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Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L1: Especificações técnicas Lote 1 - Mobiliário administrativo e de escritório
Ref.

Artigo

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos

Requisitos opcionais

Armários e móveis

1.1

1.2

1.3

1.4

Armário em madeira alto com portas

- Dimensões exteriores: 1000x450x2000 (Larg.xProfundid.xAltura)
mm. Variação admitida: ±100x50x100 mm
- Estrutura em aglomerado de madeira e com acabamento em folha
de madeira
- Acabamentos: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
- Portas com acabamento igual ao da estrutura, tanto na sua parte
- Possibilidade de fechadura
exterior como interior
- Tipologia de portas: dupla porta, deslizante
- 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

Armário em madeira alto misto

- Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida:
±100x50x100 mm
- Estrutura em aglomerado de madeira e com acabamento em folha
de madeira
- A parte inferior do armário possuirá uma altura de 750 mm, portas - Acabamentos: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
e 1 prateleira. As portas terão um acabamento igual ao da estrutura, - Possibilidade de fechadura
- Tipologia de portas: dupla porta, deslizante
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

Armário em madeira baixo

- Dimensões exteriores: 800x450x750 mm. Variação admitida:
±100x50x50 mm
- Estrutura em aglomerado de madeira e com acabamento em folha
- Acabamentos: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
de madeira
- Portas com acabamento igual ao da estrutura, tanto na sua parte - Possibilidade de fechadura
- Tipologia de portas: dupla porta, deslizante
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

Armário metálico alto com portas

1.5

Armário metálico alto misto

1.6

Armário metálico alto sem portas

- Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida:
±100x50x100 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- 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.
- Tampo em aglomerado de madeira
- Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida:
±100x50x100 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- A parte inferior do armário possuirá uma altura de 750 mm, portas
e 1 prateleira.
- 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
- Tampo em aglomerado de madeira
- Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida:
±100x50x100 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- 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
- Tampo em aglomerado de madeira

1.7

Armário metálico baixo

- Dimensões exteriores: 800x450x750 mm. Variação admitida:
±100x50x50 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Portas
- Uma prateleira amovível e regulável em altura, capaz de suportar
um peso de 150 Kg distribuído uniformemente, em estrutura
metálica com pintura epoxy
- Tampo em aglomerado de madeira

1.8

Armário vestiário 2 000 x 450 x 1 500 mm

Armário vestuário, com vitrine, em MDF folheado de 40mm
Estrutura folheada a carvalho
2 portas de batentes e prateleiras em MDF de 19 mm, com suporte
para roupa, com 2 000 x 450 x 1 500 (Larg.xProfundid.xAltura)

1.9

1.10

- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Tipologia de portas: persiana/esteira em PVC, deslizantes, dupla porta
- Acabamento das portas: acabamento idêntico à estrutura, aglomerado de
madeira
- Cores das portas: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de
madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores das prateleiras: cinza, preto e bege
- Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Possibilidade de fechadura
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Tipologia de portas: persiana/esteira em PVC, deslizantes, dupla porta
- Acabamento das portas: acabamento idêntico à estrutura, aglomerado de
madeira
- Cores das portas: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de
madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores das prateleiras: cinza, preto e bege
- Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Possibilidade de fechadura

- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Cores das prateleiras: cinza, preto e bege
- Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira

- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Tipologia de portas: persiana/esteira em PVC, deslizantes, dupla porta
- Acabamento das portas: acabamento idêntico à estrutura, aglomerado de
madeira
- Cores das portas: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de
madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores das prateleiras: cinza, preto e bege
- Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Possibilidade de fechadura

- Disponível pelo menos nas cores preto, branco e faia natural

Armário vestiário 600x530x 1880 mm

Estrutura em chapa aço espessura mínima 1mm ,pintura a epoxy
cinza claro, protecção anti-ferrugem; No interior: Na parte superior
a cerca de 25cm do tecto,será aplicada uma prateleira e por baixo
desta, a cerca de 5cm, um varão p/ cabide; Na parte inferior,
igualmente a 25cm do fundo, será aplicada outra prateleira e a 3/4
desta, no sentido vertical, uma divisória; Por cima desta prateleira
ser-lhe-à fixado um bloco de gavetas c/ alt.=30cm e larg.=45cm;
Entre o varão e a prateleira posterior, na ala direita, serão aplicadas
fixações de apoio e de encaixe p/ colocação de uma arma
individual; Na porta, na face exterior, centrado, por baixo da
Pintura epoxy cinza claro ou escuro
abertura superior de ventilação leva um suporte p/colocação de
placa de identificação do utilizador; Na porta,mas na face interior,
serão aplicadas 2 prateleiras (inferior e superior), 7cm de larg. x
40,5cm de comp.x 5cm de alt.; bem como 2 varões p/ toalheiro;
Terá aberturas junto aos limites superior e inferior p/ ventilação e
por cima da prateleira superior leva um espelho c/ regulador de
inclinação; Porta equipada c/ fechadura e chave; Pintura epoxy
cinza claro, protecção anti-ferrugem; 1 utilizador; Topos de
protecção pontos apoio ao solo, em matéria plástica anti-ruído e anti
desgaste; Dim: L600 x P530 x A1880 mm

Armário metálico 12 cacifos

Estrutura chapa aço espessura mínima 1mm ,pintura a epoxy cinza
claro, protecção anti-ferrugem; No interior: zona superior com 12
cacifos; Cada cacifo terá uma porta individual, tipo caixa do correio,
com fechadura, orifício e zona de identificação; A zona inferior é
Pintura epoxy cinza claro ou escuro
constituida por 12 espaços para colocação de pastas; Topos de
protecção pontos apoio ao solo, em matéria plástica anti-ruído e anti
desgaste; Dim: L810 x P400 x A1650 mm
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Ref.

Artigo

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos

Requisitos opcionais

1.11

Armário metálico 20 cacifos

Estrutura chapa aço espessura mínima 1mm ,pintura a epoxy cinza
claro, protecção anti-ferrugem; No interior: zona superior com 20
cacifos; Cada cacifo terá uma porta individual, tipo caixa do correio,
com fechadura, orifício e zona de identificação; A zona inferior é
Pintura epoxy cinza claro ou escuro
constituida por 20 espaços para colocação de pastas; Topos de
protecção pontos apoio ao solo, em matéria plástica anti-ruído e anti
desgaste; Dim: L1330 x P400 x A1650 mm

1.12

2 Cacifos metálicos simples sobrepostos
(Larg.0.40xProf.0.50)

Estrutura em chapa de aço c/ espessura mínima de 0.8mm, pintura
a epoxy cinza claro, protecção anti-ferrugem; Fechadura com 2
chaves; 2 Portas reforçadas; Dobradiças ocultas; Ventilação frontal; Pintura epoxy cinza claro ou escuro
Porta etiquetas e pés "acantonados" plastificados anti humidade c/
150mm de altura; Dim: Larg400 x Prof500 x Alt1900mm.

1.13

Bloco de gavetas em madeira

1.14

Bloco de gavetas em melamina

- Dimensões: 450x550x600 mm. Variação admitida: ±50x100x100
mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Tampo e frente em aglomerado de madeira, folheado em madeira
- Bloco rodado com 3 gavetas

- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Acabamentos do tampo e frente: mogno, carvalho, faia, nogueira e
cerejeira
- Possibilidade de fechadura central de tranca simultânea para todas as
gavetas e rodízios giratórios.

- Dimensões: 450x550x600 mm. Variação admitida: ±50x100x100
mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina
- Bloco rodado com 3 gavetas

- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza,
preto e bege
- Cores das portas: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de
madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Possibilidade de fechadura central de tranca simultânea para todas as
gavetas e rodízios giratórios.

Cadeiras e assentos

1.15

Cadeira empilhável A

1.16

Cadeira empilhável B

1.17

Cadeira fixa com braços

1.18

Cadeira fixa sem braços

1.19

Cadeira giratória sem braços em tecido

1.20

Cadeira giratória com braços em tecido

1.21

Cadeira giratória com múltiplos ajustes

1.22

Cadeira giratória em semipele

- Cadeira fixa, sem braços
- Estrutura em aço pintada a epoxy
– Cor: Várias cores
- 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
- 4 pés fixos ou em trenó
- Assento e costa com acabamento em madeira
- Empilháveis em conjuntos mínimos de 5 cadeiras
- Cadeira fixa, com braços
- Estrutura em alumínio polido
- Costa flexível
- 4 pés fixos ou em trenó
- Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido antifogo.
- Cadeira fixa, sem braços
- Estrutura em aço pintada a epoxy
- 4 pés fixos ou em trenó
- Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido antifogo.
- 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 antifogo.
- 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 antifogo.
- 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 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 antifogo.
- Cadeira giratória s/ braços de costa média
- Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto
permanente accionado por dispositivo lateral;
- Regulação em altura do assento por sistema de gás com
amortecimento suave
- Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy ou revestimento a
polipropileno.
- Apoio contínuo para os pés, círculo inteiro / fechado; possível
apoio p/ subida ao assento
- Deslizadores compatíveis de alcatifa, madeira ou pedra polida
- Assento e encosto com estruturas revestidas a espuma de
poliuretano moldado, de alta densidade e resistência, com as
espessuras mínima de § 50 mm para o assento, e de § 40 mm para
a costa (artigos 1.2).
- Revestimento da parte posterior das costas (polipropileno moldado
por injecção ou outro material termoplástico)
- O assento e costas serão, revestidas em semi-pele também com
características hignífugas e anti-transpirante

– Cor: Várias cores

– Cor do tecido: Várias cores

– Cor do tecido: Várias cores

– Cor do tecido: Várias cores

– Cor do tecido: Várias cores

– Cor do tecido: Várias cores

- Cor do assento e costas. Cinzento, preto e beje
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Ref.

1.23

Artigo

Cadeira giratória com apoio de cabeça

1.24

Sofá individual

1.25

Sofá 2 lugares

1.26

Sofá 2 lugares em pele

1.27

Sofá 3 lugares

1.28

Sofá 3 lugares em pele

1.29

Sofá 4 lugares

1.30

Sofá 4 lugares em pele

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos

Requisitos opcionais

- 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
- Cor do assento e costas. Disponível pelo menos nas cores cinzento, preto e
- Braços reguláveis em altura e largura
beje
- Base de 5 hastes em alumínio polido
- Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa,
madeira ou pedra polida.
- Revestimento da parte posterior das costas (polipropileno moldado
por injecção ou outro material termoplástico)
- O assento e costas serão, revestidas em semi-pele também com
características hignífugas e anti-transpirante
- Sofá com 1 lugar, com apoios laterais de braços.
- Design contemporâneo.
- Revestido a pele sintética (incluindo os apoios de braços)
- Deve permitir fazer conjunto com os sofás de dois, três e quatro
lugares
- Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 700 mm e Altura do assento 400 mm
- Sofá com 2 lugares, com apoios laterais de braços.
- Design contemporâneo.
- Em espuma flexível de densidade múltipla, revestido a semi-pele
(incluindo os apoios de braços).
- Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais e de três e
quatro lugares
- Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 1400 mm e Altura do
assento 400 mm
- Sofá com 2 lugares, com apoios laterais de braços.
- Design contemporâneo.
- Revestido a pele sintética (incluindo os apoios de braços)
- Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais e de três e
quatro lugares
- Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 1400 mm e Altura do
assento 400 mm
- Sofá com 3 lugares, com apoios laterais de braços.
- Design contemporâneo.
- Em espuma flexível de densidade múltipla, revestido a semi-pele
(incluindo os apoios de braços)
- Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais e de dois e
quatro lugares
- Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 2000 mm e Altura do
assento 400 mm
- Sofá com 3 lugares, com apoios laterais de braços.
- Design contemporâneo.
- Revestido a pele sintética (incluindo os apoios de braços)
- Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais e de dois e
quatro lugares
- Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 2000 mm e Altura do
assento 400 mm
- Sofá com 4 lugares, com apoios laterais de braços.
- Design contemporâneo.
- Em espuma flexível de densidade múltipla, revestido a semi-pele
(incluindo os apoios de braços)
- Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais e de dois e
três lugares
- Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 2500 mm e Altura do
assento 400 mm
- Sofá com 4 lugares, com apoios laterais de braços.
- Design contemporâneo.
- Revestido a pele sintética (incluindo os apoios de braços)
- Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais e de dois e
três lugares
- Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 2500 mm e Altura do
assento 400 mm

- Pés em madeira, inox ou alumínio
- Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho

- Pés em madeira, inox ou alumínio
- Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho

- Pés em madeira, inox ou alumínio
- Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho

- Pés em madeira, inox ou alumínio
- Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho

- Pés em madeira, inox ou alumínio
- Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho

- Pés em madeira, inox ou alumínio
- Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho

- Pés em madeira, inox ou alumínio
- Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho

Mesas e secretárias

1.31

1.32

1.33

Secretária A em melamina

- Dimensões máximas conjunto: 1200x800x750 mm. Variação
admitida: ±100x100x30 mm
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina, esp. 22mm, variação admitida: ±3 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- 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
- Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege

Secretária B em melamina

- Dimensões máximas conjunto: 1400x800x750 mm. Variação
admitida: ±100x100x30 mm
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina; esp. 22mm, variação admitida: ±3 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
mínimo de 3 cabos.
- 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 para secretária

- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas
- Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege

Secretária C em melamina

- Dimensões máximas conjunto: 1600x800x750 mm. Variação
admitida: ±50x50x10 mm.
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina; esp. 22mm, variação admitida: ±3 mm
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
mínimo de 3 cabos.
- Estrutura metálica com pintura epoxy

- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas
- Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
-Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege

- Dimensões máximas conjunto: 1200x800x750 mm. Variação
admitida: ±100x100x30 mm
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira; esp.
22mm, variação admitida: ±3 mm
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
mínimo de 3 cabos
- Dimensões máximas conjunto: 1600x800x750 mm. Variação
admitida: ±100x100x30 mm
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira; esp.
22mm, variação admitida: ±3 mm
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
mínimo de 3 cabos

- Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza
claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com
acabamento idêntico ao tampo
- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.
- Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza
claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com
acabamento idêntico ao tampo
- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.

1.34

Secretária A em madeira

1.35

Secretária B em madeira

ϯ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
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Ref.

Artigo

1.36

Secretária C em madeira

1.37

Mesa de apoio lateral em melamina

1.38

Mesa de apoio lateral em madeira

1.39

Canto de ligação para secretária C em
madeira

1.40

Mesa de reunião 4 pessoas em melamina

1.41

Mesa de reunião 4 pessoas em madeira

1.42

1.43

1.44

1.45

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos
Requisitos opcionais
- Dimensões máximas conjunto: 1800x800x750 mm. Variação
- Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira
admitida: ±100x100x30 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira; esp.
claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com
22mm, variação admitida: ±3 mm
acabamento idêntico ao tampo
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura
mínimo de 3 cabos
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.
- Dimensões: 550x1000x750 mm. Variação admitida: ±100x200x30
mm
- Para acoplar às secretárias em melamina, de forma a alongar a
- Com opção de prateleira corrediça para teclado de computador
área de trabalho, devendo constituir um conjunto harmoniosos e
coerente
- Tampo de características idênticas ao da secretária
- Estrutura de características idênticas à da secretária
- Dimensões: 550x1000x750 mm. Variação admitida: ±100x200x30
mm
- Para acoplar às secretárias de madeira A e B, de forma a alongar
- Com opção de prateleira corrediça para teclado de computador
a área de trabalho, devendo constituir um conjunto harmoniosos e
coerente
- Tampo de características idênticas ao da secretária
- Estrutura de características idênticas à da secretária
- Dimensões máximas conjunto: 800x90º mm. Variação admitida:
- Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira
±50 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira
claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com
- Para acoplar às secretárias com ás secretárias em madeira, de
acabamento idêntico ao tampo
forma a aumentar a área de trabalho, devendo constituir um
- Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura
conjunto harmoniosos e coerente.
- Dimensões máximas conjunto: ĭ1000x750 mm. Variação
- Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira:
admitida: ±ĭ100x30 mm
mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina
- Dimensões máximas conjunto: ĭ1000x750 mm. Variação
- Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira
admitida: ±ĭ100x30 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza
- Estrutura metálica com pintura epoxy
claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira; esp.
acabamento idêntico ao tampo.
22mm, variação admitida: ±3 mm

- Dimensões do conjunto: 2400x1100x750 mm. Variação admitida:
±100x100x30 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
Mesa de reunião 6/8 pessoas em melamina
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina; esp. 25mm, variação admitida: -3 mm,
+6mm
- Dimensões do conjunto: 2400x1100x750 mm. Variação admitida:
±100x100x30 mm
Mesa de reunião 6/8 pessoas em madeira - Estrutura metálica com pintura epoxy
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira; esp.
25mm, variação admitida: -3 mm, +6mm
- Dimensões do conjunto: 3000x1200x750 mm. Variação admitida:
±200x200x10 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
Mesa de reunião 10/12 pessoas em melamina
- Tampo em aglomerado de madeira, com acabamento em
melamina; esp. 25mm, variação admitida: -3 mm, +6mm
- Formatos admissíveis: oval, rectangular ou em barril.
- Dimensões do conjunto: 3000x1200x750 mm. Variação admitida:
±200x200x30 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
Mesa de reunião 10/12 pessoas em madeira
- Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira; esp.
25mm, variação admitida: -3 mm, +6mm
- Formatos admissíveis: oval, rectangular ou em barril.

1.46

1.47

1.48

- Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege

- Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza
claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com
acabamento idêntico ao tampo.

- Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege

- Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza
claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com
acabamento idêntico ao tampo.

Mesa de apoio

- Dimensões do conjunto: 1000x600x750 mm. Variação admitida:
±100x100x30 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina; esp. 22mm, variação admitida: ±3 mm
- Deverá suportar 150Kg distribuídos uniformemente pela sua
superfície.

- Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege

Mesa rectangular modular

- Dimensões do conjunto: 1400x800x750 mm. Variação admitida:
±100x100x30 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina; esp. 22mm, variação admitida: ±3 mm
- 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.

-Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
-Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege

Sistema para 4 pessoas

- Conjunto de 4 postos de trabalho interligados e individualizados
através de biombos
- Estrutura do sistema em metal com pintura epoxy
- 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 esp. 22mm (variação admitida: ±3
mm) e 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

- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Tampos disponíveis nas seguintes cores: branco, cinza, bege e imitação de
madeira em mogno, carvalho, faia e nogueira
- 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.

– Cor a definir por entidade

Acessórios

1.49

Biombo modular

1.50

Cabide com porta guarda chuvas

1.51

Cesto para papéis

- Dimensões:1700 mm. Variação admitida: ±200 mm
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza,
- 6 a 8 braços e porta guarda chuva integrado com colector de água preto e bege
- Base anti-choque.
- Cesto para papéis com formato rectangular
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Capacidade do cesto de papéis: 0,02 m3. Variação admitida: ±
0,002 m3.

- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível numa das seguintes cores:
cinza, preto ou bege
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1.52

Divisória para secretária

1.53

Porta guarda chuvas

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos
Requisitos opcionais
- Painel para separação frontal dos postos de trabalho a colocar nas
secretárias com a secretária B em melamina quando estas são
acopladas umas às outras
- Cor: Várias cores
- Largura do painel não poderá ser inferior ao comprimento da
-Acabamentos: Vários
secretária deduzida de 100 mm
- Altura do painel acima do tampo da secretária deverá situar-se
entre os 400 e 600 mm.
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Base anti-choque
- Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores:
- Capacidade para, no mínimo, 8 guarda chuvas e com colector de cinzento, preto e bege
água.
Nota: Dimensões em Larg.xProfundid.xAltura

ϱ
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Requisitos técnicos
Requisitos mínimos

Requisitos opcionais

Cadeiras e assentos
2.1

Cadeira de recepção A

- Cadeira sobre viga autoportante, sem braços para montagem nas
vigas de 2, 3 ou 4 lugares

- Acabamentos do assento e costas: metálico ou polipropileno.
- Cores do assento: Várias cores

2.2

Cadeira de recepção B

- Cadeira sobre viga autoportante, sem braços para montagem nas
vigas de 2, 3 ou 4 lugares

- Acabamentos do assento e costas: em espuma moldada revestida a tecido
ou madeira.
- Cores do assento e costas de madeira: acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida (várias cores)
- Cores do assento e costa de tecido: Várias cores

2.3

Viga 2 lugares

2.4

Viga 3 lugares

2.5

Viga 4 lugares

- Viga autoportante em estrutura metálica pintada a epoxy para
sistemas de cadeiras sobre viga
- Deverá permitir a montagem das cadeiras com as cadeiras de
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto ou bege
recepção, devendo estar previstos 2 lugares
- Deverá permitir a montagem da mesa de recepção em substituição
de qualquer das cadeiras.
- Viga autoportante em estrutura metálica pintada a epoxy para
sistemas de cadeiras sobre viga
- Deverá permitir a montagem das cadeiras de recepção, devendo
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto ou bege
estar previstos 3 lugares
- Deverá permitir a montagem da mesa de recepção 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 de recepção, devendo
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto ou bege
estar previstos 4 lugares
- Deverá permitir a montagem da mesa de recepção em substituição
de qualquer das cadeiras, as montadas nas extremidades ou as
montadas ao centro.

Mesas e secretárias

2.6

2.7

Secretária de atendimento A

Secretária de atendimento B

- 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
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
mínimo de 3 cabos.
- Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado com
possibilidade de separação das zonas de atendimento mediante a
utilização das divisórias para secretárias de atendimento A.
- 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
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
mínimo de 3 cabos
- Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado com
possibilidade de separação das zonas de atendimento mediante a
utilização das divisórias para secretárias de atendimento B.

- Tampos disponíveis nas seguintes cores: branco, cinza, bege e imitação de
madeira em mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas
- Com opção de prateleira corrediça para teclado de computador

- Tampos disponíveis nas seguintes cores: branco, cinza, bege e imitação de
madeira em mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas
- Com opção de colocação de prateleira corrediça para teclado de
computador

Divisória para secretária de atendimento A

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

2.9

Divisória para secretária de atendimento B

- Painel para colocação na lateral das secretárias de atendimento A,
de modo a individualizar as zonas de atendimento
- Largura do painel não poderá ser inferior à largura da secretária
– Cor: Várias cores
deduzida de 100 mm
- Altura do painel acima do tampo da secretária deverá situar-se
entre 500 e 750 mm

2.10

Mesa de recepção

2.8

- Mesa de apoio para colocação nos sistemas de cadeiras em viga
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.

– Cor: Várias cores

Sistemas de recepção

2.11

Recepção A

2.12

Recepção B

- 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
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
mínimo de 3 cabos
- Painel frontal com acabamento harmonioso com a estrutura e o
tampo
- 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
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
mínimo de 3 cabos
- Painel frontal com acabamento harmonioso com a estrutura e o
tampo

- Tampos disponíveis nas seguintes cores: branco, cinza, bege e imitação de
madeira em mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Acabamento do painel frontal: melamina ou metálico

- Tampos disponíveis nas seguintes cores: branco, cinza, bege e imitação de
madeira em mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Acabamento do painel frontal: melamina ou metálico

ϲ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L2: Especificações técnicas Lote 2 - Mobiliário de recepção e zonas de atendimento
Ref.

Artigo

2.13

Canto de ligação para recepção

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos
Requisitos opcionais
- 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
- Tampos disponíveis nas seguintes cores: branco, cinza, bege e imitação de
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
madeira em mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
acabamento em melamina
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Acabamento do painel frontal: melamina ou metálico
- Painel frontal com acabamento harmonioso com a estrutura e o
tampo
- Para acoplar às recepções , de forma a possibilitar múltiplas
configurações de mesas de recepção, devendo constituir um
conjunto harmonioso e coerente.

ϳ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L3: Especificações técnicas Lote 3 - Mobiliário de refeitório
Ref.

