bastidores com a altura de 2,50 m;

3.7.5

Bastidores com a altura de 2,90 m;

3.7.6

Prateleiras com 300 mm de profundidade e 690 mm de comprimento útil;

3.7.7

Prateleiras com 300 mm de profundidade e 940 mm de comprimento útil;

3.7.8

Prateleiras com 500 mm de profundidade e 690 mm de comprimento útil;

3.7.9

Prateleiras com 500 mm de profundidade e 940 mm de comprimento útil.

3.8

As prateleiras com 500 mm (simples) deverão ter obrigatoriamente 2 reforços longitudinais.

3.9

Todas as estantes a fornecer devem suportar um peso mínimo de 100 Kg ou 150 Kg, distribuídos
uniformemente por prateleira, conforme esta tenha um lado de 300 ou de 500 mm,
respectivamente.
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