Artigo

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos

Requisitos opcionais

Cadeiras e assentos
3.1

Banco de bar A

- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Assento em espuma moldada revestido a semi-pele
- Dimensões: 470x540x740 . Variação admitida: ±100x100x150

3.2

Banco de bar B

- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Assento em metacrilato
- Dimensões: 470x540x740 . Variação admitida: ±100x100x150

3.3

Banco de bar C

- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Assento
- Dimensões: 470x540x740 . Variação admitida: ±100x100x150

3.4

Banco de refeitório A

- Estrutura metálica em aço inoxidável com 4 pés
- Assento
- Dimensões: 500x610x460. Variação admitida: ±100x100x100

3.5

Banco de refeitório B

- Estrutura metálica em aço inoxidável com 4 pés
- Assento
- Dimensões: 500x610x460. Variação admitida: ±100x100x100

3.6

Cadeira de bar A

3.7

Cadeira de bar B

3.8

Cadeira de bar C

3.9

Cadeira de refeitório A

- Estrutura metálica em aço inoxidável com 4 pés
- Assento e costas
- Dimensões: 500x610x800. Variação admitida: ±100x100x100
- Altura do assento: 460. Variação admitida: ± 100

3.10

Cadeira de refeitório B

- Estrutura com 4 pés
- Assento e costas
- Dimensões: 500x610x800. Variação admitida: ±100x100x100
- Altura do assento: 460. Variação admitida: ± 100

- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Assento e costas em espuma moldada revestidos a semi-pele
- Dimensões: 470x540x1160 . Variação admitida: ±100x100x200
- Altura do assento: 740. Variação admitida ± 150
- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Assento, costas e braços em metacrilato
- Dimensões: 470x540x1160 . Variação admitida: ±100x100x200
- Altura do assento: 740. Variação admitida ± 150
- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Assento, costas
- Dimensões: 470x540x1160 . Variação admitida: ±100x100x200
- Altura do assento: 740. Variação admitida ± 150

- Estrutura: base e coluna ou 4 pés
- Acabamento da estrutura: cromado ou pintado a epoxy
- Assento disponível em pelo menos 3 das seguintes cores: cinzento, preto e
branco
- Estrutura: base e coluna ou 4 pés
- Acabamento da estrutura: cromado ou pintado a epoxy
- Assento disponível em pelo menos 3 das seguintes cores: cinzento, preto e
branco
- Estrutura: base e coluna, 4 pés ou patim
- Acabamento da estrutura: cromado ou pintado a epoxy
- Assento e costas disponível em pelo menos 3 dos seguintes acabamentos
: faia, carvalho, cerejeira, nogueira e mogno
- Empilhável
- Acabamento da estrutura: cromado ou pintado a epoxy
- Acabamento do assento: folheado a faia ou termolaminado ou melamina
- Disponível pelo menos nas cores cinzento, preto, branco e faia natural
- Empilhável
- Estrutura em polipropileno ou em aço inoxidável com opção de
acabamento cromado ou pintado a epoxy
- Assento em polipropileno disponível pelo menos nas seguintes cores:
branco, preto, cinzento
- Empilhável
- Estrutura: base e coluna ou 4 pés
- Acabamento da estrutura: cromado ou pintado a epoxy
- Assento e costas disponível em pelo menos 3 das seguintes cores:
cinzento, preto e branco
- Estrutura: base e coluna ou 4 pés
- Acabamento da estrutura: cromado ou pintado a epoxy
- Assento e costas disponível em pelo menos 4 cores diferentes
- Empilhável
- Estrutura: base e coluna, 4 pés ou patim
- Acabamento da estrutura: cromado ou pintado a epoxy
- Assento e costas disponível em pelo menos 3 dos seguintes acabamentos
: faia, carvalho, cerejeira, nogueira e mogno
- Empilhável
- Acabamento da estrutura: cromado ou pintado a epoxy
- Acabamento do assento e costas: folheado a faia ou termolaminado ou
melamina
- Disponível pelo menos nas cores cinzento, preto, branco e faia natural
- Empilhável
- Estrutura em polipropileno ou em aço inoxidável com opção de
acabamento cromado ou pintado a epoxy
- Assento e costas: polipropileno disponível pelo menos nas seguintes cores:
branco, preto, cinzento
- Empilhável

Mesas

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Tampo
- Dimensões:
Mesa de bar A (alta)
Tampo quadrado: 700 x 700. Variação admitida: ±100x100
Tampo rectangular: 1200 x 700 . Variação admitida: ±400x200
Tampo redondo: Ø700. Variação admitida: ±200
Altura: 1100. Variação admitida: ±200
- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Tampo
- Dimensões:
Mesa de bar B (alta)
Tampo quadrado: 700 x 700. Variação admitida: ±100x100
Tampo rectangular: 1200 x 700 . Variação admitida: ±400x200
Tampo redondo: Ø700. Variação admitida: ±200
Altura: 1100. Variação admitida: ±200
- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Tampo
- Dimensões:
Mesa de bar C (baixa)
Tampo quadrado: 700 x 700. Variação admitida: ±100x100
Tampo rectangular: 1200 x 700 . Variação admitida: ±400x200
Tampo redondo: Ø700. Variação admitida: ±200
Altura: 700. Variação admitida: ±200
- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Tampo
- Dimensões:
Mesa de bar D (baixa)
Tampo quadrado: 700 x 700. Variação admitida: ±100x100
Tampo rectangular: 1200 x 700 . Variação admitida: ±400x200
Tampo redondo: Ø700. Variação admitida: ±200
Altura: 700. Variação admitida: ±200
- Estrutura metálica em aço inoxidável com 4 pés
- Tampo
- Dimensões
Mesa de refeitório A
Tampo quadrado: 900 x 900. Variação admitida: ±300x300
Tampo rectangular: 1200 x 700 . Variação admitida: ±600x100
Tampo redondo: Ø700. Variação admitida: ±200
Altura: 700. Variação admitida: ±200
- Estrutura metálica em aço inoxidável com 4 pés
- Tampo
- Dimensões
Mesa de refeitório B
Tampo quadrado: 900 x 900. Variação admitida: ±300x300
Tampo rectangular: 1200 x 700 . Variação admitida: ±600x100
Tampo redondo: Ø700. Variação admitida: ±200
Altura: 700. Variação admitida: ±200
- Conjunto de mesas de refeitório com bancos acoplados
- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Suporte de banco e base móvel de apoio injectado, giratório a
360º, com retorno automático a permitir o recuo dos assentos
4 a 6 lugares por módulo. Cada módulo deve permitir a acoplar
outros módulos de modo adaptar a dimensão da construção às
necessidades
Conjunto mesa com bancos acoplados (4 a 6 - Estrutura de mesa em tubo de aço de diâmetro, 60 x 2,5 mm
- Suporte de banco
lugares)
- Dimensões do banco: 500x610x460. Variação admitida: ±
100x100x100
- Dimensões mesa:
Altura: 750. Variação admitida: ± 200
Tampo quadrado: 1000 x 1000. Variação admitida: ± 400 x 400
Tampo rectangular: 1600 x 700. Variação admitida: ± 400 x 400
Tampo redondo: Ø1000. Variação admitida: ± 400

Estrutura: base e coluna, 4 pés e coluna
Acabamento da estrutura: pintado a epoxy ou cromado
Tampo: rectangular, quadrado ou redondo
Material do Tampo: Aglomerado de madeira, MDF ou Compacto Fenólico
Acabamento do tampo: termolaminado ou melamina, disponível pelo menos
nas cores cinzento, preto, branco e faia natural
Opção de apoio de pés no mesmo material da estrutura
Estrutura: base e coluna, 4 pés e coluna
Acabamento da estrutura: pintado a epoxy ou cromado
Tampo: rectangular, quadrado ou redondo
Material do Tampo: Vidro (incolor, fosco ou pintado)
Opção de apoio de pés no mesmo material da estrutura
Estrutura: base e coluna, 4 pés e coluna
Acabamento da estrutura: pintado a epoxy ou cromado
Tampo: rectangular, quadrado ou redondo
Material do Tampo: Aglomerado de madeira, MDF ou Compacto Fenólico
Acabamento do tampo: termolaminado ou melamina, disponível pelo menos
nas cores cinzento, preto, branco e faia natural
Opção de apoio de pés no mesmo material da estrutura
Estrutura: base e coluna, 4 pés e coluna
Acabamento da estrutura: pintado a epoxy ou cromado
Tampo: rectangular, quadrado ou redondo
Material do Tampo: Vidro (incolor, fosco ou pintado)
Opção de apoio de pés no mesmo material da estrutura
Acabamento da estrutura: cromado ou pintado a epoxy
Tampo: rectangular, quadrado ou redondo
Material do Tampo: Aglomerado de madeira, MDF ou Compacto Fenólico
Acabamento do tampo em termolaminado ou melamina. Disponível pelo
menos nas cores cinzento, preto, branco e faia natural
Opção de pés de mesa retrácteis

Acabamento da estrutura: cromado ou pintado a epoxy
Tampo: rectangular, quadrado ou redondo
Material do Tampo: Vidro (incolor, fosco ou pintado)
Opção de pés de mesa retrácteis

- Acabamento da estrutura: pintado a epoxy, cromado
- Opção de pés de mesa retrácteis
- Material do assento: folheado a faia ou termolaminado
- Tampo: rectangular, quadrado ou redondo
- Material do Tampo: Aglomerado de madeira, MDF ou Compacto Fenólico
- Acabamento do tampo: revestimento termolaminado ou melamina
- Cor dos diversos elementos à escolha disponível pelo menos nas cores
cinzento, preto, branco e faia natural
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Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L3: Especificações técnicas Lote 3 - Mobiliário de refeitório
Ref.

3.18

3.19

3.20

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos
Requisitos opcionais
- Conjunto de mesas de refeitório com bancos acoplados
- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Suporte de banco e base móvel de apoio injectado, giratório a
360º, com retorno automático a permitir o recuo dos assentos
- Acabamento da estrutura: pintado a epoxy, cromado
8 a 10 lugares por módulo. Cada módulo deve permitir a acoplar
- Opção de pés de mesa retrácteis
outros módulos de modo adaptar a dimensão da construção às
- Material do assento: folheado a faia ou termolaminado
necessidades
Conjunto mesa com bancos acoplados (8 a 10 - Estrutura de mesa em tubo de aço de diâmetro, 60 x 2,5 mm
- Tampo: rectangular, quadrado ou redondo
lugares)
- Material do Tampo: Aglomerado de madeira, MDF ou Compacto Fenólico
- Suporte de banco
- Acabamento do tampo: revestimento termolaminado ou melamina
- Dimensões do banco: 500x610x460. Variação admitida: ±
- Cor dos diversos elementos à escolha disponível pelo menos nas cores
100x100x100
cinzento, preto, branco e faia natural
- Dimensões mesa:
Altura: 750. Variação admitida: ± 200
Tampo quadrado: 2000 x 2000. Variação admitida: ± 400 x 400
Tampo rectangular: 2600 x 700. Variação admitida: ± 400 x 400
Tampo redondo: Ø1400. Variação admitida: ± 400
- Conjunto de mesas de refeitório com bancos acoplados
- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Suporte de cadeira e base móvel de apoio injectado, giratório a
360º, com retorno automático a permitir o recuo dos assentos
4 a 6 lugares por módulo. Cada módulo deve permitir a acoplar
- Acabamento da estrutura: pintado a epoxy, cromado
outros módulos de modo adaptar a dimensão da construção às
- Opção de pés de mesa retrácteis
necessidades
- Material do assento e costas: folheado a faia ou termolaminado
- Estrutura de mesa em tubo de aço de diâmetro, 60 x 2,5 mm
Conjunto mesa com cadeiras acopladas (4 a 6
- Tampo: rectangular, quadrado ou redondo
- Suporte de cadeira
lugares)
- Material do Tampo: Aglomerado de madeira, MDF ou Compacto Fenólico
- Dimensões da cadeira:
- Acabamento do tampo: revestimento termolaminado ou melamina
500x610x1000. Variação admitida: ± 100x100x200
- Cor dos diversos elementos à escolha disponível pelo menos nas cores
Altura do assento: 460. Variação admitida: ± 100
cinzento, preto, branco e faia natural
- Dimensões mesa:
Altura: 750. Variação admitida: ± 200
Tampo quadrado: 1000 x 1000. Variação admitida: ± 400 x 400
Tampo rectangular: 1600 x 700. Variação admitida: ± 400 x 400
Tampo redondo: Ø1000. Variação admitida: ± 400
- Conjunto de mesas de refeitório com bancos acoplados
- Estrutura metálica em aço inoxidável
- Suporte de cadeira e base móvel de apoio injectado, giratório a
360º, com retorno automático a permitir o recuo dos assentos
8 a 10 lugares por módulo. Cada módulo deve permitir a acoplar
- Acabamento da estrutura: pintado a epoxy, cromado
outros módulos de modo adaptar a dimensão da construção às
- Opção de pés de mesa retrácteis
necessidades
- Material do assento e costas: folheado a faia ou termolaminado
- Estrutura de mesa em tubo de aço de diâmetro, 60 x 2,5 mm
- Tampo: rectangular, quadrado ou redondo
Conjunto mesa com cadeiras acopladas (8 a
- Suporte de cadeira
- Material do Tampo: Aglomerado de madeira, MDF ou Compacto Fenólico
10 lugares)
- Dimensões da cadeira:
- Acabamento do tampo: revestimento termolaminado ou melamina
500x610x1000. Variação admitida: ± 100x100x200
- Cor dos diversos elementos à escolha disponível pelo menos nas cores
Altura do assento: 460. Variação admitida: ± 100
cinzento, preto, branco e faia natural
- Dimensões mesa:
Altura: 750. Variação admitida: ± 200
Tampo quadrado: 2000 x 2000. Variação admitida: ± 400 x 400
Tampo rectangular: 2600 x 700. Variação admitida: ± 400 x 400
Tampo redondo: Ø1400. Variação admitida: ± 400
Artigo
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Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L4: Especificações técnicas Lote 4 - Mobiliário de auditório
Ref.

Artigo

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos

Requisitos opcionais

Cadeiras e assentos

4.1

4.2

4.3

4.4

Cadeiras para auditório fixa A

- Estrutura em contraplacado de faia
- Módulos acopláveis entre si
- Deve ser garantido o perfeito alinhamento entre diferentes
módulos permitindo a construção em escala sem que exista
interferência entre as cadeiras e restantes elementos
- Deve ser possível a passagem de utilizadores pela frente de
lugares ocupados.
- Fixação ao solo efectuada por meio de parafusos buchas metálicas
- Dimensões: 500x700x900. Variação admitida:±100x200x300
- Altura do assento: 450. Variação admitida: ± 100

Cadeiras para auditório fixa B

- Estrutura em aço inoxidável com pintura epoxy
- Módulos acopláveis entre si
- Deve ser garantido o perfeito alinhamento entre diferentes
módulos permitindo a construção em escala sem que exista
interferência entre as cadeiras e restantes elementos
- Deve ser possível a passagem de utilizadores pela frente de
lugares ocupados.
- Fixação ao solo efectuada por meio de parafusos buchas metálicas
- Dimensões: 500x700x900. Variação admitida:±100x200x300
- Altura do assento: 450. Variação admitida: ± 100

Cadeiras para auditório fixa C

- Módulos acopláveis entre si
- Deve ser garantido o perfeito alinhamento entre diferentes
módulos permitindo a construção em escala sem que exista
interferência entre as cadeiras e restantes elementos
- Deve ser possível a passagem de utilizadores pela frente de
lugares ocupados.
- Fixação ao solo efectuada por meio de parafusos buchas metálicas
- Dimensões: 500x700x900. Variação admitida:±100x200x300
- Altura do assento: 450. Variação admitida: ± 100

- Assento e costas em plexiglass
- Assento, fixo ou rebatível por sistema de molas
- Opção de numeração das cadeiras
- Disponível nas cores preto e branco e em pelo menos 3 outras cores

Cadeiras para auditório fixa D

- Módulos acopláveis entre si
- Deve ser garantido o perfeito alinhamento entre diferentes
módulos permitindo a construção em escala sem que exista
interferência entre as cadeiras e restantes elementos
- Deve ser possível a passagem de utilizadores pela frente de
lugares ocupados.
- Fixação ao solo efectuada por meio de parafusos buchas metálicas
- Dimensões: 500x700x900. Variação admitida:±100x200x300
- Altura do assento: 450. Variação admitida: ± 100

- Estrutura: aço inoxidável ou alumínio
- Acabamento da estrutura: pintado a epoxy
- Assento e costas: revestimento de espuma de poliuretano com mínimo de 50kg/m3 estofado a tecido antifogo em várias cores
- Assento, fixo ou rebatível por sistema de molas
- Opção de palmatórias com movimento rotativo e rebatível
- Opção de numeração das cadeiras
- Opção de calha para electrificação
- Cores palmatória: faia natural, preto, azul, cinzento e branco

4.5

Cadeira com palmatória A

- Estrutura metálica em aço inoxidável com 4 pés ou em trenó
- Assento e costas
- Palmatória

4.6

Cadeira com palmatória B

- Estrutura metálica em aço inoxidável com 4 pés ou em trenó
- Assento e costas
- Palmatória

- Assento e costas folheado a faia ou termolaminado
- Assento, fixo ou rebatível por sistema de molas
- Opção de mesa, rebatível ou fixa, incorporada nas costas
- Opção de numeração das cadeiras
- Opção de calha para electrificação
- Disponível pelo menos nas cores preto, azul, branco e faia natural

- Assento e costas estofados a pele sintética
- Assento, fixo ou de rebatimento automático
- Braços em madeira maciça
- Opção de numeração das cadeiras
- Opção de calha para electrificação

- Acabamento da estrutura: cromado ou pintado a epoxy
- Palmatória rebatível
- Opção de palmatória esquerda
- Assento e costas: Folheado a faia ou termolaminado
- Empilhável em conjuntos mínimos de 5 cadeiras
- Opção de grelha de encaixe na parte inferior do assento
- Cores palmatória: faia natural, preto, azul, cinzento e branco
- Acabamento da estrutura: cromado ou pintado a epoxy
- Palmatória rebatível
- Opção de palmatória esquerda
- Assento e costas: espuma moldada revestida tecido antifogo ou semi-pele
disponível em várias cores
- Empilhável em conjuntos mínimos de 5 cadeiras
- Opção de grelha de encaixe na parte inferior do assento
- Cores palmatória: faia natural, preto, azul e branco

Mesas e móveis

4.7

Mesa multimédia A

4.8

Mesa multimédia B

4.9

Móvel multimédia A

4.10

Móvel multimédia B

- Mesa em aço inoxidável com pintura epoxy
- Mesa de altura regulável para projector constituída por plataforma
e estrutura e quatro rodas, duas delas com travão
- Batentes laterais para evitar a queda do equipamento
- Peso mínimo suportado: 10kg
- Dimensões: 400x400x800. Variação admitida: ±100x100x200
- Mesa em aglomerado de madeira, folheado a faia
- Mesa de altura regulável para projector constituída por plataforma
e estrutura e quatro rodas, duas delas com travão
- Batentes laterais para evitar a queda do equipamento
- Peso mínimo suportado: 10kg
- Dimensões: 400x400x800. Variação admitida: ±100x100x200
- Móvel em aço inoxidável com pintura epoxy
- Móvel com estante extensível e inclinação regulável
- Estantes reguláveis em altura para diferentes tamanhos de
equipamentos
- Micro furação para o som
- O móvel deve permitir o fácil manuseamento da cablagem na
parte superior e lateral do armário.
- Cantos protegidos em PVC para reduzir os potenciais danos em
paredes, rodapés e no móvel.
- Peso mínimo suportado: 10kg
- Dimensões: 600x600x800. Variação admitida: ±200x200x200
- Móvel em aglomerado de madeira, folheado a faia
- Móvel com estante extensível e inclinação regulável
- Estantes reguláveis em altura para diferentes tamanhos de
equipamentos
- Micro furação para o som
- O móvel deve permitir o fácil manuseamento da cablagem na
parte superior e lateral do armário.
- Cantos protegidos em PVC para reduzir os potenciais danos em
paredes, rodapés e no móvel.
- Peso mínimo suportado: 10kg
- Dimensões: 600x600x800. Variação admitida: ±200x200x200

- Inclinação regulável
- Disponível pelo menos nas cores cinzento, preto e branco

- Inclinação regulável

- Inclinação regulável
- Disponível pelo menos nas cores cinzento, preto e branco

- Inclinação regulável

Outros
4.11

Quadro dupla face para escrita

- Quadro cerâmico para escrita a marcador com dupla face
- Caixilho de alumínio e calha porta marcadores
- Dimensões mínimas: Comprimento x Altura: 1000 x 500

- Opção de incorporação de cavalete de suporte
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Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L4: Especificações técnicas Lote 4 - Mobiliário de auditório
Ref.

Artigo

4.12

Quadro magnético

4.13

Quadro corticite

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos

Requisitos opcionais

Ɣ Quadro com superfície de escrita em porcelana de cor branca,
vitrificada a 800º, magnética, própria para escrita com marcador. A
superfície de escrita deve estar montada sobre placa de aglomerado
de madeira, com a espessura mínima de 12mm, com revestimento
na parte posterior em chapa de aço galvanizado, com a espessura
mínima de 0,4mm.
Ɣ Contra face, com superfície de afixação em corticite com 6mm de
espessura, de estrutura homogénea com grânulos entre 1mm e
2mm, e com densidade entre 150-210 kg/m³.
Ɣ Conjunto com encabeçamento em perfil de alumínio anodizado,
com cantos em PVC.
Ɣ Suporte para marcadores e apagador, a todo o comprimento do
quadro, na parte inferior, com extremidades em PVC.
Ɣ Cada um dos quadros a fornecer, deve ser acompanhado por um
conjunto, composto por um apagador e quatro marcadores, próprios
para superfícies cerâmicas (preto, azul, vermelho, verde).
Ɣ Estrutura com pintura a tinta epoxídica.
Dimensões:
Comprimento do quadro 1200
Altura do quadro 900
- Quadro em corticite com moldura de alumínio 45x60cm, fixação à
parede em 2 pontos laterais e central
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Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L5: Especificações técnicas Lote 5 - Mobiliário hospitalar
Ref.

Artigo

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos

Requisitos opcionais

Certificação Mobiliário Hospitalar:
Só serão aceites propostas de equipamento com a marcação CE de acordo com o Decreto- Lei n.º 273/95, de 23 de Outubro, a Portaria n.º 136/96, de 3 de Maio, dos Ministérios da Educação e da Saúde,
e a demais legislação aplicável à comercialização de equipamentos desta natureza.
Os equipamentos a fornecer deverão dispor de autorização de comercialização ou registo, emitidos pela entidade competente, nos termos da legislação aplicável aos equipamentos desta natureza.
Plano de manutenção:
Para as referências 5.4 a 5.6 deve ser apresentado o plano detalhado de manutenção preventiva e correctiva de acordo com as recomendações do fabricante. Deve ser indicado no plano de assistência
técnica o prazo de resposta a pedidos de reparação. Deverão ainda ser incluídas na resposta a procedimentos de celebração de contratos ao abrigo do AQ uma lista de peças de substituição e o respectivo
prazo de entrega, assim como o preço unitário dos artigos mais usuais.
Cadeiras e assentos

5.1

5.2

5.3

Banco giratório

Cadeira de repouso A

Cadeira de repouso B

Camas, marquesas e mesas de cabeceira

5.4

Camas hospitalares

5.5

Marquesa/divã

5.6

Mesas de cabeceira hospitalares

- Estrutura em aço inoxidável com 5 rodas
- Assento
- Banco giratório (360º)
- Dimensões:
Assento: Ø 330. Variação admitida: ± 50
Espessura do assento: 65. Variação admitida: ± 15
Altura: 750. Variação admitida: ± 150
- Estrutura em aço inoxidável
- Assento e costas reclináveis (180º)
- Material das costas e assentos: espuma de poliuretano revestida a
tecido lavável e anti-fogo
- Sistema de reclinação accionado por mecanismo de fácil acesso e
manipulação
- Descanso de braços
- Apoio de pés
- Dimensões mínimas: Largura: 700, Comprimento: 1800
- Estrutura em aço inoxidável
- Assento e costas reclináveis (180º)
- Material das costas e assentos: espuma de poliuretano estofada a
couro
- Sistema de reclinação accionado por mecanismo de fácil acesso e
manipulação
- Descanso de braços
- Apoio de pés
- Dimensões mínimas: Largura: 700, Comprimento: 1800

- Acabamento da estrutura: cromado ou pintura epoxy
- Assento: Estofado a couro sintético anti-fogo ou a espuma de poliuretano
(densidade min de 50kg/m3)
- Cor do assento disponível pelo menos nas cores cinzento, preto, azul e
branco
- Banco com ou sem retorno automático
- Opção de altura regulável: hidráulica ou através de movimento giratório do
assento
- Opção de aro para repouso dos pés no mesmo material que a estrutura
- Acabamento da estrutura: cromado, pintado a epoxy
- Opção de apoio de pés rebatível sob o assento
- Material do apoio de pés: o mesmo que costas e assentos
- Opção de braços rebatíveis
- Opção de rodas (120mm): estas podem ou não ser bloqueáveis
- Disponível pelo menos nas cores castanho, cinzento, preto, azul e branco

- Acabamento da estrutura: cromado, pintado a epoxy
- Opção de apoio de pés rebatível sob o assento
- Material do apoio de pés: o mesmo que costas e assentos
- Opção de braços rebatíveis
- Opção de rodas (120mm): estas podem ou não ser bloqueáveis
- Disponível pelo menos nas cores castanho, cinzento, preto, azul e branco

- Estrutura em aço, pintada a Epoxy, de alta resistência, com
tratamento anticorrosivo.
- Painéis da cabeceira e pés fácil mente amovíveis em ABS ,
compacto ou outro material igualmente adequado de forma a
eliminar possíveis focos de infecção , resistentes e de fácil limpeza.
- Leito articulado c/ quatro secções sendo uma fixa, em material
ABS amovível de fácil limpeza ( lavável ) c/ uma largura superior a
88cm.
- Altura variável entre cerca de 40 e 80 cm, accionado por dois
motores eléctricos.
- Trendelenburg eléctrico
- Secção das costas accionada por um motor eléctrico
- Secção dos pés igualmente accionado por motor eléctrico
- Descarga de emergência da secção de costas.
- Comando eléctrico robusto estanque à humidade e de fácil
- Bateria com autonomia para suportar no mínimo 40 ciclos
compreensão p/ o doente, possibilidade de fazer corte individual ou
- Coluna trapézio em aço inox com pega de apoio regulável em altura.
total dos movimentos eléctricos sendo que esta função só esta
acessível aos profissionais .
- Rodado anti- estático de 125 mm de diâmetro com travagem
centralizada ás quatro rodas e uma direccional .
- Com 4 batentes de borracha, garantindo a protecção integrada de
todas as faces da cama.
- Grades laterais articuladas, robustas, em inox, isentas de folgas,
rebatíveis e colapsáveis ao nível do leito. Quando recolhidas não
deverão prejudicar o acesso do doente e deverão ser concebidas
por forma a minimizar o efeito de choques laterais.
- Posição de cadeira cardíaca
- Acessórios mínimos: Suporte de soros, regulável em altura, sacos
de urina, placa de identificação para o paciente, suporte de
arrastadeiras, suporte de urinóis, colchão de favos alta densidade,
com 15 cm de espessura quadripartido de alta densidade, e duas
capas sanitárias com fecho (as capas não deverão possuir costuras
- Material da estrutura: aço inoxidável ou alumínio
- Acabamento da estrutura: cromado, pintura epoxy
- Estrutura
- Opção de encosto regulável e multiposições
- Base em espuma indeformável revestida com material anti-fogo e - Opção de apoio de pernas regulável e multiposições
antibacteriano
- Opção de apoio de braços
- Encosto regulável e multiposições
- Opção de pés removíveis
- Dimensões: 1850x800x700. Variação admitida: ± 100x200x150
- Opção de sistema de elevação hidráulico (accionável com o pé)
- Opção de Suporte de rolo de papel
- Disponível pelo menos nas cores cinzento, preto, azul e branco
- Estrutura metálica pintada a epoxy
- Gaveta superior c/ dispositivo em ABS amovível
- Armário ou gavetão p/ utensílios na parte inferior da mesa
- Dimensões aproximadas de: 74cm de altura 60 cm de largura e 40
cm de profundidade.
- Rodado com travões
- Gavetas ou portas em ABS ou compacto, cor a definir pelo serviço
- Tabuleiro de refeição em ABS c/ rebordo para líquidos (rebatível)
extensível , regulável em altura, rotativo 360º, dimensões
aproximadas 600x400 mm
- Suporte para duas garrafas de água.
- Gavetas ou portas com abertura para ambos os lados (frente e
costas),possibilitando o posicionamento da mesma no lado esquerdo
ou direito da cama.

Outros
5.7

Biombo hospitalar

- Estrutura em aço inoxidável com pintura epoxy a cor branca
- Painel em tecido lavável e antibacteriano
- Dimensões: Largura x Altura:680x1685. Variação admitida: ±
100x100

- Biombo com painéis duplos ou triplos
- Opção de rodízios giratórios (50 mm)
- Painel disponível nas cores branco e azul claro

ϭϮ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L6.:Especificações técnicas Lote 6 - Mobiliário Escolar: Salas de aula
Requisitos técnicos
Ref.

Artigo

Cadeiras e assentos

ϲ͘ϭ

ĂĚĞŝƌĂϭǑĐŝĐůŽ

ϲ͘Ϯ

ĂĚĞŝƌĂ

ϲ͘ϯ

ĂĚĞŝƌĂĂůƚĂĨŝǆĂ

Requisitos mínimos
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐ͕ĂƐƐĞŶƚŽĞĞŶĐŽƐƚŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͕ĞĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϮϱŵŵŶĂƐƉĞƌŶĂƐĞĚĞϮϮŵŵŶĂƌĞƐƚĂŶƚĞ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘
dŽĚŽƐŽƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐĚŽƐƚƵďŽƐĞǆĐĞƚŽŽƐĚĞĂƉŽŝŽĂŽƐŽůŽ͕ĚĞǀĞŵƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽƐƉŽƌƚĂĐŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƐĞŶƚŽĞĞŶĐŽƐƚŽĞŵĐŽŶƚƌĂƉůĂĐĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭϬŵŵ͕ŵŽŶƚĂĚŽƐƐŽďƌĞ
ƉĞĕĂƐĂŶƚŝǀŝďƌĂƚſƌŝĂƐ͕ĨŝǆŽƐăĞƐƚƌƵƚƵƌĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞƌĞďŝƚĞƐ͘ƌĞƐƚĂƐďŽůĞĂĚĂƐĞŵƚŽĚŽŽƉĞƌşŵĞƚƌŽ͕ĐŽŵĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĂƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
KĐŽƌƚĞĚŽĂƐƐĞŶƚŽĞĚŽĞŶĐŽƐƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƐĞŵƉƌĞĨĞŝƚŽĂϵϬǑ͘
ĐƵƌǀĂƚƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽĚĞǀĞƐĞƌĂƚĞŶƵĂĚĂŶĂƐĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽƵŵŵĞůŚŽƌĂƉŽŝŽŶŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞĨŝǆĂĕĆŽ͘
ƐƐĞŶƚŽĐŽŵƉĞƌĨŝůĞƌŐŽŶſŵŝĐŽ͕ĐŽŵĨŽƌŵĂĐƀŶĐĂǀĂĐĞŶƚƌĂůĂƚĠϭϱŵŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ͕ĞŵϮͬϯĚĂĄƌĞĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽ͘
KďŽƌĚŽĚŝĂŶƚĞŝƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌďĞŵĂƉŽŝĂĚŽŶĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ĐĂĚĞŝƌĂĚĞǀĞƐĞƌĞŵƉŝůŚĄǀĞů͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϯϲϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϯϰϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƷƚŝůĚŽĂƐƐĞŶƚŽϯϰϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽŶƚŽŵĂŝƐĂůƚŽĂƐƐĞŶƚŽϯϲϬ
ůƚƵƌĂĚŽůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚŽĞŶĐŽƐƚŽϭϰϬ
ůƚƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϭϲϬ
ZĂŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚŽĞŶĐŽƐƚŽϰϬϬʹϰϮϬ
ZĂŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂĚŽďŽƌĚŽĚŝĂŶƚĞŝƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽϯϬʹϱϬ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂϮǑ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĞŶĐŽƐƚŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂϵϱǑʹϭϬϱǑ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐ͕ĂƐƐĞŶƚŽĞĞŶĐŽƐƚŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͕ĞĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϮϱŵŵŶĂƐƉĞƌŶĂƐĞĚĞϮϮŵŵŶĂƌĞƐƚĂŶƚĞ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘
dŽĚŽƐŽƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐĚŽƐƚƵďŽƐĞǆĐĞƚŽŽƐĚĞĂƉŽŝŽĂŽƐŽůŽ͕ĚĞǀĞŵƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽƐƉŽƌƚĂĐŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƐĞŶƚŽĞĞŶĐŽƐƚŽĞŵĐŽŶƚƌĂƉůĂĐĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭϬŵŵ͕ŵŽŶƚĂĚŽƐƐŽďƌĞ
ƉĞĕĂƐĂŶƚŝǀŝďƌĂƚſƌŝĂƐ͕ĨŝǆŽƐăĞƐƚƌƵƚƵƌĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞƌĞďŝƚĞƐ͘ƌĞƐƚĂƐďŽůĞĂĚĂƐĞŵƚŽĚŽŽƉĞƌşŵĞƚƌŽ͕ĐŽŵĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĂƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
KĐŽƌƚĞĚŽĂƐƐĞŶƚŽĞĚŽĞŶĐŽƐƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƐĞŵƉƌĞĨĞŝƚŽĂϵϬǑ͘
ĐƵƌǀĂƚƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽĚĞǀĞƐĞƌĂƚĞŶƵĂĚĂŶĂƐĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽƵŵŵĞůŚŽƌĂƉŽŝŽŶŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞĨŝǆĂĕĆŽ͘
ƐƐĞŶƚŽĐŽŵƉĞƌĨŝůĞƌŐŽŶſŵŝĐŽ͕ĐŽŵĨŽƌŵĂĐƀŶĐĂǀĂĐĞŶƚƌĂůĂƚĠϭϱŵŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ͕ĞŵϮͬϯĚĂĄƌĞĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽ͘
KďŽƌĚŽĚŝĂŶƚĞŝƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌďĞŵĂƉŽŝĂĚŽŶĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ĐĂĚĞŝƌĂĚĞǀĞƐĞƌĞŵƉŝůŚĄǀĞů͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϰϬϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƷƚŝůĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽŶƚŽŵĂŝƐĂůƚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚŽĞŶĐŽƐƚŽϭϲϱ
ůƚƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϭϴϱ
ZĂŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚŽĞŶĐŽƐƚŽϰϬϬʹϰϮϬ
ZĂŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂĚŽďŽƌĚŽĚŝĂŶƚĞŝƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽϯϬʹϱϬ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂϮǑ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĞŶĐŽƐƚŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂϵϱǑʹϭϬϱǑ
>ĂƌŐƵƌĂĚĂďĂƐĞϰϳϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚĂďĂƐĞϰϴϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞĂƐƐĞŶƚŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮŵŵ͕ĞĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϮϱŵŵŶĂƐƉĞƌŶĂƐĞĚĞϮϮŵŵŶĂƌĞƐƚĂŶƚĞ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂƉŽŝŽƉĂƌĂŽƐƉĠƐĚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƌ͘
dŽĚŽƐŽƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐĚŽƐƚƵďŽƐĞǆĐĞƚŽŽƐĚĞĂƉŽŝŽĂŽƐŽůŽ͕ĚĞǀĞŵƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽƐƉŽƌƚĂĐŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƐĞŶƚŽĞĞŶĐŽƐƚŽ͕ĞŵĐŽŶƚƌĂƉůĂĐĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭϬŵŵ͕ŵŽŶƚĂĚŽƐƐŽďƌĞ
ƉĞĕĂƐĂŶƚŝǀŝďƌĂƚſƌŝĂƐ͕ĨŝǆŽƐăĞƐƚƌƵƚƵƌĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞƌĞďŝƚĞƐ͘ƌĞƐƚĂƐďŽůĞĂĚĂƐĞŵƚŽĚŽŽƉĞƌşŵĞƚƌŽ͕ĐŽŵĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĂƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ
KĐŽƌƚĞĚŽĂƐƐĞŶƚŽĞĚŽĞŶĐŽƐƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƐĞŵƉƌĞĨĞŝƚŽĂϵϬǑ͘
ĐƵƌǀĂƚƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽĚĞǀĞƐĞƌĂƚĞŶƵĂĚĂŶĂƐĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽƵŵŵĞůŚŽƌĂƉŽŝŽŶŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞĨŝǆĂĕĆŽ͘
ƐƐĞŶƚŽĐŽŵƉĞƌĨŝůĞƌŐŽŶſŵŝĐŽ͕ĐŽŵĨŽƌŵĂĐƀŶĐĂǀĂĐĞŶƚƌĂůĂƚĠϭϱŵŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ͕ĞŵϮͬϯĚĂĄƌĞĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽ͘
KďŽƌĚŽĚŝĂŶƚĞŝƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌďĞŵĂƉŽŝĂĚŽŶĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϰϬϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƷƚŝůĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϲϮϬ
ůƚƵƌĂĚŽůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚŽĞŶĐŽƐƚŽϭϲϱ
ůƚƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϭϴϱ
ůƚƵƌĂĚŽĂƉŽŝŽĚĞƉĠƐĂŽƐŽůŽϮϱϬ
ZĂŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚŽĞŶĐŽƐƚŽϰϬϬʹϰϮϬ
ZĂŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂĚŽďŽƌĚŽĚŝĂŶƚĞŝƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽϯϬʹϱϬ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂϮǑ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĞŶĐŽƐƚŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂϵϱǑʹϭϬϱǑ
>ĂƌŐƵƌĂĚĂďĂƐĞϰϳϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚĂďĂƐĞϱϮϬ

Requisitos
opcionais

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ϭϯ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L6.:Especificações técnicas Lote 6 - Mobiliário Escolar: Salas de aula
Requisitos técnicos
Ref.

Artigo

ϲ͘ϰ

ĂĚĞŝƌĂĐͬƉĂůŵĂƚſƌŝĂ

ϲ͘ϱ

ĂŶĐŽĐŽƌƌŝĚŽϭϬϬϬ

ϲ͘ϲ

ĂŶĐŽĐŽƌƌŝĚŽϭϴϬϬ

Requisitos mínimos
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞƚŝƉŽƚƌĞŶſ͕ĂƐƐĞŶƚŽĞĞŶĐŽƐƚŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵŽĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϮϱŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϮŵŵ͘
ƐƐĞŶƚŽĞĞŶĐŽƐƚŽĞŵĐŽŶƚƌĂƉůĂĐĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϵŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϬ͘ϴŵŵ͘
KĐŽƌƚĞĚŽĂƐƐĞŶƚŽĞĚŽĞŶĐŽƐƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƐĞŵƉƌĞƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĂŽƐƉůĂŶŽƐƌĞƐƉĞƚŝǀŽƐ͘
ƐƐĞŶƚŽĞĞŶĐŽƐƚŽ͕ĐŽŵƉĞƌĨŝůĂƌƌĞĚŽŶĚĂĚŽĞŵƚŽĚŽŽƉĞƌşŵĞƚƌŽ͕ĐŽŵĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĂƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͕ŵŽŶƚĂĚŽƐƐŽďƌĞƉĞĕĂƐĂŶƚŝǀŝďƌĂƚſƌŝĂƐ͕ĨŝǆŽƐă
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞƌĞďŝƚĞƐŽƵŽƵƚƌŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͘
KďŽƌĚŽĚŝĂŶƚĞŝƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌďĞŵĂƉŽŝĂĚŽŶĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘
ĐĂĚĞŝƌĂĚĞǀĞƚĞƌƵŵĂƉĂůŵĂƚſƌŝĂĨŝǆĂ͕ďĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂ͕ĞŵD&ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭϮŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵ͘
ƌĞƐƚĂƐďŽůĞĂĚĂƐĞĞŶǀĞƌŶŝǌĂĚĂƐ͕ĞŵƚŽĚŽŽƉĞƌşŵĞƚƌŽ͘ĞǀĞƐĞƌƉƌĞǀŝƐƚĂĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƵƚŝůŝǌĂĕĆŽăĞƐƋƵĞƌĚĂ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐƉŽƌĂĕĆŽĚŽƵƐŽŽƵĚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƌĞƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϯϴϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƷƚŝůĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϮϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽŶƚŽŵĂŝƐĂůƚŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϱϬ
ůƚƵƌĂŵĄǆŝŵĂĚŽůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚŽĞŶĐŽƐƚŽϭϲϬ
ůƚƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϮϬϬ
ZĂŝŽĚĂĐƵƌǀĂƚƵƌĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚŽĞŶĐŽƐƚŽϰϬϬ
ZĂŝŽĚŽďŽƌĚŽĨƌŽŶƚĂůĚŽĂƐƐĞŶƚŽϯϬʹϱϬ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂĚŽƉůĂŶŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽϮǑ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĞŶĐŽƐƚŽĐŽŵŽƉůĂŶŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽϵϱǑʹϭϬϱǑ
ůƚƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽăƉĂůŵĂƚſƌŝĂϮϱϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞĂƐƐĞŶƚŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϯϴŵŵ͕ĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽ
ƋƵĂĚƌĂĚĂĚĞϰϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ
ƐƐĞŶƚŽĞŵƌĠŐƵĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϮŵŵ͕ĐŽŵĂƌĞƐƚĂƐĐŽŵƉĞƌĨŝůĞŵŵĞŝĂĐĂŶĂ͘ĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞ
ƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͕ŽƵǀĞůĂƚƵƌĂĐŽůŽƌŝĚĂ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌĂĚĂ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐƉŽƌĂĕĆŽĚŽƵƐŽŽƵĚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƌĞƐ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗ϭϬϬϬǆϰϬϬǆϰϰϬ;ŽŵƉƌŝŵ͘ǆ>ĂƌŐ͘ĂƐƐĞŶƚŽǆůƚ͘ĂƐƐĞŶƚŽͿ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞĂƐƐĞŶƚŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϯϴŵŵ͕ĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽ
ƋƵĂĚƌĂĚĂĚĞϰϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ
ƐƐĞŶƚŽĞŵƌĠŐƵĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϮŵŵ͕ĐŽŵĂƌĞƐƚĂƐĐŽŵƉĞƌĨŝůĞŵŵĞŝĂĐĂŶĂ͘ĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞ
ƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͕ŽƵǀĞůĂƚƵƌĂĐŽůŽƌŝĚĂ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂƚĞǆƚƵƌĂĚĂ
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐƉŽƌĂĕĆŽĚŽƵƐŽŽƵĚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƌĞƐ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗ϭϴϬϬǆϰϬϬǆϰϰϬ;ŽŵƉƌŝŵ͘ǆ>ĂƌŐ͘ĂƐƐĞŶƚŽǆůƚ͘ĂƐƐĞŶƚŽͿ

Requisitos
opcionais

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

Mesas e secretárias

ϲ͘ϳ

ϲ͘ϴ

ϲ͘ϵ

DĞƐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůϭǑĐŝĐůŽ

DĞƐĂĚƵƉůĂϭǑĐŝĐůŽ

DĞƐĂŵƷůƚŝƉůĂϭǑĐŝĐůŽ

ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞƚĂŵƉŽ͘
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂŵĞƐĂƉŽƌƵŵƵƚĞŶƚĞƐĞŶƚĂĚŽ;ĐĂĚĞŝƌĂĂϭϰͿ͕ŶĂƐƵĂĚŝŵĞŶƐĆŽŵĂŝŽƌ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵϯϴŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽĞĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂŝƐĞŵƚƵďŽ
ƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϬŵŵĞĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ͖ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƚĂŵƉŽϳϱϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϲϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϲϭϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞƚĂŵƉŽ͘
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂŵĞƐĂƉŽƌĚŽŝƐƵƚĞŶƚĞƐƐĞŶƚĂĚŽƐ;ĐĂĚĞŝƌĂĂϭϰͿ͕ŶĂƐƵĂĚŝŵĞŶƐĆŽŵĂŝŽƌ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵϯϴŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽĞĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂŝƐĞŵƚƵďŽ
ƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĞĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƚĂŵƉŽϭϮϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϲϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϲϭϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞƚĂŵƉŽ͘
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƚŽƉŽĚĂŵĞƐĂƉŽƌƵŵƵƚĞŶƚĞƐĞŶƚĂĚŽĞƉŽƌĚŽŝƐƵƚĞŶƚĞƐƐĞŶƚĂĚŽƐ;ĐĂĚĞŝƌĂĂϭϰͿ͕ŶĂƐƵĂĚŝŵĞŶƐĆŽŵĂŝŽƌ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵϯϴŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂŝƐĞŵƚƵďŽ
ƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƚĂŵƉŽϭϮϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϴϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϲϭϬ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ϭϰ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L6.:Especificações técnicas Lote 6 - Mobiliário Escolar: Salas de aula
Requisitos técnicos
Ref.

ϲ͘ϭϬ

Artigo

DĞƐĂĐŝƌĐƵůĂƌϭǑĐŝĐůŽ

ϲ͘ϭϭ

DĞƐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů

ϲ͘ϭϮ

DĞƐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞŐƵůĄǀĞů

ϲ͘ϭϯ

ϲ͘ϭϰ

ϲ͘ϭϱ

DĞƐĂĚƵƉůĂ

DĞƐĂŵƷůƚŝƉůĂ

DĞƐĂĐŝƌĐƵůĂƌ

Requisitos mínimos
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞƚĂŵƉŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵϯϴŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂŝƐĞŵƚƵďŽ
ƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ
ŝąŵĞƚƌŽĚŽƚĂŵƉŽϭϮϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϲϭϬ
ŝĂŐŽŶĂůŵşŶŝŵĂĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĂƉŽŝŽϭϬϬϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞƚĂŵƉŽ͘
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂŵĞƐĂƉŽƌƵŵƵƚĞŶƚĞƐĞŶƚĂĚŽ;ĐĂĚĞŝƌĂϲ͘ϭ͘ϭͿ͕ŶĂƐƵĂĚŝŵĞŶƐĆŽŵĂŝŽƌ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌ͕ĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͕ĐŽŵϯϴŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽ͖ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂŝƐĞŵ
ƚƵďŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϬŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ͖ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ;ŵŵͿ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƚĂŵƉŽϳϱϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϲϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϳϰϬ
ůƚƵƌĂŵşŶŝŵĂĚŽĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂĂƐƉĞƌŶĂƐϲϱϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞ͕ƚĂŵƉŽĨŝǆŽĞƚĂŵƉŽŵſǀĞů
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƌĞŐƵůĂĕĆŽĚĂĂůƚƵƌĂ͕ƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂŵĂŶƵĂůĚĞĨĄĐŝůƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵŽĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϯϴŵŵ͕Ğ
ĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽ͕ĚĞƐĞĐĕĆŽƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘ŽůĂĚŽĚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƌ͕
ŶĆŽĚĞǀĞƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐŽďŽƚĂŵƉŽ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĐŽŶƚƌĂ
ĨĂĐĞŶĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘dĂŵƉŽĐŽŵƉĂƌƚĞĨŝǆĂĞƉĂƌƚĞŵſǀĞůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂƐƵĂŝŶĐůŝŶĂĕĆŽ͘ZĞŐƵůĂĕĆŽĐŽŶƚşŶƵĂĚĂŝŶĐůŝŶĂĕĆŽƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂŵĂŶƵĂů͕ĐŽŵĂƉĞƌƚŽ
ƉŽƌŵĂŶşƉƵůŽůĂƚĞƌĂůŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͘KƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽŶĆŽĚĞǀĞĨŝǆĂƌĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽƚĂŵƉŽ͘KƚĂŵƉŽŵſǀĞůĚĞǀĞƚĞƌĚŽůĂĚŽĚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƌ
ŶĂǌŽŶĂĐĞŶƚƌĂů͕ƵŵďĂƚĞŶƚĞ͕ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚŽĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽĚĞůŝǀƌŽƐ͘
ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ;ŵŵͿ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽƚŽƚĂůϭϬϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞŵſǀĞůϲϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂϲϬϬ
ůƚƵƌĂĚĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĚŽƚĂŵƉŽϳϰϬʹϵϬϬ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽƚĂŵƉŽŵſǀĞůϬΣʹϯϬΣ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞƚĂŵƉŽ͘
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂŵĞƐĂƉŽƌĚŽŝƐƵƚĞŶƚĞƐƐĞŶƚĂĚŽƐ;ĐĂĚĞŝƌĂĂϭϲͿ͕ŶĂƐƵĂĚŝŵĞŶƐĆŽŵĂŝŽƌ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵϯϴŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽĞĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂŝƐĞŵƚƵďŽ
ƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ;ŵŵͿ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƚĂŵƉŽϭϮϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϲϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϳϰϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞƚĂŵƉŽ͘
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƚŽƉŽĚĂŵĞƐĂƉŽƌƵŵƵƚĞŶƚĞƐĞŶƚĂĚŽĞƉŽƌĚŽŝƐƵƚĞŶƚĞƐƐĞŶƚĂĚŽƐ;ĐĂĚĞŝƌĂĂϭϲͿ͕ŶĂƐƵĂĚŝŵĞŶƐĆŽŵĂŝŽƌ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵϯϴŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽĞĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂŝƐĞŵƚƵďŽ
ƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ;ŵŵͿ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƚĂŵƉŽϭϮϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϴϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϳϰϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞƚĂŵƉŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵϯϴŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂŝƐĞŵƚƵďŽ
ƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŝąŵĞƚƌŽĚŽƚĂŵƉŽϭϮϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϳϰϬ
ŝĂŐŽŶĂůŵşŶŝŵĂĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĂƉŽŝŽϭϬϬϬ

Requisitos
opcionais

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ϭϱ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L6.:Especificações técnicas Lote 6 - Mobiliário Escolar: Salas de aula
Requisitos técnicos
Ref.

Artigo

ϲ͘ϭϲ

DĞƐĂƉĂƌĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌ

ϲ͘ϭϳ

ϲ͘ϭϴ

Requisitos
opcionais
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƚĂŵƉŽ͕ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞƉĂŝŶĞůĨƌŽŶƚĂů͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĐŽŵůĂƚĞƌĂŝƐĞŵ>͘WƌƵŵŽƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐ;ϮƉŽƌůĂƚĞƌĂůͿ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌ͕ĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͘ϱŵŵ͕ĐŽŵϯϴŵŵĚĞ
ĚŝąŵĞƚƌŽ͘ĂƐĞĞŵƚƵďŽŽǀĂů;ĂŽďĂŝǆŽͿĚĞϲϬŵŵǆϯϬŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘dƌĂǀĞƐƐĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ;ůĂƚĞƌĂŝƐĞůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͕ͿĞŵƚƵďŽĚĞ
ĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϲϬŵŵǆϮϬŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱ͘ƐƚƌĂǀĞƐƐĂƐůĂƚĞƌĂŝƐ͕ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞǀĞŵƚĞƌŽŵĞƐŵŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞ
ĞƐƚĂƌůŝŐĂĚĂƐĂŽƐƉƌƵŵŽƐƉŽƌƐŽůĚĂĚƵƌĂƐŽĐƵůƚĂƐ͘
WĂŝŶĞůĨƌŽŶƚĂůĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϬ͕ϴŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĚƵƉůĂƋƵŝŶĂŐĞŵĞƉŽŶƚŽƐĚĞĨŝǆĂĕĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͞ĐŽŶƚƌĂ
ĨĂĐĞ͟ŶĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘
ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
dŽĚŽƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐĚĞǀĞŵƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽƐƉŽƌƚĂĐŽƐ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽϭϰϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂϴϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϳϰϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂďĂƐĞϳϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉĂŝŶĞůĨƌŽŶƚĂůϰϱϬ
ŝąŵĞƚƌŽĚŽƐŶŝǀĞůĂĚŽƌĞƐϱϬ
Requisitos mínimos

DĞƐĂďĂŶĐĂĚĂ

ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƚĂŵƉŽĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂ͕ĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌ͕ĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͕ĐŽŵϯϴŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽ͖ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĞŵ
ƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽƌĞƚąŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϬŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͖ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ͕ůĂƚĞƌĂŝƐĞůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽ
ĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵĚŝąŵĞƚƌŽϯϮŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͞ĐŽŶƚƌĂ
ĨĂĐĞ͟ŶĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͖ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂƚĞǆƚƵƌĂĚĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƚĂŵƉŽϭϱϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϲϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϴϱϬ

DĞƐĂďĂŶĐĂĚĂ

ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƚĂŵƉŽĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂ͕ĐŽŵƉĞƌŶĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌ͕ĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͕ĐŽŵϯϴŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽ͖ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĞŵ
ƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϬŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͖ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐůĂƚĞƌĂŝƐĞůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽ
ĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵĚŝąŵĞƚƌŽϯϮŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͞ĐŽŶƚƌĂ
ĨĂĐĞ͟ŶĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͖ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂƚĞǆƚƵƌĂĚĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƚĂŵƉŽϭϱϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϭϬϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϴϱϬ

ϭϲ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L7: Especificações técnicas Lote 7 - Mobiliário Escolar: Salas de desenho
Requisitos técnicos
Ref.

Artigo

Requisitos mínimos

Requisitos
opcionais

Cadeiras e assentos

ϳ͘ϭ

ϳ͘Ϯ

ϳ͘ϯ

ĂŶĐŽƌĞŐƵůĄǀĞů

ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞĂƐƐĞŶƚŽ͘
ƐƐĞŶƚŽĐŽŵƌĞŐƵůĂĕĆŽĞŵĂůƚƵƌĂƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂĚĞĨƵƐŽƌŽƐĐĂĚŽĐŽŵĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϮϱŵŵ͕ĐŽŵďĂƚĞŶƚĞŶŽĨŝŶĂůĚŽƉĞƌĐƵƌƐŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵĐŽůƵŶĂĐĞŶƚƌĂů͕ĐŽŵƚƵďŽĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĂŽĨƵƐŽĞŵĂĕŽĐŽŵƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĚĞĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϲϱŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dƵďŽĚĞůŝŐĂĕĆŽĂŽĨƵƐŽĞŵĂĕŽĐŽŵĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϰϴŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘ŽŶĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞůŝŐĂĕĆŽăďĂƐĞĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĐŽŵ
ĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϳϬŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮŵŵ͘
ƐƐĞŶƚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝƌĐƵůĂƌĞŵD&ĚĞϯϬŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂĨŽůŚĂĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞĨĂŝĂŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĂƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͖
ĂůŝŐĂĕĆŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽĂŽĨƵƐŽĨĞŝƚĂƉŽƌĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞĨŽƌŵĂƋƵĂĚƌĂŶŐƵůĂƌĐŽŵϮϬϬŵŵĚĞůĂĚŽĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϯŵŵ͕ĐŽŵƌĞĨŽƌĕŽĐĞŶƚƌĂů͘
ƉŽŝŽĚĞϯϲϬǑƉĂƌĂŽƐƉĠƐ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĐŽŵƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĚĞĚŝąŵĞƚƌŽϮϮŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͕ƐƵƉŽƌƚĂĚŽƉŽƌƚƌĂǀĞƐƐĂƐĞŵƚƵďŽĚĞ
ƐĞĐĕĆŽŽǀĂů͘
ĂƐĞĐŽŵĐŝŶĐŽďƌĂĕŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽ͕ĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĞƐƚĂŵƉĂĚĂĚĞϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĐŽŵĐĂůĕŽƐĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘KƐĐĂůĕŽƐĚĞǀĞŵĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂĨŽƌŵĂĚĂĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞĚŽďƌĂĕŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ŝŵƉĞĚŝƌƋƵĞƚŽƋƵĞŶŽƐŽůŽƋƵĂŶĚŽŝŶĐůŝŶĂĚŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂƚĞǆƚƵƌĂĚĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ;ŵŵͿ͗
ŝąŵĞƚƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽϯϱϬ
sĂƌŝĂĕĆŽĚĂĂůƚƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϱϱϬʹϲϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƐŽůŽĂŽĂƉŽŝŽĚĞƉĠƐϮϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϮϳϬ
>ĂƌŐƵƌĂŵĂŝŽƌĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϰϬ
>ĂƌŐƵƌĂŵĞŶŽƌĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϯϱ
ůƚƵƌĂŵĂŝŽƌĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϯϲ
ůƚƵƌĂŵĞŶŽƌĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϮϭ͖>ĂƌŐƵƌĂĚŽĐĂůĕŽϯϱ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞ͕ĂƐƐĞŶƚŽĞĐŽƐƚĂƐ͘

ĂĚĞŝƌĂƌĞŐƵůĄǀĞů

ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵĐŽůƵŶĂĐĞŶƚƌĂů͕ĐŽŵƚƵďŽĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĂŽĨƵƐŽĞŵĂĕŽĐŽŵƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĚĞĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϲϱŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dƵďŽĚĞůŝŐĂĕĆŽĂŽĨƵƐŽĞŵĂĕŽĐŽŵĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϰϴŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘ŽŶĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞůŝŐĂĕĆŽăďĂƐĞĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĐŽŵ
ĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϳϬŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮŵŵ͘
ƐƐĞŶƚŽĞĞŶĐŽƐƚŽĞŵĐŽŶƚƌĂƉůĂĐĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂƚŽƚĂůĚĞϭϬŵŵ͘ƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐĐŽŵ
ƚƵďŽĚĞϮϮŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽĞϭ͕ϱŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘DŽŶƚĂĚŽƐƐŽďƌĞƉĞĕĂƐĂŶƚŝǀŝďƌĂƚſƌŝĂƐĞĨŝǆŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞƌĞďŝƚĞƐ͘ƌĞƐƚĂƐďŽůĞĂĚĂƐĞŵƚŽĚŽŽ
ƉĞƌşŵĞƚƌŽ͕ĐŽŵĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĂƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐƐĞŶƚŽĐŽŵƌĞŐƵůĂĕĆŽĞŵĂůƚƵƌĂƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂĚĞĨƵƐŽƌŽƐĐĂĚŽĐŽŵϮϱŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽ͕ĐŽŵďĂƚĞŶƚĞŶŽĨŝŶĂůĚŽƉĞƌĐƵƌƐŽ͘>ŝŐĂĕĆŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽĂŽĨƵƐŽ
ĨĞŝƚĂƉŽƌĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞĨŽƌŵĂƋƵĂĚƌĂŶŐƵůĂƌĐŽŵϮϬϬŵŵĚĞůĂĚŽĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϯŵŵ͘
ƐƐĞŶƚŽĐŽŵƉĞƌĨŝůĞƌŐŽŶſŵŝĐŽ͕ĐŽŵĨŽƌŵĂĐƀŶĐĂǀĂĐĞŶƚƌĂůĂƚĠϭϱŵŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ͕ĞŵϮͬϯĚĂĄƌĞĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽ͘
KďŽƌĚŽĚŝĂŶƚĞŝƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌďĞŵĂƉŽŝĂĚŽŶĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘KĐŽƌƚĞĚŽĂƐƐĞŶƚŽĞĚŽĞŶĐŽƐƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƐĞŵƉƌĞĨĞŝƚŽĂϵϬǑ͘
ĂƐĞĐŽŵĐŝŶĐŽďƌĂĕŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽ͕ĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĞƐƚĂŵƉĂĚĂĚĞϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĐŽŵĐĂůĕŽƐĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘KƐĐĂůĕŽƐĚĞǀĞŵĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂĨŽƌŵĂĚĂĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞĚŽďƌĂĕŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂ
ŝŵƉĞĚŝƌƋƵĞƚŽƋƵĞŶŽƐŽůŽƋƵĂŶĚŽŝŶĐůŝŶĂĚŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂƚĞǆƚƵƌĂĚĂ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϯϴϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƷƚŝůĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϬϬ
sĂƌŝĂĕĆŽĚĂĂůƚƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϱϬʹϱϮϬ
ůƚƵƌĂĚŽůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚŽĞŶĐŽƐƚŽϭϲϱ
ůƚƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϭϴϬ
ZĂŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϰϬϬʹϰϮϬ
ZĂŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂĚŽďŽƌĚŽĚŝĂŶƚĞŝƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽϯϬʹϱϬ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂϮǑ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĞŶĐŽƐƚŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂϵϱǑʹϭϬϱǑ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƐďƌĂĕŽƐĚĂďĂƐĞϮϳϬ
>ĂƌŐƵƌĂŵĂŝŽƌĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϰϬ
>ĂƌŐƵƌĂŵĞŶŽƌĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϯϱ
ůƚƵƌĂŵĂŝŽƌĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϯϲ͖ůƚƵƌĂŵĞŶŽƌĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϮϭ͖>ĂƌŐƵƌĂĚŽĐĂůĕŽϯϱ

ĂĚĞŝƌĂƌĞŐƵůĄǀĞůĐͬĂƉŽŝŽƉĂƌĂƉĠƐ

ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞ͕ĂƐƐĞŶƚŽĞĐŽƐƚĂƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵĐŽůƵŶĂĐĞŶƚƌĂů͕ĐŽŵƚƵďŽĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĂŽĨƵƐŽĞŵĂĕŽĐŽŵƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĚĞĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϲϱŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
dƵďŽĚĞůŝŐĂĕĆŽĂŽĨƵƐŽĞŵĂĕŽĐŽŵĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϰϴŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘ŽŶĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞůŝŐĂĕĆŽăďĂƐĞĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĐŽŵ
ĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϳϬŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮŵŵ͘
ƐƐĞŶƚŽĞĞŶĐŽƐƚŽĞŵĐŽŶƚƌĂƉůĂĐĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂƚŽƚĂůĚĞϭϬŵŵ͘ƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐĐŽŵ
ƚƵďŽĚĞϮϮŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽĞϭ͕ϱŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘DŽŶƚĂĚŽƐƐŽďƌĞƉĞĕĂƐĂŶƚŝǀŝďƌĂƚſƌŝĂƐĞĨŝǆŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞƌĞďŝƚĞƐ͘ƌĞƐƚĂƐďŽůĞĂĚĂƐĞŵƚŽĚŽŽ
ƉĞƌşŵĞƚƌŽ͕ĐŽŵĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĂƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐƐĞŶƚŽĐŽŵƌĞŐƵůĂĕĆŽĞŵĂůƚƵƌĂƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂĚĞĨƵƐŽƌŽƐĐĂĚŽĐŽŵϮϱŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽ͕ĐŽŵďĂƚĞŶƚĞŶŽĨŝŶĂůĚŽƉĞƌĐƵƌƐŽ͘>ŝŐĂĕĆŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽĂŽĨƵƐŽ
ĨĞŝƚĂƉŽƌĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞĨŽƌŵĂƋƵĂĚƌĂŶŐƵůĂƌĐŽŵϮϬϬŵŵĚĞůĂĚŽĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϯŵŵ͘
ƐƐĞŶƚŽĐŽŵƉĞƌĨŝůĞƌŐŽŶſŵŝĐŽ͕ĐŽŵĨŽƌŵĂĐƀŶĐĂǀĂĐĞŶƚƌĂůĂƚĠϭϱŵŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ͕ĞŵϮͬϯĚĂĄƌĞĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽ͘
KďŽƌĚŽĚŝĂŶƚĞŝƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌďĞŵĂƉŽŝĂĚŽŶĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘
KĐŽƌƚĞĚŽĂƐƐĞŶƚŽĞĚŽĞŶĐŽƐƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƐĞŵƉƌĞĨĞŝƚŽĂϵϬǑ͘
ƉŽŝŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝƌĐƵůĂƌƉĂƌĂŽƐƉĠƐ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĐŽŵĚŝąŵĞƚƌŽϮϮŵŵĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͕ƐƵƉŽƌƚĂĚŽƉŽƌƚƌĂǀĞƐƐĂƐĞŵƚƵďŽĚĞƐĞĐĕĆŽ
ŽǀĂů͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĂƐĞĐŽŵĐŝŶĐŽďƌĂĕŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽ͕ĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĞƐƚĂŵƉĂĚĂĚĞϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĐŽŵĐĂůĕŽƐĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘KƐĐĂůĕŽƐĚĞǀĞŵĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂĨŽƌŵĂĚĂĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞĚŽďƌĂĕŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂ
ŝŵƉĞĚŝƌƋƵĞƚŽƋƵĞŶŽƐŽůŽƋƵĂŶĚŽŝŶĐůŝŶĂĚŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂƚĞǆƚƵƌĂĚĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗>ĂƌŐƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϯϴϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƷƚŝůĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϬϬ
sĂƌŝĂĕĆŽĚĂĂůƚƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϱϱϬʹϲϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƐŽůŽĂŽĂƉŽŝŽĚĞƉĠƐϮϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚŽĞŶĐŽƐƚŽϭϲϱ͖ůƚƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϭϴϬ
ZĂŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϰϬϬʹϰϮϬ
ZĂŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂĚŽďŽƌĚŽĚŝĂŶƚĞŝƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽϯϬʹϱϬ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂϮǑ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĞŶĐŽƐƚŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂϵϱǑʹϭϬϱǑ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϮϳϬ͖>ĂƌŐƵƌĂŵĂŝŽƌĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϰϬ͖>ĂƌŐƵƌĂŵĞŶŽƌĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϯϱ
ůƚƵƌĂŵĂŝŽƌĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϯϲ͖ůƚƵƌĂŵĞŶŽƌĚŽďƌĂĕŽĚĂďĂƐĞϮϭ͖>ĂƌŐƵƌĂĚŽĐĂůĕŽϯϱ

ϭϳ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L7: Especificações técnicas Lote 7 - Mobiliário Escolar: Salas de desenho
Requisitos técnicos
Ref.

Artigo

Requisitos mínimos

Requisitos
opcionais

Mesas e estiradores

ϳ͘ϰ

DĞƐĂĚĞĚĞƐĞŶŚŽ

ϳ͘ϱ

ƐƚŝƌĂĚŽƌ

ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞƵŵƚĂŵƉŽďĂƐĐƵůĂŶƚĞ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĐŽŵďŽĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĐŽŵƉƌƵŵŽƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĚĞϯϴŵŵĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘ĂƐĞƐĞŵ
ƚƵďŽĚĞƐĞĐĕĆŽŽǀĂů;ĂŽďĂŝǆŽͿ͕ĚĞϲϬŵŵǆϯϬŵŵĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘>ŝŐĂĕĆŽĚĂƐůĂƚĞƌĂŝƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϰϬŵŵ
ǆϮϬŵŵ͕ĐŽĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƐƉƌƵŵŽƐăƐďĂƐĞƐĚĞǀĞŵƐĞƌĨĞŝƚĂƐƉŽƌƐŽůĚĂĚƵƌĂƐŽĐƵůƚĂƐ͕
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͘
ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƌĨŝůƌĞƚŽ͕ĞŵWsĐŽŵϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
KƚĂŵƉŽĚĞǀĞƚĞƌƵŵĂƌĠŐƵĂĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƌĞďĂŝǆŽƉĂƌĂĂƉŽŝŽĚĞĂĐĞƐƐſƌŝŽƐ͕ĚŽůĂĚŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĂŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƌĞĂƚŽĚŽŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
ĚŽƚĂŵƉŽ͘ƌĠŐƵĂĚĞǀĞĞƐƚĂƌƐŽůŝĚĂŵĞŶƚĞůŝŐĂĚĂĂŽƚĂŵƉŽƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵĂĐŚŽʹĨġŵĞĂ͘
dĂŵƉŽĐŽŵƌĞŐƵůĂĕĆŽĐŽŶƚşŶƵĂĞŵŝŶĐůŝŶĂĕĆŽƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂŵĂŶƵĂů͕ĐŽŵĂƉĞƌƚŽƉŽƌŵĂŶşƉƵůŽůĂƚĞƌĂů͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ƉŽƌĂĕĆŽĚŽƵƐŽŽƵĚŽƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƌĞƐ͘ĨŝǆĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐƵůĂĕĆŽŶĆŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞŝƚĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽƚĂŵƉŽ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
KƚĂŵƉŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƉŽƌŵŽůĚƵƌĂĞŵƚƵďŽŽƵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
dŽĚŽƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐĚĞǀĞŵƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽƐƉŽƌƚĂĐŽƐ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂƚĞǆƚƵƌĂĚĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗;ŵŵͿ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƚĂŵƉŽϴϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϳϬϬ
ůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϴϱϬ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽƚĂŵƉŽϬΣʹϰϱΣ
>ĂƌŐƵƌĂĚĂƌĠŐƵĂϴϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚĂďĂƐĞϳϬϬ
ŝąŵĞƚƌŽĚŽƐŶŝǀĞůĂĚŽƌĞƐϱϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞƚĂŵƉŽďĂƐĐƵůĂŶƚĞ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĐŽŵďŽĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĐŽŵƉƌƵŵŽƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĚĞϯϴŵŵĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘ĂƐĞƐĞŵ
ƚƵďŽĚĞƐĞĐĕĆŽŽǀĂů;ĂŽďĂŝǆŽͿ͕ĚĞϲϬŵŵǆϯϬŵŵĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘>ŝŐĂĕĆŽĚĂƐůĂƚĞƌĂŝƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϰϬŵŵ
ǆϮϬŵŵ͕ĐŽĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƐƉƌƵŵŽƐăƐďĂƐĞƐĚĞǀĞŵƐĞƌĨĞŝƚĂƐƉŽƌƐŽůĚĂĚƵƌĂƐŽĐƵůƚĂƐ͕
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͘
ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƌĨŝůƌĞƚŽ͕ĞŵWsĐŽŵϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
dĂŵƉŽĐŽŵƌĞŐƵůĂĕƁĞƐĐŽŶƚşŶƵĂƐĞŵŝŶĐůŝŶĂĕĆŽĞĂůƚƵƌĂ͕ƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂŵĂŶƵĂů͕ĐŽŵĂƉĞƌƚŽƉŽƌŵĂŶşƉƵůŽůĂƚĞƌĂůŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞůƉŽƌĂĕĆŽĚŽƵƐŽŽƵĚŽƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƌĞƐ͘ĨŝǆĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͕ŶĆŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞŝƚĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽƚĂŵƉŽ͘
KƚĂŵƉŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽ͕ƉŽƌŵŽůĚƵƌĂĞŵƚƵďŽŽƵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
dŽĚŽƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐĚĞǀĞŵƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽƐƉŽƌƚĂĐŽƐ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂƚĞǆƚƵƌĂĚĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗;ŵŵͿ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƚĂŵƉŽϵϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϳϬϬ
sĂƌŝĂĕĆŽĚĂĂůƚƵƌĂĚŽƚĂŵƉŽϴϱϬʹϭϬϬϬ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽƚĂŵƉŽϬΣʹϳϱΣ
>ĂƌŐƵƌĂĚĂďĂƐĞϳϬϬ
ŝąŵĞƚƌŽĚŽƐŶŝǀĞůĂĚŽƌĞƐϱϬ

Armários

ϳ͘ϲ

ϳ͘ϳ

ƌŵĄƌŝŽĂƌƋƵŝǀŽƉĂƌĂĚĞƐĞŶŚŽƐ

WĞĚĞƐƚĂůƉĂƌĂĂƌƋƵŝǀŽƉĂƌĂĚĞƐĞŶŚŽƐ

ŽƌƉŽĞŐĂǀĞƚĂƐĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϭ͕ϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
ŽŶũƵŶƚŽĐŽŵϱŐĂǀĞƚĂƐƉĂƌĂĨŽƌŵĂƚŽϭ͕ŵŽŶƚĂĚĂƐĞŵĐĂůŚĂƐƚĞůĞƐĐſƉŝĐĂƐĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞƐĨĞƌĂƐ͕ĞǆƚƌĂşǀĞŝƐĂϳϱй͘/ŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂďĞƌƚƵƌĂ
ƐŝŵƵůƚąŶĞĂĚĂƐŐĂǀĞƚĂƐ͘
WƵǆĂĚŽƌĞƐĞƉŽƌƚĂĞƚŝƋƵĞƚĂƐ͘
ŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
>ĂƌŐƵƌĂϭϬϬϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϳϱϬ
ůƚƵƌĂƚŽƚĂůϰϮϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĂƉŽŝŽĞƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĚĞĂƉŽŝŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĂĚĞƋƵĂĚĂăĨƵŶĕĆŽĂƋƵĞƐĞĚĞƐƚŝŶĂ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϱŵŵ͕ĐŽŵĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
>ĂƌŐƵƌĂϭϬϬϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϳϱϬ
ůƚƵƌĂƚŽƚĂůϲϬϬ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ϭϴ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L8: Especificações técnicas Lote 8 - Mobiliário Escolar: Bibliotecas
Requisitos técnicos
Ref.

Artigo

Requisitos mínimos

Requisitos
opcionais

Cadeiras e assentos

ϴ͘ϭ

ĂĚĞŝƌĂďŝďůŝŽƚĞĐĂ

ϴ͘Ϯ

^ŽĨĄŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵĂƉŽŝŽůĂƚĞƌĂůĞƐƋƵĞƌĚŽ

ϴ͘ϯ

^ŽĨĄŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵĂƉŽŝŽůĂƚĞƌĂůĚŝƌĞŝƚŽ

ϴ͘ϰ

^ŽĨĄŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĞŵďƌĂĕŽƐ

ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞĂƐƐĞŶƚŽŵŽŶŽĐĂƐĐŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞϭ͕ϱŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂĐŽŵƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵϮϱŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽ͘
DŽŶŽĐĂƐĐŽĞŵĐŽŶƚƌĂƉůĂĐĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭϬŵŵ͕ĐŽŵĨŽůŚĂƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂĚĞĨĂŝĂ͘DŽŶƚĂĚŽƐŽďƌĞƉĞĕĂƐ
ĂŶƚŝǀŝďƌĂƚſƌŝĂƐĞĨŝǆŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞƌĞďŝƚĞƐŽƵŽƵƚƌŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͘ƌĞƐƚĂƐďŽůĞĂĚĂƐĞŵƚŽĚŽŽƉĞƌşŵĞƚƌŽ͘
ŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĂƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͘
KďŽƌĚŽĚŝĂŶƚĞŝƌŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌďĞŵĂƉŽŝĂĚŽŶĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘KĐŽƌƚĞĨƌŽŶƚĂůĚŽĂƐƐĞŶƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƐĞŵƉƌĞĨĞŝƚŽĂϵϬǑ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĐĂĚĞŝƌĂĚĞǀĞƐĞƌĞŵƉŝůŚĄǀĞů͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ;ŵŵͿ͗
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϮϬ
>ĂƌŐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽϯϲϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƷƚŝůĚŽĂƐƐĞŶƚŽ;ŵşŶŝŵŽͿϯϲϬ
ůƚƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϲϬ
ůƚƵƌĂƚŽƚĂůĚĂĐĂĚĞŝƌĂϴϱϬ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĂƐƐĞŶƚŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂϮǑ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽĞŶĐŽƐƚŽăƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂϵϱǑʹϭϬϱǑ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞ͕ĂƐƐĞŶƚŽ͕ĞŶĐŽƐƚŽĞƵŵĂƉŽŝŽůĂƚĞƌĂů͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƐĞĐĕĆŽƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϴϬŵŵǆϯϬŵŵ͕ĐŽŵĂƌĞƐƚĂƐĂƌƌĞĚŽŶĚĂĚĂƐ͕ĞĂĐĂďĂŵĞŶƚŽ
ĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐƐĞŶƚŽĞĐŽƐƚĂƐĞŵĞƐƉƵŵĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽĚĞĚĞŶƐŝĚĂĚĞϰϱŬŐͬŵ࣓͕ĐŽŵĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϱϬŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚĂĂƚĞĐŝĚŽŽƵƐĞŵŝƉĞůĞ͕
ĐŽŵďŽĂƐŽůŝĚĞǌĚĂƐĐŽƌĞƐăůƵǌ͕ďŽĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăĂďƌĂƐĆŽ͕ĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăĐŽŵďƵƐƚĆŽ;ĐůĂƐƐĞDϮͿ͘dŽĚĂƐĂƐĐŽƐƚƵƌĂƐĚŽƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞǀĞŵƐĞƌĚƵƉůĂƐ͘
KƐƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĚĞǀĞŵƚĞƌƚĞƌŵŝŶĂŝƐĂŶƚŝƌƵşĚŽ͕ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐĂŽĚĞƐŐĂƐƚĞ͕ĞŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐƉŽƌĂĕĆŽĚŽƵƐŽŽƵĚŽƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƌĞƐ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ŝŵĞŶƐƁĞƐĚŽĂƐƐĞŶƚŽ͗
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϳϱϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚŽĂƐƐĞŶƚŽϱϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϮϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϳϱϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĞǆƚĞƌŝŽƌϳϱϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽŶŽƉŽŶƚŽŵĂŝƐĂůƚŽϭϱϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽĂŽŶşǀĞůĚŽĂƐƐĞŶƚŽϮϬϬ
ůƚƵƌĂƚŽƚĂůϳϱϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞ͕ĂƐƐĞŶƚŽ͕ĞŶĐŽƐƚŽĞƵŵĂƉŽŝŽůĂƚĞƌĂů͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƐĞĐĕĆŽƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϴϬŵŵǆϯϬŵŵ͕ĐŽŵĂƌĞƐƚĂƐĂƌƌĞĚŽŶĚĂĚĂƐ͕ĞĂĐĂďĂŵĞŶƚŽ
ĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐƐĞŶƚŽĞĐŽƐƚĂƐĞŵĞƐƉƵŵĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽĚĞĚĞŶƐŝĚĂĚĞϰϱŬŐͬŵ࣓͕ĐŽŵĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϱϬŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚĂĂƚĞĐŝĚŽŽƵƐĞŵŝƉĞůĞ͕
ĐŽŵďŽĂƐŽůŝĚĞǌĚĂƐĐŽƌĞƐăůƵǌ͕ďŽĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăĂďƌĂƐĆŽ͕ĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăĐŽŵďƵƐƚĆŽ;ĐůĂƐƐĞDϮͿ͘dŽĚĂƐĂƐĐŽƐƚƵƌĂƐĚŽƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞǀĞŵƐĞƌĚƵƉůĂƐ͘
KƐƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĚĞǀĞŵƚĞƌƚĞƌŵŝŶĂŝƐĂŶƚŝƌƵşĚŽ͕ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐĂŽĚĞƐŐĂƐƚĞ͕ĞŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐƉŽƌĂĕĆŽĚŽƵƐŽŽƵĚŽƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƌĞƐ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ŝŵĞŶƐƁĞƐĚŽĂƐƐĞŶƚŽ͗
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϳϱϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚŽĂƐƐĞŶƚŽϱϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϮϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϳϱϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĞǆƚĞƌŝŽƌϳϱϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽŶŽƉŽŶƚŽŵĂŝƐĂůƚŽϭϱϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽĂŽŶşǀĞůĚŽĂƐƐĞŶƚŽϮϬϬ
ůƚƵƌĂƚŽƚĂůϳϱϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞ͕ĂƐƐĞŶƚŽĞĞŶĐŽƐƚŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƐĞĐĕĆŽƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϴϬŵŵǆϯϬŵŵ͕ĐŽŵĂƌĞƐƚĂƐĂƌƌĞĚŽŶĚĂĚĂƐ͕ĞĂĐĂďĂŵĞŶƚŽ
ĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐƐĞŶƚŽĞĐŽƐƚĂƐĞŵĞƐƉƵŵĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽĚĞĚĞŶƐŝĚĂĚĞϰϱŬŐͬŵ࣓͕ĐŽŵĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϱϬŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚĂĂƚĞĐŝĚŽŽƵƐĞŵŝƉĞůĞ͕
ĐŽŵďŽĂƐŽůŝĚĞǌĚĂƐĐŽƌĞƐăůƵǌ͕ďŽĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăĂďƌĂƐĆŽ͕ĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăĐŽŵďƵƐƚĆŽ;ĐůĂƐƐĞDϮͿ͘dŽĚĂƐĂƐĐŽƐƚƵƌĂƐĚŽƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞǀĞŵƐĞƌĚƵƉůĂƐ͘
KƐƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĚĞǀĞŵƚĞƌƚĞƌŵŝŶĂŝƐĂŶƚŝƌƵşĚŽ͕ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐĂŽĚĞƐŐĂƐƚĞ͕ĞŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐƉŽƌĂĐĕĆŽĚŽƵƐŽŽƵĚŽƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƌĞƐ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ŝŵĞŶƐƁĞƐĚŽĂƐƐĞŶƚŽ͗
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϳϱϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚŽĂƐƐĞŶƚŽϱϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽĂƐƐĞŶƚŽϰϮϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϳϱϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĞǆƚĞƌŝŽƌϳϱϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽŶŽƉŽŶƚŽŵĂŝƐĂůƚŽϭϱϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽĞŶĐŽƐƚŽĂŽŶşǀĞůĚŽĂƐƐĞŶƚŽϮϬϬ
ůƚƵƌĂƚŽƚĂůϳϱϬ

Mesas e secretárias

ϭϵ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L8: Especificações técnicas Lote 8 - Mobiliário Escolar: Bibliotecas
Requisitos técnicos
Ref.

Artigo

ϴ͘ϱ

^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂƌĞĐĞƉĕĆŽĚĞďŝďůŝŽƚĞĐĂ

ϴ͘ϲ

ĂŶƚŽĐƵƌǀŽƉĂƌĂƐĞĐƌĞƚĄƌŝĂ;ϵϬǑͿ

ϴ͘ϳ

^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂĚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ϴ͘ϴ

DĞƐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞůĞŝƚƵƌĂ

ϴ͘ϵ

DĞƐĂĚƵƉůĂĚĞůĞŝƚƵƌĂ

Requisitos mínimos
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƚĂŵƉŽ͕ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞƉĂŝŶĞůĨƌŽŶƚĂů͘
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dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵWs͕ĐŽŵƉĞƌĨŝůƌĞƚŽĐŽŵϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
KƚĂŵƉŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌĞůĞǀĂĚŽĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐĞƌĐĂĚĞϭϬŵŵ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽϭϮϯϬ
>ĂƌŐƵƌĂϴϬϬ
ůƚƵƌĂϳϰϬ
ůƚƵƌĂŵşŶŝŵĂĚŽĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂĂƐƉĞƌŶĂƐϲϱϬ

Requisitos
opcionais

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ϮϬ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L8: Especificações técnicas Lote 8 - Mobiliário Escolar: Bibliotecas
Requisitos técnicos
Ref.

Artigo

ϴ͘ϭϬ

DĞƐĂŵƷůƚŝƉůĂĚĞůĞŝƚƵƌĂ

ϴ͘ϭϭ

DĞƐĂŵƵůƚŝŵĠĚŝĂ;dƌĂďĂůŚŽĚĞ'ƌƵƉŽͿ

ϴ͘ϭϮ

DĞƐĂĐŝƌĐƵůĂƌ

ϴ͘ϭϯ

DĞƐĂĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ

Armários e estantes

ϴ͘ϭϰ

ƌŵĄƌŝŽĨĞĐŚĂĚŽďĂŝǆŽ;ŵĂĚĞŝƌĂͿ

Requisitos mínimos
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞƚĂŵƉŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂůĂƚĞƌĂůĞŵhŝŶǀĞƌƚŝĚŽ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƋƵĂĚƌĂĚĂĚĞϱϬŵŵǆϱϬŵŵ͕ĐŽŵϭ͕ϱŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϱŵŵ͕ĐŽŵϭ͕ϱŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘KƐƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌƌĞĐƵĂĚŽƐ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽůŝŵŝƚĞĚŽƚĂŵƉŽ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵWs͕ĐŽŵƉĞƌĨŝůƌĞƚŽĐŽŵϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
KƚĂŵƉŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌĞůĞǀĂĚŽĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐĞƌĐĂĚĞϭϬŵŵ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽϭϰϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂϴϬϬ
ůƚƵƌĂϳϰϬ
ůƚƵƌĂŵşŶŝŵĂĚŽĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂĂƐƉĞƌŶĂƐϲϱϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞƚĂŵƉŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂůĂƚĞƌĂůĞŵhŝŶǀĞƌƚŝĚŽ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƋƵĂĚƌĂĚĂĚĞϱϬŵŵǆϱϬŵŵ͕ĐŽŵϭ͕ϱŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϱŵŵ͕ĐŽŵϭ͕ϱŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘KƐƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌƌĞĐƵĂĚŽƐ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽůŝŵŝƚĞĚŽƚĂŵƉŽ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵWs͕ĐŽŵƉĞƌĨŝůƌĞƚŽĐŽŵϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
KƚĂŵƉŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌĞůĞǀĂĚŽĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐĞƌĐĂĚĞϭϬŵŵ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
EƵŵĚŽƐƚŽƉŽƐĚĂŵĞƐĂ͕ƐŽďŽƚĂŵƉŽ͕ĚĞǀĞƐĞƌƉƌĞǀŝƐƚŽƵŵƐƵƉŽƌƚĞƉĂƌĂĂWh͘ĞƐƐĞŵĞƐŵŽůĂĚŽŽƚĂŵƉŽĚĞǀĞƉŽƐƐƵŝƌƵŵĂ
ĂďĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂĂƉĂƐƐĂŐĞŵĚĞĐĂďŽƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽϭϲϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂϭϬϬϬ
ůƚƵƌĂϳϰϬ
ůƚƵƌĂŵşŶŝŵĂĚŽĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂĂƐƉĞƌŶĂƐϲϱϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞƚĂŵƉŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵhŝŶǀĞƌƚŝĚŽ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƋƵĂĚƌĂĚĂĚĞϱϬŵŵǆϱϬŵŵ͕ĐŽŵϭ͕ϱŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϱŵŵ͕ĐŽŵϭ͕ϱŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘KƐƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌƌĞĐƵĂĚŽƐ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽůŝŵŝƚĞĚŽƚĂŵƉŽ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵWs͕ĐŽŵƉĞƌĨŝůƌĞƚŽĐŽŵϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
KƚĂŵƉŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌĞůĞǀĂĚŽĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐĞƌĐĂĚĞϭϬŵŵ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŝąŵĞƚƌŽϭϮϬϬ
ůƚƵƌĂϳϰϬ
ŝĂŐŽŶĂůŵşŶŝŵĂĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞϭϬϬϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞĐŽŵƋƵĂƚƌŽƉĞƌŶĂƐĞƚĂŵƉŽ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂůĂƚĞƌĂůĞŵhŝŶǀĞƌƚŝĚŽ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƋƵĂĚƌĂĚĂĚĞϱϬŵŵǆϱϬŵŵ͕ĐŽŵϭ͕ϱŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϱϬŵŵǆϮϱŵŵ͕ĐŽŵϭ͕ϱŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘KƐƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌƌĞĐƵĂĚŽƐ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽůŝŵŝƚĞĚŽƚĂŵƉŽ͘
dĂŵƉŽĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϭŵŵ͕ƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵŶĂĨĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
͞ĐŽŶƚƌĂĨĂĐĞ͟ŶĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵWs͕ĐŽŵƉĞƌĨŝůƌĞƚŽĐŽŵϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
KƚĂŵƉŽĚĞǀĞĞƐƚĂƌĞůĞǀĂĚŽĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐĞƌĐĂĚĞϭϬŵŵ͕ĞƉŽƐƐƵŝƌƵŵĂĂďĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂƉĂƐƐĂŐĞŵĚĞĐĂďŽƐ͘
^ŽďŽƚĂŵƉŽƵŵƐƵƉŽƌƚĞƉĂƌĂWh͕ĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϭŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚŽƚĂŵƉŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĞƐƵƉŽƌƚĞĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ;ŵŵͿ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽϲϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂϱϬϬ
ůƚƵƌĂϵϬϬ

Requisitos
opcionais

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĞƐĂĚĞĨŝŶŝƌ͕
ƉŽƌĞƐĐŽůĂ͘

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ŽƌƉŽ͕ĞƉŽƌƚĂƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞĨŝďƌĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂ;D&Ϳ͕ĚĞϭϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŵĞůĂŵşŶŝĐŽĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕
ŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͕ĞĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĞŵWsĚĞϮŵŵ͘
ƵĂƐƉŽƌƚĂƐĚĞďĂƚĞƌ͕ƐŽďƌĞƉŽŶşǀĞŝƐăĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ĐŽŵĚŽďƌĂĚŝĕĂƐĚĞďĂůĂŶĕŽ͘&ĞĐŚĂĚƵƌĂĚĞĐŝůŝŶĚƌŽĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀĂƌĞƚĂ͕ĚĞƐĞĐĕĆŽ
ĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵϲŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽ͕ĐŽŵĨĞĐŚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ƵĂƐĐŚĂǀĞƐĚŽďƌĄǀĞŝƐ͘
/ŶƚĞƌŝŽƌĐŽŵƵŵĂƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞĨŝďƌĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂ;D&Ϳ͕ĚĞϮϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŵĞůĂŵşŶŝĐŽĚĞĂůƚĂ
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͕ĞĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĞŵWsĚĞϮŵŵ͕ŶŽƐƋƵĂƚƌŽůĂĚŽƐ͘ƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞƐĞƌĂŵŽǀşǀĞůĞ
ƌĞŐƵůĄǀĞůĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĞƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐ͕ĂƚĠϲϬŬŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
ʹŽƌĞƐĂĚĞĨŝŶŝƌ͕
^ŽĐŽĨĞĐŚĂĚŽ͘^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽƌĞŐƵůĄǀĞůƉĞůŽŝŶƚĞƌŝŽƌĚŽĂƌŵĄƌŝŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵ
ƉŽƌĞƐĐŽůĂ͘
ƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
>ĂƌŐƵƌĂϭϬϬϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϰϯϱ
ůƚƵƌĂϴϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƐŽĐŽϱϬ

Ϯϭ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L8: Especificações técnicas Lote 8 - Mobiliário Escolar: Bibliotecas
Requisitos técnicos
Ref.

Artigo

ϴ͘ϭϱ

ƌŵĄƌŝŽĨĞĐŚĂĚŽĂůƚŽ;ŵĂĚĞŝƌĂͿ

ϴ͘ϭϲ

ƌŵĄƌŝŽĐĂĐŝĨŽĂďĞƌƚŽ;ϭϮͿ

ϴ͘ϭϳ

ƐƚĂŶƚĞƐŝŵƉůĞƐŝŶşĐŝŽ;ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĂĚĞŝƌĂͿ

ϴ͘ϭϴ

ϴ͘ϭϵ

Requisitos mínimos

Requisitos
opcionais

ŽƌƉŽ͕ĞƉŽƌƚĂƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞĨŝďƌĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂ;D&Ϳ͕ĚĞϭϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŵĞůĂŵşŶŝĐŽĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕
ŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͕ĞĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĞŵWsĚĞϮŵŵ͘
ƵĂƐƉŽƌƚĂƐĚĞďĂƚĞƌ͕ƐŽďƌĞƉŽŶşǀĞŝƐăĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ĐŽŵĚŽďƌĂĚŝĕĂƐĚĞďĂůĂŶĕŽ͘&ĞĐŚĂĚƵƌĂĚĞĐŝůŝŶĚƌŽĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀĂƌĞƚĂ͕ĚĞƐĞĐĕĆŽ
ĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŵϲŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽ͕ĐŽŵĨĞĐŚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ƵĂƐĐŚĂǀĞƐĚŽďƌĄǀĞŝƐ͘
/ŶƚĞƌŝŽƌĐŽŵĐŝŶĐŽƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞĨŝďƌĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂ;D&Ϳ͕ĚĞϮϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŵĞůĂŵşŶŝĐŽĚĞ
ĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͕ĞĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĞŵWsĚĞϮŵŵ͕ŶŽƐƋƵĂƚƌŽůĂĚŽƐ͘ƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞƐĞƌĂŵŽǀşǀĞůĞ
ƌĞŐƵůĄǀĞůĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĞƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐ͕ĂƚĠϲϬŬŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
^ŽĐŽĨĞĐŚĂĚŽ͘^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽƌĞŐƵůĄǀĞůƉĞůŽŝŶƚĞƌŝŽƌĚŽĂƌŵĄƌŝŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
>ĂƌŐƵƌĂϭϬϬϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϰϯϱ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƐŽĐŽϱϬ
ŽƌƉŽ͕ĞĚŝǀŝƐſƌŝĂƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞĨŝďƌĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂ;D&Ϳ͕ĚĞϭϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŵĞůĂŵşŶŝĐŽĚĞĂůƚĂ
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐ͕ĞĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĞŵWsĚĞϮŵŵ͘
ƌŵĄƌŝŽĐŽŵĚŽǌĞĐĂĐŝĨŽƐ;ϯǆϰͿĂďĞƌƚŽƐ͘
^ŽĐŽĨĞĐŚĂĚŽ͘^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽƌĞŐƵůĄǀĞůƉĞůŽŝŶƚĞƌŝŽƌĚŽĂƌŵĄƌŝŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵ
ƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
>ĂƌŐƵƌĂϭϬϬϬ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϰϯϱ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƐŽĐŽϱϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĚƵĂƐŝůŚĂƌŐĂƐ͕ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐĞĐŝŶĐŽƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐ͘
/ůŚĂƌŐĂƐĐŽŵƉƌƵŵŽƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƐĞĕĆŽĚĞϲϬŵŵǆϯϬŵŵ͘ƌĞƐƚĂƐĨƌŽŶƚĂŝƐĐŽŵƉĞƌĨŝůĞŵŵĞŝĂĐĂŶĂ͕ĐŽŵ
ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘ƐŝůŚĂƌŐĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵy͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϬ͕ϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĚƵƉůĂƋƵŝŶĂŐĞŵ͘ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĞϳϱ<ŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ĂĚĂƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞ
ƉŽƐƐƵŝƌƵŵĐĞƌƌĂůŝǀƌŽƐĞŵ^͕ĞƵŵǀŝƐŽƌĨƌŽŶƚĂůĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
KĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƉĂŝŶĠŝƐ;ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽƐĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐͿ͕ĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĐŽŵϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵ
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĨƵƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌĂƚŝǀĂ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ƐƚĂŶƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐĨƌŽŶƚĂů͕ŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞƉĂŝŶĠŝƐůĂƚĞƌĂŝƐĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌϭϬϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϯϮϬ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀŝƐŽƌϭϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϭϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϱϬϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĚƵĂƐŝůŚĂƌŐĂƐĚƵƉůĂƐ͕ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐĞĚĞǌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐ͘

ƐƚĂŶƚĞĚƵƉůĂŝŶşĐŝŽ;ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĂĚĞŝƌĂͿ

/ůŚĂƌŐĂƐĐŽŵƉƌƵŵŽƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϲϬŵŵǆϯϬŵŵ͘ƌĞƐƚĂƐĨƌŽŶƚĂŝƐĐŽŵƉĞƌĨŝůĞŵŵĞŝĂĐĂŶĂ͕
ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘ƐŝůŚĂƌŐĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵy͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϬ͕ϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĚƵƉůĂƋƵŝŶĂŐĞŵ͘ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĞϳϱ<ŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ĂĚĂƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞ
ƉŽƐƐƵŝƌƵŵĐĞƌƌĂůŝǀƌŽƐĞŵ^͕ĞƵŵǀŝƐŽƌĨƌŽŶƚĂůĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
KĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƉĂŝŶĠŝƐ;ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽƐĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐͿ͕ĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĐŽŵϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵ
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĨƵƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌĂƚŝǀĂ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ƐƚĂŶƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐĨƌŽŶƚĂů͕ŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞƉĂŝŶĠŝƐůĂƚĞƌĂŝƐĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌϭϬϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϲϮϬ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀŝƐŽƌϭϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϭϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϱϬϬ

ƐƚĂŶƚĞƐŝŵƉůĞƐŝŶşĐŝŽ;ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĂůͿ

/ůŚĂƌŐĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϲϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘ƐŝůŚĂƌŐĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽ
ĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵy͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϮϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞ
ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽŶĂƐƋƵĂƚƌŽĨĂĐĞƐĞŵWsĚĞϮŵŵ͘ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕
ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĞϳϱ<ŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĚĞǀĞŵƐĞƌĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ĂĚĂ
ƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞƉŽƐƐƵŝƌƵŵĐĞƌƌĂůŝǀƌŽƐĞŵ^͕ĞƵŵǀŝƐŽƌĨƌŽŶƚĂůĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
KĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƉĂŝŶĠŝƐ;ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽƐĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐͿ͕ĞŵĐŽŶƚƌĂƉůĂĐĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϭϲŵŵĚĞ
ĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĨŽůŚĂƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĨƵƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌĂƚŝǀĂ͘
ƐƚĂŶƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐĨƌŽŶƚĂů͕ŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌϭϬϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϯϮϬ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀŝƐŽƌϭϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϭϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϱϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƉĂŝŶĞůůĂƚĞƌĂůϯϮϬ

ϮϮ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L8: Especificações técnicas Lote 8 - Mobiliário Escolar: Bibliotecas
Requisitos técnicos
Ref.

ϴ͘ϮϬ

ϴ͘Ϯϭ

ϴ͘ϮϮ

ϴ͘Ϯϯ

Artigo

Requisitos mínimos

Requisitos
opcionais

ƐƚĂŶƚĞĚƵƉůĂĚĞŝŶşĐŝŽ;ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĂůͿ

/ůŚĂƌŐĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϲϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘ƐŝůŚĂƌŐĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽ
ĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵy͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϮϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞ
ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽŶĂƐƋƵĂƚƌŽĨĂĐĞƐĞŵWsĚĞϮŵŵ͘ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕
ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĞϳϱ<ŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ĂĚĂƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞ
ƉŽƐƐƵŝƌƵŵĐĞƌƌĂůŝǀƌŽƐĞŵ^͕ĞƵŵǀŝƐŽƌĨƌŽŶƚĂůĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
KĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƉĂŝŶĠŝƐ;ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽƐĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐͿ͕ĞŵĐŽŶƚƌĂƉůĂĐĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϭϲŵŵĚĞ
ĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĨŽůŚĂƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĨƵƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌĂƚŝǀĂ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ƐƚĂŶƚĞĐŽŵĚŽŝƐƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐĨƌŽŶƚĂŝƐ͕ŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌϭϬϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϲϮϬ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀŝƐŽƌϭϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϭϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϱϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƉĂŝŶĞůůĂƚĞƌĂůϲϮϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂŝůŚĂƌŐĂ͕ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐĞĐŝŶĐŽƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐ͘

ƐƚĂŶƚĞƐŝŵƉůĞƐĚĞĐŽŶƚŝŶƵĂĕĆŽ;ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ŵĂĚĞŝƌĂͿ

/ůŚĂƌŐĂĐŽŵƉƌƵŵŽƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƐĞĕĆŽĚĞϲϬŵŵǆϯϬŵŵ͘ƌĞƐƚĂƐĨƌŽŶƚĂŝƐĐŽŵƉĞƌĨŝůĞŵŵĞŝĂĐĂŶĂ͕ĐŽŵ
ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘ŝůŚĂƌŐĂĚĞǀĞƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵy͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϬ͕ϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĚƵƉůĂƋƵŝŶĂŐĞŵ͘ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĞϳϱ<ŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ĂĚĂƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞ
ƉŽƐƐƵŝƌƵŵĐĞƌƌĂůŝǀƌŽƐĞŵ^͕ĞƵŵǀŝƐŽƌĨƌŽŶƚĂůĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
KĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƉĂŝŶĞů;ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽƐĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐͿ͕ĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĐŽŵϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵ
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĨƵƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌĂƚŝǀĂ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ƐƚĂŶƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐĨƌŽŶƚĂů͕ŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞƉĂŝŶĠŝƐůĂƚĞƌĂŝƐĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌϵϳϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϯϮϬ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀŝƐŽƌϭϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϭϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϱϬϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂŝůŚĂƌŐĂƐĚƵƉůĂ͕ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐĞĚĞǌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐ͘

/ůŚĂƌŐĂƐĐŽŵƉƌƵŵŽƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϲϬŵŵǆϯϬŵŵ͘ƌĞƐƚĂƐĨƌŽŶƚĂŝƐĐŽŵƉĞƌĨŝůĞŵŵĞŝĂĐĂŶĂ͕
ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘ŝůŚĂƌŐĂĚĞǀĞƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵy͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϬ͕ϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĚƵƉůĂƋƵŝŶĂŐĞŵ͘ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĞϳϱ<ŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ĂĚĂƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞ
ƉŽƐƐƵŝƌƵŵĐĞƌƌĂůŝǀƌŽƐĞŵ^͕ĞƵŵǀŝƐŽƌĨƌŽŶƚĂůĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
KĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƉĂŝŶĞů;ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽƐĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐͿ͕ĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĐŽŵϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵ
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĨƵƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌĂƚŝǀĂ͘
ƐƚĂŶƚĞĚƵƉůĂĚĞĐŽŶƚŝŶƵĂĕĆŽ;ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĂĚĞŝƌĂͿ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ƐƚĂŶƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐĨƌŽŶƚĂů͕ŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞƉĂŝŶĠŝƐůĂƚĞƌĂŝƐĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌϵϳϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϲϮϬ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀŝƐŽƌϭϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϭϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϱϬϬ
/ůŚĂƌŐĂĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϲϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘ƐŝůŚĂƌŐĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽ
ĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵy͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϮϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞ
ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽŶĂƐƋƵĂƚƌŽĨĂĐĞƐĞŵWsĚĞϮŵŵ͘ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕
ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĞϳϱ<ŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĚĞǀĞŵƐĞƌĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ĂĚĂ
ƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞƉŽƐƐƵŝƌƵŵĐĞƌƌĂůŝǀƌŽƐĞŵ^͕ĞƵŵǀŝƐŽƌĨƌŽŶƚĂůĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
KĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƉĂŝŶĞů;ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐͿ͕ĞŵĐŽŶƚƌĂƉůĂĐĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϭϲŵŵĚĞ
ĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĨŽůŚĂƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĨƵƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌĂƚŝǀĂ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ƐƚĂŶƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐĨƌŽŶƚĂů͕ŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
ƐƚĂŶƚĞƐŝŵƉůĞƐĚĞĐŽŶƚŝŶƵĂĕĆŽ;ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĂůͿ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌϵϳϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϯϮϬ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀŝƐŽƌϭϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϭϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϱϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƉĂŝŶĞůůĂƚĞƌĂůϯϮϬ

Ϯϯ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L8: Especificações técnicas Lote 8 - Mobiliário Escolar: Bibliotecas
Requisitos técnicos
Ref.

Artigo

ϴ͘Ϯϰ

ƐƚĂŶƚĞĚƵƉůĂĚĞĐŽŶƚŝŶƵĂĕĆŽ;ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĂůͿ

ϴ͘Ϯϱ

WƌĂƚĞůĞŝƌĂĞǆƉŽƐŝƚŽƌĂĚĞŶŽǀŝĚĂĚĞƐƌĞǀŝƐƚĂƐ

ϴ͘Ϯϲ

ϴ͘Ϯϳ

Requisitos mínimos

Requisitos
opcionais

/ůŚĂƌŐĂƐĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĕĆŽƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϲϬŵŵǆϮϬŵŵ͕ĐŽŵĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵŵ͘ƐŝůŚĂƌŐĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽ
ĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵy͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϮϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞ
ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽŶĂƐƋƵĂƚƌŽĨĂĐĞƐĞŵWsĚĞϮŵŵ͘ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕
ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĞϳϱ<ŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ĂĚĂƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞ
ƉŽƐƐƵŝƌƵŵĐĞƌƌĂůŝǀƌŽƐĞŵ^͕ĞƵŵǀŝƐŽƌĨƌŽŶƚĂůĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
KĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞĐŚĂĚŽůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƉĂŝŶĠŝƐ;ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽƐĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐͿ͕ĞŵĐŽŶƚƌĂƉůĂĐĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϭϲŵŵĚĞ
ĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĨŽůŚĂƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĨƵƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌĂƚŝǀĂ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ƐƚĂŶƚĞĐŽŵĚŽŝƐƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐĨƌŽŶƚĂŝƐ͕ŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌϵϳϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϲϮϬ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀŝƐŽƌϭϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϭϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϱϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚŽƉĂŝŶĞůůĂƚĞƌĂůϲϮϬ
WƌĂƚĞůĞŝƌĂĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϬ͕ϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂĐŽŵƵŵďĂƚĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞǆƉŽƐƚŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂĨŝǆĂƉŽƌĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂƐƵĂƌĞŐƵůĂĕĆŽĞŵĂůƚƵƌĂ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
>ĂƌŐƵƌĂŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐĞƐƚĂŶƚĞƐ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϯϳϬ
ůƚƵƌĂĚŽďĂƚĞŶƚĞϯϬ

WƌĂƚĞůĞŝƌĂĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϬ͕ϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂĐŽŵĚƵƉůĂƋƵŝŶĂŐĞŵ͕ĐŽŵĚŽŝƐďĂƚĞŶƚĞƐůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐ͕ƵŵŝŶĨĞƌŝŽƌĞŽƵƚƌŽĐĞŶƚƌĂů͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĚƵĂƐŽƌĚĞŶƐĚĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽĚĞ
ĐĂƐƐĞƚĞƐǀşĚĞŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂĨŝǆĂƉŽƌĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂƐƵĂƌĞŐƵůĂĕĆŽĞŵĂůƚƵƌĂ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
WƌĂƚĞůĞŝƌĂĞǆƉŽƐŝƚŽƌĂĚĞŶŽǀŝĚĂĚĞƐͬĐĂƐƐĞƚĞƐǀŝĚĞŽ ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘
>ĂƌŐƵƌĂŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐĞƐƚĂŶƚĞƐ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϯϳϬ
ůƚƵƌĂĚŽďĂƚĞŶƚĞϯϬ

WƌĂƚĞůĞŝƌĂĞǆƉŽƐŝƚŽƌĂĚĞŶŽǀŝĚĂĚĞƐͬ͛Ɛ

ϴ͘Ϯϴ

ƐƚĂŶƚĞƐŝŵƉůĞƐĚĞŝŶşĐŝŽ;ŵĂĚĞŝƌĂͿ

ϴ͘Ϯϵ

ƐƚĂŶƚĞƐŝŵƉůĞƐĚĞĐŽŶƚŝŶƵĂĕĆŽ;ŵĂĚĞŝƌĂͿ

WƌĂƚĞůĞŝƌĂĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϬ͕ϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂĐŽŵƚƌġƐďĂƚĞŶƚĞƐůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂƚƌġƐŽƌĚĞŶƐĚĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽĚĞǭ^͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂĨŝǆĂƉŽƌĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂƐƵĂƌĞŐƵůĂĕĆŽĞŵĂůƚƵƌĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
>ĂƌŐƵƌĂŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐĞƐƚĂŶƚĞƐ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϯϳϬ
ůƚƵƌĂĚŽďĂƚĞŶƚĞϯϬ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĚƵĂƐŝůŚĂƌŐĂƐ͕ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐĞĐŝŶĐŽƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐ͘
/ůŚĂƌŐĂƐĐŽŵƉƌƵŵŽƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƐĞĕĆŽĚĞϲϬŵŵǆϯϬŵŵ͘ƌĞƐƚĂƐĨƌŽŶƚĂŝƐĐŽŵƉĞƌĨŝůĞŵŵĞŝĂĐĂŶĂ͕ĐŽŵ
ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘ƐŝůŚĂƌŐĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘ĐŽŶĐĞĕĆŽĚĂƐŝůŚĂƌŐĂƐ͕ŶĆŽĚĞǀĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵy͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϮϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞ
ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽŶĂƐƋƵĂƚƌŽĨĂĐĞƐĞŵWsĚĞϮŵŵ͘ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕
ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĞϳϱ<ŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ĂĚĂƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞ
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ƉŽƐƐƵŝƌƵŵĐĞƌƌĂůŝǀƌŽƐĞŵ^͕ĞƵŵǀŝƐŽƌĨƌŽŶƚĂůĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ƐƚĂŶƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐĨƌŽŶƚĂů͕ŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌϭϬϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϯϮϬ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀŝƐŽƌϭϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϭϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϱϬϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂŝůŚĂƌŐĂ͕ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐĞĐŝŶĐŽƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐ͘
/ůŚĂƌŐĂĐŽŵƉƌƵŵŽƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƐĞĕĆŽĚĞϲϬŵŵǆϯϬŵŵ͘ƌĞƐƚĂƐĨƌŽŶƚĂŝƐĐŽŵƉĞƌĨŝůĞŵŵĞŝĂĐĂŶĂ͕ĐŽŵ
ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘ƐŝůŚĂƌŐĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘ĐŽŶĐĞĕĆŽĚĂŝůŚĂƌŐĂ͕ŶĆŽĚĞǀĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵy͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϮϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞ
ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽŶĂƐƋƵĂƚƌŽĨĂĐĞƐĞŵWsĚĞϮŵŵ͘ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕
ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĞϳϱ<ŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ĂĚĂƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞ
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ƉŽƐƐƵŝƌƵŵĐĞƌƌĂůŝǀƌŽƐĞŵ^͕ĞƵŵǀŝƐŽƌĨƌŽŶƚĂůĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ƐƚĂŶƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐĨƌŽŶƚĂů͕ŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌϵϳϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϯϮϬ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀŝƐŽƌϭϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϭϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϱϬϬ

Ϯϰ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L8: Especificações técnicas Lote 8 - Mobiliário Escolar: Bibliotecas

Ref.

Artigo

ϴ͘ϯϬ

ƐƚĂŶƚĞĚƵƉůĂĚĞŝŶşĐŝŽ;ŵĂĚĞŝƌĂͿ

ϴ͘ϯϭ

ƐƚĂŶƚĞĚƵƉůĂĚĞĐŽŶƚŝŶƵĂĕĆŽ
;ŵĂĚĞŝƌĂͿ

ϴ͘ϯϮ

ϴ͘ϯϯ

ϴ͘ϯϰ

ϴ͘ϯϱ

WƌĂƚĞůĞŝƌĂĞǆƉŽƐŝƚŽƌĂĚĞŶŽǀŝĚĂĚĞƐͬƌĞǀŝƐƚĂƐ

WƌĂƚĞůĞŝƌĂĞǆƉŽƐŝƚŽƌĂĚĞ͛Ɛ;ŵĂĚĞŝƌĂͿ

ǆƉŽƐŝƚŽƌĚĞũŽƌŶĂŝƐ

ǆƉŽƐŝƚŽƌĚĞŶŽǀŝĚĂĚĞƐ

Outros

ϴ͘ϯϲ

ĂŝǆĂƉĂƌĂ͛Ɛ

Requisitos técnicos
Requisitos
Requisitos mínimos
opcionais
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĚƵĂƐŝůŚĂƌŐĂƐĚƵƉůĂƐ͕ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐĞĚĞǌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐ͘
/ůŚĂƌŐĂƐĐŽŵƉƌƵŵŽƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƐĞĕĆŽĚĞϲϬŵŵǆϯϬŵŵ͘ƌĞƐƚĂƐĨƌŽŶƚĂŝƐĐŽŵƉĞƌĨŝůĞŵŵĞŝĂĐĂŶĂ͕ĐŽŵ
ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘ƐŝůŚĂƌŐĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘ĐŽŶĐĞĕĆŽĚĂƐŝůŚĂƌŐĂƐ͕ŶĆŽĚĞǀĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵy͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϮϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞ
ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽŶĂƐƋƵĂƚƌŽĨĂĐĞƐĞŵWsĚĞϮŵŵ͘ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕
ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĞϳϱ<ŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ĂĚĂƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞ
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ƉŽƐƐƵŝƌƵŵĐĞƌƌĂůŝǀƌŽƐĞŵ^͕ĞƵŵǀŝƐŽƌĨƌŽŶƚĂůĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ƐƚĂŶƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐĨƌŽŶƚĂů͕ŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌϭϬϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϲϮϬ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀŝƐŽƌϭϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϭϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϱϬϬ
ŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŵĂŝůŚĂƌŐĂĚƵƉůĂ͕ƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƐĞĚĞǌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐ͘
/ůŚĂƌŐĂĐŽŵƉƌƵŵŽƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƐĞĕĆŽĚĞϲϬŵŵǆϯϬŵŵ͘ƌĞƐƚĂƐĨƌŽŶƚĂŝƐĐŽŵƉĞƌĨŝůĞŵŵĞŝĂĐĂŶĂ͕ĐŽŵ
ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘ŝůŚĂƌŐĂĚĞǀĞƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘ĐŽŶĐĞĕĆŽĚĂƐŝůŚĂƌŐĂƐ͕ŶĆŽĚĞǀĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͘
dƌĂǀĂŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŵy͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϮϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞ
ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽŶĂƐƋƵĂƚƌŽĨĂĐĞƐĞŵWsĚĞϮŵŵ͘ƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕
ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĞϳϱ<ŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ĂĚĂƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞ
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ƉŽƐƐƵŝƌƵŵĐĞƌƌĂůŝǀƌŽƐĞŵ^͕ĞƵŵǀŝƐŽƌĨƌŽŶƚĂůĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ƐƚĂŶƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐĨƌŽŶƚĂů͕ŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞů͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌϵϳϬ
>ĂƌŐƵƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌϲϮϬ
ůƚƵƌĂϭϴϱϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀŝƐŽƌϭϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϭϬϬ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉŽƌƚĂƚşƚƵůŽƐϱϬϬ
WƌĂƚĞůĞŝƌĂĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϮϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽ
ŶĂƐƋƵĂƚƌŽĨĂĐĞƐĞŵWsĚĞϮŵŵ͘
ƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞǆƉŽƐƚŽ͘
ƉƌĂƚĞůĞŝƌĂĚĞǀĞƐĞƌĂũƵƐƚĄǀĞůĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐĞƐƚĂŶƚĞƐ
>ĂƌŐƵƌĂϯϳϬ
ůƚƵƌĂĚŽďĂƚĞŶƚĞϯϬ
WƌĂƚĞůĞŝƌĂĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϮϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽ
ŶĂƐƋƵĂƚƌŽĨĂĐĞƐĞŵWsĚĞϮŵŵ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂĐŽŵƚƌġƐďĂƚĞŶƚĞƐůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂŝƐĂƚŽĚŽŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽĚĞƚƌġƐŽƌĚĞŶƐĚĞǭƐ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƌĞŐƵůĄǀĞůĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
>ĂƌŐƵƌĂŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐĞƐƚĂŶƚĞƐ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϯϳϬ
ůƚƵƌĂĚŽďĂƚĞŶƚĞϮϬ
ŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌĚƵĂƐŝůŚĂƌŐĂƐůĂƚĞƌĂŝƐĞŽŝƚŽǀĂƌĞƚĂƐĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞũŽƌŶĂŝƐ
/ůŚĂƌŐĂƐĞŵďĂƌƌĂĚĞĂĕŽĚĞϱŵŵ͕ĞǀĂƌĞƚĂƐĞŵǀĂƌĆŽĚĞĂĕŽ͕ĚĞϭϬŵŵĚĞĚŝąŵĞƚƌŽ͕ĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘ƐůŝŐĂĕƁĞƐĚĂƐ
ǀĂƌĞƚĂƐăƐďĂƌƌĂƐĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌŽĐƵůƚĂƐ͘
/ůŚĂƌŐĂƐĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĨŝǆĂĕĆŽŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐĞƐƚĂŶƚĞƐ͘
ŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
>ĂƌŐƵƌĂŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐĞƐƚĂŶƚĞƐ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϰϳϬ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘

ŽŶũƵŶƚŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƉŽƌƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĂƉŽŝŽĞƵŵƉĂŝŶĞůĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽĞŵŵĂůŚĂŵĞƚĄůŝĐĂ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂƌşŐŝĚĂ͕ĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽŽǀĂůĚĞϱϬŵŵǆϯϬŵŵǆϭ͕ϱŵŵ͕ĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘ĂƐĞĞŵƚƵďŽĚĞƐĞĐĕĆŽŽǀĂů
ĚĞϲϬǆϯϬǆϭ͕ϱŵŵ͕ĐŽŵƋƵĂƚƌŽƌŽĚşǌŝŽƐŵƵůƚŝĚŝƌĞĐŝŽŶĂŝƐ͕ĚŽŝƐĐŽŵƚƌĂǀĆŽ͕ƌĂƐƚŽĞŵďŽƌƌĂĐŚĂ͕ĐŽŵTϳϱŵŵ͕ĚĞĚŝąŵĞƚƌŽ͘
WĂŝŶĞůĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽĞŵǀĂƌĆŽĚĞĂĕŽ͕ĐŽŵĚŝąŵĞƚƌŽĚĞϲŵŵ͕ĐŽŵŵĂůŚĂĚĞϭϬϬǆϱϬŵŵ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽŝĚġŶƚŝĐŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽϵϬϬ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ůƚƵƌĂƚŽƚĂůϭϴϱϬ
ůƚƵƌĂĚŽƉĂŝŶĞůϭϱϬϬ
>ĂƌŐƵƌĂĚĂďĂƐĞϱϬϬ

ĂŝǆĂĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϬ͕ϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘&ƵŶĚŽƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂďŽƌƌĂĐŚĂ͘
ĂŝǆĂĐŽŵƋƵĂƚƌŽƐĞƉĂƌĂĚŽƌĞƐĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͕ƌĞŐƵůĄǀĞŝƐ͕ƉĂƌĂĂƌƌƵŵĂĕĆŽĚĞĂƐƐĞƚĞƐǀşĚĞŽŽƵǭ^͘
ĂŝǆĂŵŽŶƚĂĚĂĞŵĐĂůŚĂƐƚĞůĞƐĐſƉŝĐĂƐ͕ĐŽŵƌŽůĂŵĞŶƚŽƐĚĞĞƐĨĞƌĂƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽĂƐƵĂĞǆƚƌĂĐĕĆŽƚŽƚĂů͘ĂůŚĂƐĨŝǆĂƐăĞƐƚƌƵƚƵƌĂƉŽƌ
ƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐĞƐƚĂŶƚĞƐ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϯϲϬ
ůƚƵƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌϮϬϬ
ůƚƵƌĂĂŶƚĞƌŝŽƌϭϬϬ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘

Ϯϱ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L8: Especificações técnicas Lote 8 - Mobiliário Escolar: Bibliotecas
Requisitos técnicos
Ref.

Artigo

ϴ͘ϯϳ

ĂŝǆĂĞǆƉŽƐŝƚŽƌĂƉĂƌĂƉĞƌŝſĚŝĐŽƐͲƌĞǀŝƐƚĂƐ

ϴ͘ϯϴ

ϴ͘ϯϵ

ϴ͘ϰϬ

ϴ͘ϰϭ

ϴ͘ϰϮ

ϴ͘ϰϯ

ĞƐƚŽƉĂƌĂƌĞĐŽůŚĂĚĞůŝǀƌŽƐ

ĂŝǆĂǆƉŽƐŝƚŽƌĂƉĂƌĂĄůďƵŶƐ

ĂƌƌŽƉĂƌĂƌĞĐŽůŚĂĚĞůŝǀƌŽƐ

ĂŝǆĂƉĂƌĂ͛Ɛ;ŵĂĚĞŝƌĂͿ

ĂŝǆĂĞǆƉŽƐŝƚŽƌĂƉĂƌĂĂůďƵŶƐ

ĂŝǆĂĞǆƉŽƐŝƚŽƌĂƉĂƌĂƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ;ŵĂĚĞŝƌĂͿ

Requisitos mínimos
ĂŝǆĂ͕ĐŽŵƚƌġƐĐĂĐŝĨŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĐŽŵƉŽƌƚĂ͕ƉĂƌĂĂƌƌƵŵĂĕĆŽĚĞƌĞǀŝƐƚĂƐ͘
ŽƌƉŽĞƉŽƌƚĂƐĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϬ͕ϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
ƐƉŽƌƚĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌŝŶĐůŝŶĂĚĂƐ͕ĂďƌŝŶĚŽƉŽƌĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽǀĞƌƚŝĐĂů͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂƐƵĂŽĐƵůƚĂĕĆŽƋƵĂŶĚŽĂďĞƌƚĂƐ͘EĂĨĂĐĞĞǆƚĞƌŝŽƌ
ĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂƐƵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĐŽŵŽĞǆƉŽƐŝƚŽƌƋƵĂŶĚŽĨĞĐŚĂĚĂ͘
KƐŝƐƚĞŵĂĚĞĨŝǆĂĕĆŽĚĞǀĞƐĞƌŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐĞƐƚĂŶƚĞƐ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϯϲϬ
ůƚƵƌĂϯϲϬ
ĞƐƚŽĞŵǀĂƌĆŽĚĞĂĕŽ͕ĚĞƐĞĐĕĆŽĐŝƌĐƵůĂƌTĚĞϲŵŵ͕ĐŽŵŵĂůŚĂĚĞϱϬǆϱϬŵŵĞƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐĆŽ͕ĐŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐŝůŚĂƌŐĂƐĚĂƐĞƐƚĂŶƚĞƐĚƵƉůĂƐ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐŝůŚĂƌŐĂƐĚĂƐĞƐƚĂŶƚĞƐĚƵƉůĂƐ͘
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϮϬϬ
ůƚƵƌĂϮϱϬ
ĂŝǆĂĂďĞƌƚĂ͕ĐŽŵƋƵĂƚƌŽĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐ͕ĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĂƉŽŝŽ͘
ŽƌƉŽĞĚŝǀŝƐſƌŝĂƐ͕ĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϮϮŵŵ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵ͕Ğ
ĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵWsĚĞϮŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘&ƵŶĚŽƌĞǀĞƐƚŝĚŽĂďŽƌƌĂĐŚĂ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĂƉŽŝŽĞŵƚƵďŽĚĞĂĕŽĚĞƐĞĐĕĆŽƋƵĂĚƌĂĚĂĚĞϱϬǆϱϬǆϭ͕ϱŵŵ͕ĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐƉŽƌĂĐĕĆŽĚŽƵƐŽ
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗>ĂƌŐƵƌĂǆWƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ͗ϳϬϬǆϳϬϬ
ůƚƵƌĂĚĂĐĂŝǆĂϮϬϬ
ůƚƵƌĂƚŽƚĂůϱϱϬ

Requisitos
opcionais

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘

ʹŽƌĞƐĂĚĞĨŝŶŝƌ͕
ƉŽƌĞƐĐŽůĂ͘

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ

ƐƚƌƵƚƵƌĂŵſǀĞů͕ĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌĚƵĂƐŝůŚĂƌŐĂƐůĂƚĞƌĂŝƐ͕ĞƚƌġƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞŵĐĂĚĂĨƌĞŶƚĞĚĞƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ͘
/ůŚĂƌŐĂƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵƐĞĐĕĆŽƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌĚĞϲϬǆϯϬŵŵ͕ĂƌĞƐƚĂƐďŽůĞĂĚĂƐ͕ĞĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
ƐŝůŚĂƌŐĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌĨƵƌĂĕĆŽĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞ;ϱϬŵŵͿ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽĂŵŽďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐƉƌĂƚĞůĞŝƌĂƐĞƉƌŽƚĞĐĕĆŽůĂƚĞƌĂů͕ŝŵƉĞĚŝƚŝǀĂĚĂƋƵĞĚĂ
ĚĞůŝǀƌŽƐ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƐŝŵƉůĞƐĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽĚĞϬ͕ϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵĚƵƉůĂƋƵŝŶĂŐĞŵ͕ĐŽŵƉŝŶƚƵƌĂĂƚŝŶƚĂĞƉŽǆşĚŝĐĂ͕ĐŽŵƌĞƐŐƵĂƌĚŽ
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͕ŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƋƵĞĚĂĚĞůŝǀƌŽƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉŽƌƚĂƌĐĂĞŐĂƐĂƚĠϳϱŬŐƉŽƌƉƌĂƚĞůĞŝƌĂ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘
WƌĂƚĞůĞŝƌĂƐƌĞŐƵůĄǀĞŝƐĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘
ƉŽŝŽƐŶŽƐŽůŽĐŽŵƋƵĂƚƌŽƌŽĚşǌŝŽƐ͕ĐŽŵƌĂƐƚŽĞŵďŽƌƌĂĐŚĂ͕ŵƵůƚŝĚŝƌĞĐŝŽŶĂŝƐ͕ĚŽŝƐĐŽŵƚƌĂǀĆŽ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗ϵϬϬǆϱϬϬǆϵϬϬ;ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽǆůĂƌŐƵƌĂǆĂůƚƵƌĂͿ
ŝąŵĞƚƌŽĚŽƐƌŽĚşǌŝŽƐϭϬϬ
ĂŝǆĂĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϭϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞĞŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽŶĂƐ
ƋƵĂƚƌŽĨĂĐĞƐĞŵWsĚĞϮŵŵ͘
ĂŝǆĂĐŽŵƌĂŶŚƵƌĂƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽŽƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐƐĞƉĂƌĂĚŽƌĞƐ;ϰͿ͕ĞŵĂĐƌşůŝĐŽ͘
ĂŝǆĂƌĞŐƵůĄǀĞůĞŵĂůƚƵƌĂ͕ĨŝǆĂƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂĞƐƚĂŶƚĞ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϯϲϬ
ůƚƵƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌϮϬϬ
ůƚƵƌĂĂŶƚĞƌŝŽƌϭϬϬ
ŽŶũƵŶƚŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƉŽƌƵŵĂĐĂŝǆĂĂďĞƌƚĂĞƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĂƉŽŝŽ͘
ĂŝǆĂĚŝǀŝĚŝĚĂŝŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŵƋƵĂƚƌŽĞƐƉĂĕŽƐ͘ŽƌƉŽĞĚŝǀŝƐſƌŝĂƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϭϵŵŵĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂĐŽŵ
ƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĞŵƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĞϬ͕ϴŵŵ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵWsĚĞϮŵŵ͘
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĂƉŽŝŽĞŵŵĂĚĞŝƌĂŵĂĐŝĕĂĚĞĨĂŝĂ͕ĐŽŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂǀĞƌŶŝǌĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
WŽŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽŶŽƐŽůŽĞŵƉŽůŝĂŵŝĚĂϲ͕ŶĆŽĚĞƐŵŽŶƚĄǀĞŝƐ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽǆůĂƌŐƵƌĂϳϬϬǆϳϬϬ
ůƚƵƌĂĚĂĐĂŝǆĂϮϬϬ
ůƚƵƌĂƚŽƚĂůϱϱϬ

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘

ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘

ĂŝǆĂĐŽŵƚƌġƐĐĂĐŝĨŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĐŽŵƉŽƌƚĂ͘
ŽƌƉŽĞƉŽƌƚĂƐĞŵĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞϭϵŵŵ͕ĐŽŵƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĂƐĚƵĂƐĨĂĐĞƐĂƚĞƌŵŽůĂŵŝŶĂĚŽ͘ŶĐĂďĞĕĂŵĞŶƚŽĞŵWsĚĞ
Ϯŵŵ͘
WŽƌƚĂƐĐŽŵĂďĞƌƚƵƌĂƉŽƌĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽǀĞƌƚŝĐĂů͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽĂƐƵĂŽĐƵůƚĂĕĆŽƋƵĂŶĚŽĂďĞƌƚĂƐ͘ƐƉŽƌƚĂƐĚĞǀĞŵƚĞƌƵŵďĂƚĞŶƚĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽĂƐƵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĐŽŵŽĞǆƉŽƐŝƚŽƌƋƵĂŶĚŽĨĞĐŚĂĚĂƐ͘
ʹŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌƉŽƌ
ĂŝǆĂĨŝǆĂƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĞŶĐĂŝǆĞ͕ĐŽŵƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĂƐƵĂƋƵĞĚĂŽƵĚĞƐůŝǌĂŵĞŶƚŽ͘
ĞŶƚŝĚĂĚĞ͘
ŝŵĞŶƐƁĞƐ͗
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐĞƐƚĂŶƚĞƐ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞϯϲϬ
ůƚƵƌĂϯϲϬ

Ϯϲ

Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L9: Especificações técnicas Lote 9 - Mobiliário Escolar: Bancadas de electricidade/electrónica
Requisitos técnicos
Ref.

9.1

Artigo

Requisitos mínimos

Requisitos
opcionais

● Conjunto formado por tampo e estrutura de suporte.
● Estrutura rígida em tubo de aço de 2mm de espessura, com secção quadrada de 50mm x 50mm. Aro de travamento e travamentos inferiores em tubo de aço de secção
retângular de 40mm x 20mm com 2mm de espessura.
● Tampo em madeira maciça de 35mm de espessura, com acabamento a óleo de linhaça.
●Fixo ao tampo e a todo o comprimento deste, um canal de alimentação com painel frontal a 45º em material isolante e resistente com as seguintes características:
A. 4 Tomadas monofásicas 230V / 16 A / 50 Hz, com terra e com tampa, protegidas por 1 disjuntor monofásico de 16 A, associado a um interruptor diferencial
bipolar de 25 A /30mA.
B. Botão de emergência com chave de segurança, em duplicado.
Bancada de apoio
C. Indicador luminoso de indicação de ligado.
– Cor a definir por
com painel
● Cada bancada deve ligar eletricamente a uma caixa de derivação (de passagem ao Quadro Geral da sala) através de um cabo com 3 condutores de cobre, tipo 3G2,5 e
entidade
eléctrico
isolamento em PVC, de preferência flexível para uma instalação fixa com os meios adequados, utilizando preferencialmente a esteira para caminhos de cabos. A bancada
deve ter proteção dedicada de um disjuntor monofásico bipolar de 25 A, instalado no QG da sala.
● Pontos de apoio no solo com sistema de nivelamento e possibilidade de ﬁxação ao pavimento
● Estrutura com pintura a >nta epoxídica texturada.
Dimensões:
Comprimento do tampo 1500
Largura do tampo 700
Altura da superfície do tampo 850

● Conjunto formado por tampo, estrutura de suporte, alçado superior, e bloco de gavetas sob o tampo.
● Estrutura rígida em tubo de aço com 2mm de espessura e secção quadrada de 50mm de lado. Aro de travamento e ligação tampo e travamentos inferiores em tubo de
secção retângular de 40mm x 20mm, com 2mm de espessura.
● Tampo em aglomerado de madeira de 35mm de espessura, com reves>mento nas duas faces em termolaminado de 0,8mm, e encabeçamento em PVC de 2mm. Arestas
boleadas. O tampo deve ter duas furações (direita e esquerda), para passagem de cabos, com proteção passa cabos.

9.2

● Sobre o tampo, um alçado, colocado a todo o comprimento do mesmo, composto por uma prateleira superior de caracterís>cas idênticas ao tampo, regulável em
altura.
●Fixo ao tampo e a todo o comprimento deste, colocado sob a prateleira, um canal de alimentação com painel frontal a 45º em material isolante e resistente com as
seguintes características:
A. 6 Tomadas monofásicas de 230 V /16 A / 50 Hz, com terra e com tampa, protegidas por 1 disjuntor monofásico de 16 A, associado a um interruptor diferencial
bipolar de 25 A / 30mA
B. 1 Tomada trifásica CEE 400 V / 16 / 50 Hz com terra e com tampa, protegida por disjuntor trifásico de 16.
C. Saídas através de alvéolos de 3 – 400V + N + PE, (3 alvéolos por Fase + 3 alvéolos por Neutro + 3 alvéolos de Terra), com proteção própria através de disjuntor
trifásico, de 16 A.
D. As proteções para as saídas da tomada trifásica e para os alvéolos devem estar associadas a um interruptor diferencial tetrapolar de 25 A / 30mA
E. Interruptor de corte geral, tetrapolar de 40 A.
F. Existência de sinalização de entrada trifásica, através de indicadores luminosos (um por cada fase).
G. Botão de emergência com chave de segurança, em duplicado.
H. Todas as proteções devem utilizar disjuntores com curva C.
● Cada bancada deve ligar eletricamente a uma caixa de derivação (de passagem ao Quadro Geral da sala) através de um cabo com 5 condutores de cobre, tipo 5G2,5 e
Bancada de
isolamento em PVC, de preferência flexível para uma instalação fixa com os meios adequados, utilizando preferencialmente a esteira para caminhos de cabos. A bancada
– Cor a definir por
Electricidade / deve ter proteção dedicada de um disjuntor tetrapolar de 63A, instalado no QG da sala.
entidade
Electrónica Hf02 ● A (s) saída (s) para o cabo que irá ligar ao quadro geral da sala, deve ser feita, a par>r do interior da consola, através de uma caixa de distribuição devidamente
identificada.
● Sugere-se que as tomadas monofásicas ﬁquem distribuídas as zonas laterais do painel frontal, ﬁcando a tomada trifásica, as saídas de alvéolos, o botão de emergência e
restantes elementos na zona central.
● A estrutura da consola deve permi>r o acesso ao seu interior, por sistema não acessível aos alunos, possibilitando a substituição de aparelhos.
● Sobre o tampo dois tapetes de proteção, com 500mm x 500mm, em borracha com 5mm de espessura.
● Sob o tampo, na zona central, um bloco de com duas gavetas, em aglomerado de madeira de alta densidade, com a espessura de 19mm, com reves>mento melamínico
de alta resistência nas duas faces. O corpo do bloco assenta num soco fechado.
● As gavetas devem estar montadas em calhas telescópicas com sistema de espera no ﬁnal do percurso, e terem fechadura de cilindro e duas chaves, dobráveis ao
embate. Sob as gavetas o bloco deve permitir a colocação da CPU.
● Bancada com pontos de apoio no solo com sistema de nivelamento, e possibilidade de ﬁxação ao pavimento.
● Estrutura com pintura a >nta epoxídica texturada.
Dimensões:
Comprimento do Tampo 1800
Largura do tampo 800
Altura da superfície do tampo 900
Largura da prateleira 400
Altura variável da prateleira 400 - 550
Profundidade do bloco de gavetas 550
Largura do bloco de gavetas 420
Altura das gavetas 1x100 ; 1x150
Altura do soco 50
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Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L9: Especificações técnicas Lote 9 - Mobiliário Escolar: Bancadas de electricidade/electrónica
Requisitos técnicos
Ref.

Artigo

Requisitos mínimos

Requisitos
opcionais

● Conjunto formado por tampo, estrutura de suporte e bloco de gavetas sob o tampo.
● Estrutura rígida em tubo de aço com 2mm de espessura e secção quadrada de 50mm de lado. Aro de travamento e ligação tampo e travamentos inferiores em tubo de
secção retângular de 40mm x 20mm, com 2mm de espessura.
● Tampo em aglomerado de madeira de 35mm de espessura, com reves>mento nas duas faces em termolaminado de 0,8mm, e encabeçamento em PVC de 2mm. Arestas
boleadas. O tampo deve ter duas furações (direita e esquerda), para passagem de cabos, com proteção passa cabos.

9.3

●Fixo ao tampo e a todo o comprimento deste, um canal de alimentação com painel frontal a 45º em material isolante e resistente com as seguintes características:
A. 6 Tomadas monofásicas de 230 V /16 A / 50 Hz, com terra e com tampa, protegidas por 1 disjuntor monofásico de 16 A, associado a um interruptor diferencial
bipolar de 25 A / 30mA
B. 1 Tomada trifásica CEE 400 V / 16 / 50 Hz com terra e com tampa, protegida por disjuntor trifásico de 16.
C. Saídas através de alvéolos de 3 – 400V + N + PE, (3 alvéolos por Fase + 3 alvéolos por Neutro + 3 alvéolos de Terra), com proteção própria através de disjuntor
trifásico, de 16 A.
D. As proteções para as saídas da tomada trifásica e para os alvéolos devem estar associadas a um interruptor diferencial tetrapolar de 25 A / 30mA
E. Interruptor de corte geral, tetrapolar de 40 A.
F. Existência de sinalização de entrada trifásica, através de indicadores luminosos (um por cada fase).
G. Botão de emergência com chave de segurança, em duplicado.
H. Todas as proteções devem utilizar disjuntores com curva C.
● Cada bancada deve ligar eletricamente a uma caixa de derivação (de passagem ao Quadro Geral da sala) através de um cabo com 5 condutores de cobre, tipo 5G2,5 e
isolamento em PVC, de preferência flexível para uma instalação fixa com os meios adequados, utilizando preferencialmente a esteira para caminhos de cabos. A bancada
Bancada de
deve ter proteção dedicada de um disjuntor tetrapolar de 63A, instalado no QG da sala.
– Cor a definir por
Electricidade /
● A (s) saída (s) para o cabo que irá ligar ao quadro geral da sala, deve ser feita, a par>r do interior da consola, através de uma caixa de distribuição devidamente
entidade
Electrónica Hf 03
identificada.
● Sugere-se que as tomadas monofásicas ﬁquem distribuídas as zonas laterais do painel frontal, ﬁcando a tomada trifásica, as saídas de alvéolos, o botão de emergência e
restantes elementos na zona central.
● A estrutura da consola deve permi>r o acesso ao seu interior, por sistema não acessível aos alunos, possibilitando a substituição de aparelhos.
● Sobre o tampo dois tapetes de proteção, com 500mm x 500mm, em borracha com 5mm de espessura.
● Sob o tampo, na zona central, um bloco de com duas gavetas, em aglomerado de madeira de alta densidade, com a espessura de 19mm, com reves>mento melamínico
de alta resistência nas duas faces. O corpo do bloco assenta num soco fechado.
● As gavetas devem estar montadas em calhas telescópicas com sistema de espera no ﬁnal do percurso, e terem fechadura de cilindro e duas chaves, dobráveis ao
embate. Sob as gavetas o bloco deve permitir a colocação da CPU.
● Bancada com pontos de apoio no solo com sistema de nivelamento, e possibilidade de ﬁxação ao pavimento.
● Estrutura com pintura a >nta epoxídica texturada.
Dimensões:
Comprimento do Tampo 1800
Largura do tampo 800
Altura da superfície do tampo 900
Profundidade do bloco de gavetas 550
Largura do bloco de gavetas 420
Altura das gavetas 1x100 ; 1x150
Altura do soco 50
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9.4

9.5

Artigo

Bancada de
automatismo

Requisitos mínimos

Requisitos
opcionais

● Conjunto formado por tampo, estrutura de suporte, e um alçado para suporte de painéis.
● Estrutura rígida em tubo de aço com 2mm de espessura e secção quadrada 50mm de lado. Aro de travamento e ligação ao tampo e travamentos inferiores em tubo de
secção retângular de 40mm x 20mm, com 2mm de espessura.
● Tampo em aglomerado de madeira de 35mm de espessura, com reves>mento nas duas faces em termolaminado de 0,8mm e encabeçamento em PVC de 2mm. Arestas
boleadas.
● Sobre o tampo dois painéis ver>cais de alimentação, colocados na zona central, com as seguintes características:
A. 2 Tomadas monofásicas 230 V / 16 A / 50 Hz, com terra e com tampa, protegidas por 1 disjuntor monofásico de 16 A, associado a um interruptor diferencial
bipolar de 25 A / 30 mA.
B. Saída de 24V – AC – 2 A, através de transformador com dois alvéolos de saída, com indicação luminosa e proteção própria através de disjuntor monofásico de 2 A.
C. Saídas através de alvéolos de 3 – 400 + N + PE (3 alvéolos por Fase + 3 alvéolos por Neutro+ 3 alvéolos por Terra), com proteção própria através de disjuntor
trifásico de 16 A.
D. A proteção de saída para os alvéolos deve esta associada a um interruptor diferencial tetrapolar de 25 A / 30mA.
E. Interruptor de corte geral tetrapolar de 40 A.
F. Existência de sinalização de entrada trifásica através de indicadores luminosos (um por cada fase)
G. Existência de indicador luminoso de sequência de fases.
H. Botão de emergência com chave de segurança, em duplicado.
I. Todas as proteções devem utilizar disjuntores com curva C.
● Cada bancada deve ligar eletricamente a uma caixa de derivação (de passagem ao Quadro Geral da sala) através de um cabo com 5 condutores de cobre, tipo 5G2,5 e
– Cor a definir por
isolamento em PVC, de preferência flexível para uma instalação fixa com os meios adequados, utilizando preferencialmente a esteira para caminhos de cabos. A bancada
entidade
deve ter proteção dedicada de um disjuntor tetrapolar de 63A, instalado no QG da sala.
● A conceção dos painéis deve permitir o acesso ao seu interior, por sistema não acessível aos alunos, possibilitando a substituição de alguma aparelhagem elétrica.
● Nas laterais dos painéis de alimentação, uma estrutura de suporte com duas frentes de utilização, para fixação simultânea de 4 platines, painéis em chapa de aço de
2mm de espessura, com malha de 5mmx10mm. O sistema de fixação deve permitir a fácil substituição dos painéis.
● A bancada deve ser fornecida com oito pla>neis bem como elementos des>nados à fixação de componentes, 300 unidades por bancada.
● Sob o tampo, deve ser previsto um sistema de calhas metálicas para colocação das platines. Dez por bancada.
● Pontos de apoio no solo com sistema de nivelamento com possibilidade de ﬁxação da bancada ao pavimento, através de buchas metálicas M8, a fornecer.
● Estrutura da bancada, estrutura dos painéis e painéis com pintura a >nta epoxídica texturada.
Dimensões (mm):
Comprimento do Tampo 2000
Comprimento da estrutura 2000
Largura do tampo 1000
Altura da superfície do tampo 850
Altura dos paineis 600
Largura dos paineis 800
Altura dos paineis ao tampo 200
Profundidade da estrutura desuporte dos paineis 300

● Conjunto formado por tampo de forma hexagonal e estrutura de suporte, cons>tuída por 3 blocos de gavetas.
●Tampo em de madeira maciça com a espessura de 40mm, acabamento a óleo de linhaça, rigidamente ligado aos blocos.
● Blocos e gavetas em chapa de aço com a espessura de 1mm. Bloco com 5 gavetas, montadas em calhas telescópicas com sistema de esferas, permi>ndo a sua extração
até 90% da profundidade. As gavetas devem suportar cargas até 40Kg e possuir fechadura de cilindro com duas chaves.
● O corpo do bloco assenta num soco fechado.
● Sobre o tampo e colocado na zona central, deve exis>r um painel de alimentação com duas faces, com as seguintes características em cada face:
A − 2 Tomadas monofásicas 230 V/16 A /50Hz, com terra e com tampa, protegidas por um disjuntor monofásico de 16 A, associado a um interruptor diferencial bipolar de
25 A / 30 mA.
B − Existência de sinalização de entrada através de indicador luminoso.
C − Botão de emergência com chave de segurança em duplicado.
● Cada bancada deve ligar eletricamente a uma caixa de derivação (de passagem ao Quadro Geral da sala) através de um cabo com 3 condutores de cobre, tipo 3G2,5 e
isolamento em PVC, de preferência flexível para uma instalação fixa com os meios adequados, utilizando preferencialmente a esteira para caminhos de cabos. A bancada
Bancada de apoio deve ter proteção dedicada de um disjuntor monofásico bipolar de 25 A, instalado no QG da sala.
– Cor a definir por
mecânico
● A estrutura do painel elétrico deve permi>r o acesso ao seu interior para possibilitar a subs>tuição de aparelhagem, por sistema não acessível aos alunos.
entidade
● Sobre os lados maiores do tampo, um torno amovível de ﬁxação rápida. Os tornos devem ser em aço forjado, e devem ter ajuste em altura e rotação a 360º. Os
maxilares do torno devem ser em ferro forjado e temperado com abertura até 120mm.
● As bancadas devem ser montadas na Oﬁcina ou Laboratório, com um perímetro livre de cerca de 1,5 m.
● Blocos com pintura a >nta epóxida texturada.
Dimensões:
Lado maior do hexágono 1000
Lado menor do hexágono 420
Altura da superfície do tampo 850
Largura do bloco de gavetas 420
Profundidade do bloco de gavetas 550
Altura das gavetas 2 X 100; 1 X 150; 2 X 200
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9.6

9.7

Artigo

Requisitos mínimos

Requisitos
opcionais

● Conjunto formado por tampo de forma hexagonal e estrutura de suporte, cons>tuída por 6 blocos de gavetas.
● Tampo em contraplacado de madeira, com a espessura de 40mm (com acabamento a óleo de linhaça), rigidamente ligado aos blocos.
● Cada bloco, com 5 gavetas, montadas em calhas telescópicas, com sistema de esferas, equipadas com fechadura de cilindro, e duas chaves em dobráveis ao embate.
Conjunto em chapa de aço de 0,8mm de espessura.
● As gavetas devem ser extraíveis até 90% do seu comprimento, e suportar cargas até 40Kg por gaveta.
● Sobre o tampo e colocado na zona central, deve exis>r um painel de alimentação, em forma de prisma hexagonal, com as seguintes características em cada face:
a. 2 Tomadas monofásicas 230V / 16 A / 50 Hz, com terra e com tampa, protegidas por um disjuntor
monofásico de 16 A, associado a um interruptor bipolar de 25 A / 30 mA.
b. Existência de sinalização de entrada através de indicador luminoso.
c. Botão de emergência com chave de segurança, em duplicado.
● Cada conjunto de duas bancadas deve ligar eletricamente através de cabo ao Quadro Geral da sala e protegido por um disjuntor monofásico com corte neutro de 25 A,
Bancada de apoio colocado nesse mesmo quadro.
– Cor a definir por
● A estrutura do painel elétrico deve permi>r o acesso ao seu interior, para possibilitar a subs>tuição de aparelhagem, por sistema não acessível aos alunos.
mecânico
entidade
● Sobre cada lado do tampo, deve estar um torno, amovível, com ﬁxação rápida. Os tornos devem ser em aço forjado, e devem ter possibilidade de ajuste em altura e
rotação a 360º. Os maxilares do torno devem ser em ferro forjado e temperado, com abertura até 120mm.Deve ser previsto o suporte para o torno, quando não em uso.
● Partes metálicas com pintura a >nta epoxídica texturada.
Dimensões:
Lado maior do hexágono 1000
Lado menor do hexágono 420
Altura da superfície do tampo 900
Largura do bloco de gavetas 420
Profundidade do bloco de gavetas 550
Altura das gavetas 2x100; 2x200; 1x150

Cabine para
instalações
eléctricas

● Cabine com estrutura rígida em tubo de aço de 2mm de espessura com seção quadrada de 50 mm de lado. As laterais, o fundo e o teto são constituídos por painéis em
chapa de aço de 2 mm de espessura, com malha retangular de 5 mm x10 mm, com os respetivos elementos (100 unidades por cabine), de fixação de componentes.
● A cabine deve ter apoios ao solo em poliamida, com sistema de nivelamento. Deve ser prevista a possibilidade de ﬁxação da cabine ao solo ou à parede.
● Cada cabine deve possuir um painel de alimentação monofásica e respetivas proteções, colocado verticalmente na parte lateral da mesma.
● O painel elétrico deve ter as seguintes caracterís>cas:
A. 3 Tomadas monofásicas de 230V / 16 A / 50Hz, com terra e tampa, protegidas por 1 disjuntor monofásico de 16A associado a um interruptor diferencial
bipolar de 25 A / 30mA.
B. 1 Tomada trifásica CEE 400 V / 16 A / 50 Hz, com terra e com tampa, protegida por disjuntor trifásico de 16A
C. Saídas através de alvéolos de 3 – 400V + N + PE (3 alvéolos por Fase + 3 alvéolos por Neutro + 3 alvéolos de Terra), com proteção própria através de disjuntor
trifásico de 16 A.
D. As proteções para as saídas da tomada trifásica e para os alvéolos devem estar associadas a um interruptor
diferencial tetrapolar de 25 A / 30mA.
– Cor a definir por
E. Interruptor de corte geral tetrapolar de 40 A.
entidade
F. Existência de indicador luminoso de sequência de fases. (um por cada fase)
G. Botão de emergência com chave de segurança, em duplicado.
H. Todas as proteções devem utilizar disjuntores com curva C.
● Cada bancada deve ligar eletricamente a uma caixa de derivação (de passagem ao Quadro Geral da sala) através de um cabo com 5 condutores de cobre, tipo 5G2,5 e
isolamento em PVC, de preferência flexível para uma instalação fixa com os meios adequados, utilizando preferencialmente a esteira para caminhos de cabos. A bancada
deve ter proteção dedicada de um disjuntor tetrapolar de 63A, instalado no QG da sala.
● Partes metálicas com pintura a >nta epoxídica texturada.
Dimensões:
Largura da estrutura 1200
Altura da estrutura 2150
Profundidade 1000
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Requisitos técnicos
Ref.

Artigo
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Requisitos técnicos
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Ref.

Artigo
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Requisitos técnicos
Ref.
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Requisitos técnicos
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Ref.

Artigo

Bastidores

Pilares

Travessas
Pés
Cores

14.1

14.2

Bastidores
1000 a 2000
mm
Bastidores
2000 a 3000
mm

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos
Todas as estantes a fornecer serão do tipo “por encaixe”, devendo observar as seguintes características mínimas:
Geral
Formados por dois pilares, travessas e os pés
Fabricados em chapa de aço laminada, lisos, indeformáveis, reversíveis e fabricados numa só peça
Deverão apresentar graduação mínima no sistema de encaixe de prateleiras de 20mm em 20mm, de forma a
permitir em qualquer momento alterar a constituição dos níveis e do distanciamento entre prateleiras de forma a
permitir a utilização simultânea de pastas, caixas e processos volumosos entre outros.
As prateleiras serão fixas aos pilares por encaixe, através de suportes zincados com formato específico, ou por
outro processo garantidamente seguro e eficaz, proporcionando um posicionamento correcto aquando da
manutenção das prateleiras e um centro de gravidade que garante um posicionamento correcto nas ranhuras das
ilhargas, evitando a queda dos suportes.
O número de travessas deve ser adequado à altura dos pilares, devendo ser colocadas um mínimo de duas
- Plásticos ou metálicos, colocados na parte inferior dos pilares
- Com revestimento antiderrapante
- Possibilidade de incorporação de rodados
Azul (RAL 5010), preto (RAL 9005), verde (RAL 6017), castanho (RAL 8024) e cinzento (RAL 7035)
Estantes para cargas leves (90 a 250kg/prateleira)

Requisitos opcionais

Dimensões aproximadas:
Altura: 1000 a 2000 mm
Dimensões aproximadas:
Altura: 2000 a 3000 mm
As prateleiras deverão ser amovíveis e em chapa de aço laminado com pelo menos 1 mm de espessura e
pintadas a epoxy, com tripla quinagem à frente e atrás com ± 33mm de espessura e dupla quinagem lateral, de
forma a garantir a sua rigidez, não existindo ângulos vivos susceptíveis de ferir o utilizador e/ou os documento.

14.3

Prateleiras

As prateleiras serão fixas aos pilares por encaixe, através de suportes zincados com formato específico, ou por
outro processo garantidamente seguro e eficaz, proporcionando um posicionamento correcto aquando da
manutenção das prateleiras e um centro de gravidade que garante um posicionamento correcto nas ranhuras das
ilhargas, evitando a queda dos suportes.
As prateleiras deverão suportar a carga uniformemente distribuída de um mínimo de 90 kg a 250 Kg
Dimensões:
Largura: 700 a 1200
Profundidade: 300 a 600

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

Dimensões adequadas ao tamanho das estantes
Travamento em
Construídos em chapa de aço, com pelo menos 2,5 mm de espessura e 30 mm de largura, aplicados na parte
cruzeta
posterior das estantes
Dimensões adequadas ao tamanho das estantes
Travamento em
Construídos em chapa de aço, com pelo menos 150 mm de largura e 1,5 mm de espessura, aplicados na parte
barra horizontal
posterior das estantes
Dimensões adequadas ao tamanho das estantes
Travamento em
Construídos em chapa de aço quinado com, pelo menos, 2 mm de espessura, aplicados nos bastidores e
“T”
prateleiras.
Estantes para cargas médias (250 a 700kg/prateleira)
Bastidores
Dimensões aproximadas:
1000 a 2000
Altura: 1000 a 2000 mm
mm
Bastidores
Dimensões aproximadas:
2000 a 3000
Altura: 2000 a 3000 mm
mm
Bastidores
Dimensões aproximadas:
3000 a 4000
Altura: 3000 a 4000 mm
mm
Bastidores
Dimensões aproximadas:
4000 a 6000
Altura: 4000 a 5000 mm
mm

As prateleiras deverão ser amovíveis
Deverão suportar carga uniformemente distribuída de um mínimo de 250 kg a 700 Kg
14.11

Prateleiras
Dimensões:
Largura: 1000 a 2000
Profundidade: 600 a 1200

14.12

Vigas

14.13

Travamentos
em cruzeta

14.14

Placas de nível

14.15
14.16
14.17
14.18

14.19

Uniões de
pilares
União de
prateleira
Fixação

Opções de prateleiras:
1. Prateleiras Metálicas
2. Prateleira de vigas: cada uma formada por
duas travessas encaixáveis nos pilares, e entre
duas a cinco vigas (de acordo com a
profundidade da estante e das dimensões e
peso da carga) encaixáveis nas travessas.
3. Prateleiras de rede: de rede metálica
electrossoldada com quadricula de 50x50 mm.
4. Prateleiras de aglomerado de madeira, com
opção de revestimento a melamina

Com gatilho de segurança para evitar a sua saída acidental
Travamento e estabilização por cruzetas metálicas em diagonal, intermutáveis entre o centro e a frente dos
módulos duplos, em quantidade suficiente para garantir o travamento e a estabilização de cada corpo dos
módulos.
Fixáveis nas ranhuras laterais dos pilares traseiros
Dimensões adequadas ao tamanho das estantes
Componentes
Para correcção de pequenos desníveis no pavimento
Devem poder ser combinadas com pés metálicos ou plásticos e estar disponíveis em diferentes espessuras
Para construções em altura que impliquem a união de dois perfis (pilares)
Para preencher espaços livres entre duas prateleiras

Buchas ou outros elementos de fixação das estantes
Acessórios estantes de carga leve
Disponíveis nos seguintes acabamentos: vinil, chapa perfurada, chapa metálica, melamina, rede metálica
Paineis laterais
Devem estar disponíveis em dimensões adequadas ao tamanho das estantes
Fixáveis nos pilares dianteiros
Portas de
abertura regular Com possibilidade de incorporação de fechadura ou outro mecanismo de fecho
ou deslizantes Dimensões adequadas ao tamanho das estantes

14.20

Rodapés

14.21

Painéis
Frontais

14.22

Divisórias
verticais

Fixados aos pilares das estantes de modo a impedir a entrada de objectos pela parte inferior das estantes
Dimensões adequadas ao tamanho das estantes
Fixados aos pilares das estantes de modo a evitar que os produtos possam cair pela parte dianteira das
prateleiras
Dimensões adequadas ao tamanho das estantes
Devem poder ser fixadas apenas à prateleira inferior ou a ambas as prateleiras
(disponíveis em medidas adequadas às dimensões das prateleiras)



Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L 14 : Especificações técnicas Lote 14 - Estantes de arquivo e armazenagem
Ref.
14.23
14.24
14.25
14.26
14.27

14.28
14.29

Artigo
Cartões de
sinalização
Sinalização
lateral
Prateleiras para
pendurar
pastas
Prateleiras
frontis
Separadores
Cartões de
sinalização
Sinalização
lateral

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos
Fixável nas laterais das estantes para colocação de etiquetas de sinalização. Deve ser fabricado em plástico
transparente e com uma abertura na lateral que permita a introdução das etiquetas
Fixável nas ranhuras laterais dos pilares de modo a permitir identificar a estante com letras, números ou cartões
de sinalização

Requisitos opcionais

Prateleiras para pendurar pastas/bolsas de arquivo (fixo ou extensível)
Dimensões adequadas ao tamanho das estantes
Prateleiras em forma de bandeja com divisórias para arquivar pequenos objectos: CD's, canetas, etc.)
Dimensões adequadas ao tamanho das estantes
Separadores de pastas/livros
Dimensões adequadas ao tamanho das estantes
Acessórios estantes de carga média
Fixável nas laterais das estantes para colocação de etiquetas de sinalização. Deve ser fabricado em plástico
transparente e com uma abertura na lateral que permita a introdução das etiquetas
Fixável nas ranhuras laterais dos pilares de modo a permitir identificar a estante com letras, números ou cartões
de sinalização
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Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A2.CTG: Condições técnicas gerais
1. GENERALIDADES
1.1
Estas condições técnicas aplicam-se aos Lotes do AQ Mobiliário
As especificações técnicas aplicáveis a cada peça de mobiliário e respectivos materiais e componentes, ainda que não constem da respectiva descrição, consideram-se parte
1.2
integrante da sua caracterização.
As características a adoptar para o mobiliário, ainda que não explicitadas nas especificações técnicas, devem salvaguardar o cumprimento das regras e recomendações aqui
1.3
enunciadas.
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE CONCEPÇÃO
A concepção das peças do mobiliário tem de corresponder às funções de utilização previstas e aos níveis etários dos utentes (se aplicável), de acordo com níveis de qualidade e
resistência exigíveis. Em especial, as peças de mobiliário têm de obedecer às seguintes condições:
2.1
Apresentar características ergonómicas que permitam as melhores condições de conforto e segurança e o melhor rendimento das actividades a que se destinam.
2.2
Apresentar características de boa estabilidade em todas as condições de utilização previsíveis.
2.3
Apresentar resistência compatível com uma utilização intensiva.
Apresentar soluções integradas numa linha coerente de concepção. As diferentes peças de mobiliário, em especial quando se destinam a formar conjunto, têm de obedecer a um
2.4
sistema conjugado de formas, concepção estrutural e selecção de materiais.
Apresentar soluções que permitam deslocações frequentes e facilidade de transporte. Salvo indicação em contrário, a concepção da estrutura tem de permitir soluções tão leves
2.5
quanto possível e com adequada economia de execução, sem prejuízo da necessária resistência mecânica e estabilidade.
2.6
Apresentar soluções sem componentes desmontáveis ou reguláveis, salvo nos casos previstos nas especificações técnicas.
2.7
Apresentar soluções sem elementos agressivos ou quaisquer outros que possam interferir com a posição normal dos utentes.
2.8
Apresentar soluções que permitam reduzir ao mínimo os trabalhos os trabalhos de limpeza, conservação e reparação.
3. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO
A execução das peças de mobiliário tem de adequar-se às características de concepção e aos níveis de qualidade pretendidos, de acordo com as especificações técnicas. Em
especial, a execução tem de obedecer às seguintes condições:
3.1
Utilizar materiais e componentes de acordo com as indicações das especificações e o especificado nos pontos 5, 6 e 7 destas condições técnicas.
Utilizar processos de fabrico e montagem que permitam obter as características exigidas, nomeadamente as que são verificadas pelos ensaios referidos no ponto 9 destas
3.2
condições técnicas.
Utilizar processos de ligação ou fixação que não permitam a desmontagem de componentes por acção do uso ou dos utilizadores. Salienta-se em especial a fixação do assento e
3.3
das costas das cadeiras, a fixação do tampo das mesas e a fixação dos calços de protecção antidesgaste nos pontos de apoio no solo.
Apresentar acabamentos sem superfícies ásperas, sem arestas ou cantos contundentes e sem defeitos aparentes (amolgadelas, distorções, manchas,escorrimentos, fissuras,
3.4
etc.), mesmo quando não prejudiquem a resistência e a durabilidade das peças.
Permitir fácil realização de trabalhos de conservação e reparação, sem recurso a meios onerosos e técnicas especializadas e reduzindo ao mínimo a necessidade de substituição
3.5
de componentes devido a desgaste.
3.6
Permitir fácil limpeza ou lavagem com produtos correntes, sem degradação das características iniciais de materiais e componentes.
Incluir, nos casos previstos nas especificações, dispositivos para fixação à parede ou ao pavimento e cabos para ligação à rede eléctrica. Nestes casos, e salvo indicação em
3.7
contrário, a ligação ou fixação constitui parte integrante dos trabalhos de execução e fornecimento.
4. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
4.1
As principais dimensões das peças de mobiliário constam das respectivas especificações, com as tolerâncias indicadas.
Admite-se quanto às dimensões do mobiliário, uma tolerância de 100 mm para mais ou para menos relativamente aos valores especificados em Anexo, excepto em casos em que
4.2
é indicada especificamente a tolerância admitida
4.3

Quando se indicarem dimensões mínimas a tolerância só será aceite por excesso. No caso de se indicarem dimensões máximas, a tolerância só será aceite por defeito.

5. MATERIAIS E COMPONENTES
5.1 Madeiras
A madeira a empregar tem de ter características próprias para mobiliário, em particular no que se refere à sua resistência mecânica, facilidade de laboração, estabilidade
5.1.1
dimensional e durabilidade.
São aceites elementos de madeira maciça reconstituída (por colagem de topo e/ou de canto de peças de menores dimensões), desde que as juntas coladas apresentem
5.1.2 resistência e aspeto adequados e se encontrem uniformemente distribuídas. Na produção desses elementos têm de ser usadas colas vinílicas claras ou outras de resistência e
durabilidade não inferiores.
5.1.3 O tratamento da madeira, quando efectuado, tem de ser feito com produtos compatíveis com os acabamentos e ferragens a utilizar (NP 2080).
5.1.4 O mobiliário e seus componentes têm de ser fornecidos com um teor de água (humidade) entre 10 e 14%.
As peças de madeira a empregar têm de ser isentas de medula, ter fio direito e apresentar desenho e coloração homogéneas. No caso da madeira de pinho, esta tem de
5.1.5
apresentar um ritmo de crescimento igual ou superior a 2 anéis por centímetro, medido na direcção radial.
A madeira tem de ser isenta de ardido ou cardido, de azulado, de podridão e de furos ou galerias de insectos. Igualmente tem de ser isenta de fendas, descaio, bolsas de resina
5.1.6
ou qualquer outro defeito que comprometa a sua durabilidade e o seu aspeto.
A madeira não pode ter nós soltadiços nem nós de diâmetro superior a 15mm, nós agrupados ou quaisquer outros nós que possam comprometer a resistência mecânica ou a boa
5.1.7
aparência das peças em que ocorrem.
5.1.8

Na execução do mobiliário de madeira, as juntas têm de ser feitas com ligações coladas de tipo apropriado, com eventual recurso a cavilhas de madeira dura . As colas devem ser
sintéticas (por exemplo, vinílicas ou de ureia-formaldeído). O teor de formaldeído tem de corresponder à classe B da EN 1084, sendo inferior ou igual a 8 mg HCHO/m²h.

5.1.9

No mobiliário de madeira, os elementos móveis ou simplesmente apoiados (portas, gavetas ou prateleiras) têm de ser executados por forma a evitar-se o seu empeno.

5.1.10 O acabamento final das peças de madeira tem de permitir o seu envernizamento na cor natural, salvo indicação em contrário.
5.2 Derivados da Madeira
Os derivados de madeira não podem ser utilizados em contacto directo com água ou em locais com excessiva humidade relativa do ar (superior a 80%), durante períodos
prolongados.
5.2.1 Aglomerados de partículas:
a. Os aglomerados a empregar em locais secos têm de obedecer às exigências mencionadas no QUADRO 1. Têm de ser revestidos em ambas as faces e bordos, mesmo quando
aplicados em partes não visíveis.
b. Em locais moderadamente húmidos (por exemplo cantinas), os aglomerados têm de obedecer às exigências referidas no QUADRO 2. Neste caso, a colagem dos elementos de
revestimento tem de ser feita com colas resistentes à humidade, satisfazendo no mínimo a classe 2 da EN 314-2.
c. Para a espessura de 22 mm (tampos de mesa) têm de apresentar ainda as seguintes características (valores mínimos ):
- massa volúmica: 650 kg/m³;
- resistência ao arranque de parafusos (perpendicularmente à face): 70 kg.
5.2.2 Aglomerados de macropartículas de madeira (OSB)
a. Os aglomerados a empregar em locais secos têm de obedecer às exigências mencionadas no QUADRO 3. Têm de ser revestidos em ambas as faces e bordos, mesmo quando
aplicadas em partes não visíveis.
b. Em locais húmidos (por exemplo, cantinas e balneários) os aglomerados têm de obedecer às exigências referidas no QUADRO 4. Neste caso, a colagem dos elementos de
revestimento tem de ser feita com colas resistentes à humidade satisfazendo no mínimo a classe 2 da EN 314-2.
5.2.3 Aglomerados de fibras de média densidade (MDF)
a. Os aglomerados a empregar em locais secos têm de obedecer às exigências mencionadas no QUADRO 5. Têm de ser protegidos em ambas as faces e bordos, mesmo
quando aplicados em partes não visíveis.
b. Em locais moderadamente húmidos (por exemplo, cantinas ) os aglomerados têm de obedecer às exigências referidas no QUADRO 6. Neste caso, a colagem dos elementos de
revestimento tem de ser feita com colas resistentes à humidade (classe 2 da EN 314-2).
5.2.4 Contraplacados
a. Os contraplacados têm de ser constituídos por folhas em número ímpar e de espessura conveniente, tendo em conta o fim a que se destinam. Entre placas de igual espessura
e com diferente número de folhas, deve preferir-se aquelas que apresentem maior número de folhas.
b. Para aplicação em locais secos, a colagem das folhas tem de obedecer às exigências relativas à classe 1, descritas na EN 314-2. Para locais húmidos, tem de optar-se por
colagem correspondente à classe 2 referida na mesma Norma.
c. As folhas de revestimento em ambas as faces devem preferencialmente não ter juntas. Em alternativa, as juntas têm de ser perfeitamente unidas, não sobrepostas e
perfeitamente coladas em toda a extensão das superfícies de contacto. As folhas de revestimento não podem apresentar defeitos (nós, fendas, bolsas) ou degradação biológica,
variações de cor e de desenho. A colagem das folhas de revestimento tem de obedecer sempre ao nível de exigência da colagem do contraplacado.
5.2.5

Lamelados folheados
a. Os lamelados folheados têm de ser executados com lamelas de madeira maciça isenta de ataque de insectos ou de fungos de podridão, coladas entre si. Em elementos móveis
ou simplesmente apoiados, as placas de lamelado folheado devem geralmente ser aplicadas por forma a que a direcção das fibras das lamelas corresponda à maior dimensão da
placa.
b. Idênticas características têm de ter as folhas de revestimento, a aplicar nas duas faces e nos bordos (EN 314-1 e 2).
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5.3 Elementos Estruturais Metálicos
5.3.1 Os elementos estruturais metálicos (chapas, tubos e outros perfis) têm de ser de aço macio fabricado segundo as normas aplicáveis.
A escolha dos tipos de chapas ou perfis a utilizar tem de ser feita de acordo com as exigências estruturais de cada peça de mobiliário, ficando ao critério do fabricante, sempre
5.3.2
que não esteja indicada na especificação.
As características físicas e químicas dos elementos metálicos, designadamente a resistência mecânica, resistência à corrosão, textura e dimensões têm de ser homogéneas,
5.3.3
constantes e adequadas à utilização prevista.
O corte e a dobragem dos elementos metálicos, bem como a sua ligação a outros elementos, têm de ser feitos por forma a não alterar as suas características iniciais e a não
5.3.4
comprometer a resistência e a segurança das peças de mobiliário.
5.3.5

As soldaduras e outras ligações entre elementos metálicos têm de ser feitas pelos processos mais indicados para cada caso e permitir a criação de estruturas rígidas e
indeformáveis, com as formas e dimensões indicadas nas especificações e com resistência e durabilidade compatíveis com os níveis de exigência pretendidos.

O acabamento dos elementos metálicos não pode apresentar rebarbas, saliências, arestas ou cantos contundentes, bem como quaisquer outros defeitos visíveis, incluindo
vestígios de acção das ferramentas. As extremidades dos tubos, mesmo as não visíveis, têm de ser obturadas por peças não removíveis.
A pintura das estruturas metálicas tem de ser precedida de tratamento adequado à corrosão (ver 7.1) e preceder a sua ligação ou montagem com componentes de outros
5.3.7
materiais.
As ligações das estruturas metálicas a componentes de outros materiais têm de garantir a necessária solidez do conjunto e não ser desmontáveis por acção do uso ou dos
5.3.8
utilizadores.
5.3.9 As estruturas metálicas constituídas por elementos componíveis, previstas nas especificações, têm de ser montadas pelo fornecedor nos locais a que se destinam.
5.4 Superfícies Cerâmicas
A superfície dos quadros para escrita com marcador, tem de ser em porcelana branca, vitrificada a 800ºC. O comportamento da superfície de escrita, deve estar de acordo com o
5.4.1
nível 3, da Norma EN 14434, quando se destinar à utillização em instituições de ensino.
5.4.2 Na superfície dos quadros destinados ao ensino de música ou da matemática, as linhas devem ser gravadas na superfície.
5.5 Vidros
As chapas de vidro não podem ter deformações globais ou parciais visíveis à vista desarmada, não podendo igualmente apresentar defeitos tais como manchas, bolhas, riscos,
5.5.1
etc.
O vidro a aplicar tem de ser liso, transparente e incolor, com as espessuras indicadas nas especificações. Quando em portas de correr, as arestas têm de ser boleadas ou
5.5.2
biseladas.
5.6 Corticite
As placas de corticite têm de ser de textura fina e homogénea, com características próprias para a fixação temporária de documentos e com a espessura indicada nas
especificações. Os grânulos de cortiça devem ter dimensões entre 1 e 2mm. A densidade do material deve estar compreendida entre 150 / 210 kg/m³
5.7 Materiais de Revestimento e Enchimento
Os materiais de revestimento (napa ou tecidos) a utilizar no mobiliário estofado têm de ser resistentes, laváveis, de cor inalterável e pertencer no mínimo à classe de reacção ao
5.7.1 fogo M2, conforme a Norma EN
1021 – 1:2006 e EN 1021 – 2:2006.
As espumas sintéticas a utilizar em estofos têm de possuir massa volúmica apropriada com valores de 45 kg/m³ no caso de espumas de poliuretano, ou ligeiramente inferiores
5.7.2
(cerca de 10%) para o poliéster.
5.3.6

5.7.3

A aplicação tem de ser feita em uma ou várias camadas, de acordo com as características pretendidas. A espessura mínima a aplicar é, em qualquer caso, de 40 mm.

5.8 Plásticos Rígidos
Os componentes em plástico rígido a aplicar têm de ter características de solidez, durabilidade e aparência adequadas à utilização para que são previstos. Qualquer que seja a
sua composição, têm de ser de difícil combustão, resistentes ao envelhecimento e de cores inalteráveis à luz. Não podem ter defeitos aparentes
6. COMPONENTES
6.1 Ferragens Diversas
As ferragens a aplicar têm de ser de modelos adequados aos requisitos funcionais e às características das peças de mobiliário a que se aplicam, garantindo as melhores
6.1.1
condições de funcionamento e comportamento.
As ferragens sujeitas a qualquer tipo de movimento têm de permitir fácil manipulação dos componentes a que se aplicam e resistir a utilização intensiva sem desgaste apreciável
6.1.2
nem degradação das suas características iniciais.
Todas as ferragens têm de ser protegidas contra a oxidação, nomeadamente as que se encontram sujeitas a fricção e desgaste. O tipo de protecção e o acabamento final das
6.1.3
ferragens deve variar em função dos materiais e acabamentos das peças de mobiliário.
6.1.4

A ligação das ferragens às peças de mobiliário não pode ser degradável pelo uso nem facilmente desmontável pelos utilizadores. Nomeadamente, no caso de dobradiças,
puxadores, fechaduras, etc., não podem existir parafusos acessíveis ou quaisquer outros elementos que possam desmontar-se a partir do exterior das peças de mobiliário.

As dobradiças a aplicar em armários têm de permitir a abertura total das portas sem batimento nas ilhargas e sem provocar esforços que originem a degradação das portas ou da
sua fixação.
Os cabides a utilizar em réguas de cabides e bancos para vestiários têm de estar em conformidade com as especificações e não sofrer qualquer deterioração quando sujeitos à
6.1.6
acção de uma carga estática de 70 N. O seu processo de fixação não pode permitir fácil arrancamento ou desmontagem.
Os rebites a utilizar, em especial na fixação do assento e das costas de cadeiras e bancos, não podem apresentar saliências nem deformações que comprometam o aspeto e a
6.1.7
resistência da fixação ou que prejudiquem a comodidade dos utentes.
Os parafusos a utilizar em aglomerados têm de ser exclusivamente do tipo Parker-Kalon ou equivalente, e em especial, no caso das mesas, não podem ser de fácil acesso aos
6.1.8
utilizadores.
6.2 Fechaduras e Fechos
As fechaduras a aplicar têm de ser de canhão tipo Yale ou equivalente, de modelo adaptado aos elementos de abrir a que se destinam. A sua colocação tem de ser feita segundo
6.2.1
as indicações das especificações e ter em conta o nível de segurança exigido.
6.2.2 As chaves, a fornecer em duplicado, têm de ser numeradas e ter as combinações necessárias para impedir a sua utilização em fechaduras diferentes.
6.2.3 Nas portas dos armários têm de utilizar-se fechos de Cremona.
6.2.4 O acabamento e a fixação das fechaduras e dos fechos têm de ser feitos, no que for aplicável, de acordo com o referido em 6.1.
6.1.5

6.2.5

Nos armários cacifos, ou outros, quando indicado nas especificações, deverá se utilizado um sistema de fecho em poliamida para cadeado, com lingueta interior, metálica.

6.3 Calços de Apoio no Solo
Os calços de apoio no solo para protecção anti-ruído e antidesgaste têm de ser em poliamida (salvo outra indicação), satisfazer os ensaios correspondentes referidos no
QUADRO 11 , e não ser desmontáveis por acção do uso ou dos utilizadores. Para este efeito, se necessário, tem de ser feita a respectiva fixação por meio de rebite ou por
deformação apropriada das extremidades em que se aplicam. A dimensão deve ser ajustada ao tipo de móvel, ou de acordo com as dimensões definidas nas especificações.
6.4 Niveladores
Os niveladores a aplicar nos casos previstos nas especificações têm preferencialmente de ser em poliamida, pelo menos na camada de desgaste em contacto com o solo. Não
podem ser desmontáveis nem apresentar folgas, qualquer que seja a posição de nivelamento. A rosca não pode ter diâmetro inferior a 15 mm (poliamida) ou 3/8" (metal). A sua
colocação deve permitir fácil acesso e utilização, em particular no caso dos armários. O diâmetro dos niveladores deve estar de acordo com o tipo de móvel e carga a suportar.
6.5 Rodízios
Os rodízios a aplicar em cadeiras têm de ser multidirecionais, com roda dupla e pala de protecção. O diâmetro mínimo do rodízio é de 50 mm e a carga admissível por rodízio não
6.5.1
pode ser inferior a 400 N.
6.5.2

Os rodízios a aplicar noutras peças de mobiliário têm de estar de acordo com as respectivas especificações. Salvo outra indicação, as rodas têm de ter rasto de borracha com
largura não inferior a 20 mm. A carga admissível por rodízio não pode ser inferior a 500 N. As partes metálicas têm de ser protegidas contra a oxidação.

6.6 Dispositivos de Regulação
Os dispositivos de regulação a aplicar em assentos e planos de trabalho, nos casos previstos nas especificações, têm de ser resistentes a utilização intensiva. Não podem ter
6.6.1 componentes que possam desmontar-se por acção do uso ou dos utilizadores, nomeadamente no que se refere aos manípulos. Dentro dos limites de regulação previstos, todas
as posições têm de permanecer fixas, estáveis e sem quaisquer folgas.
Os dispositivos para regulação de prateleiras, a aplicar em armários, têm de igualmente resistentes e de fácil manejo, preferindo-se soluções sem componentes amovíveis (salvo
6.6.2
oindicação contrária).
6.6.3

Os dispositivos de regulação obtidos através de veios roscados têm de satisfazer os requisitos técnicos de concepção aplicáveis ao tipo de rosca em presença. Nos casos de
bancos ou cadeiras giratórias cujo movimento ascendente/descendente se faça através de veio roscado, recomenda-se uma altura da rosca interior (porca) não inferior a 70 mm.

6.7 Dispositivos de Fixação
Os dispositivos de fixação à parede ou ao pavimento, a incluir nos casos indicados nas especificações, têm de possibilitar fixações sólidas e permanentes, não facilmente
6.7.1
desmontáveis mas permitindo eventual levantamento e recolocação das peças a fixar.
No caso particular das bancadas, a fixação ao pavimento tem de ser feita por meio de componentes resistentes à corrosão (chapa galvanizada ou inox) e tem de garantir a
6.7.2
estabilidade das bancadas, sem quaisquer folgas, em condições de utilização intensiva e prolongada.
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6.8 Ligaçõs Elétricas
6.8.1

As bancadas de eletricidade / eletrónica do lote de mobiliário escolar deverão incluir um cabo de alimentação devidamente dimensionado, de acordo com as exigências das
respetivas fichas de especificação técnica, para ligação aos pontos de alimentação, como caixas de derivação ou outros que têm disponíveis bornes de ligação.

7. ACABAMENTOS
7.1 Pintura
7.1.1 A aplicação de pintura tem de ser feita em todas as superfícies expostas, mesmo que não sejam visíveis.
As superfícies a pintar têm de estar perfeitamente acabadas, sem rugosidades perceptíveis pelo tacto, sem vestígios da acção de lixas ou ferramentas e sem arestas ou cantos
7.1.2
contundentes.
7.1.3 No caso de componentes metálicos, a pintura tem de ser aplicada antes da sua ligação ou montagem com componentes de outros materiais.
A preparação das superfícies a pintar tem de incluir a limpeza, desengorduramento e aplicação duma base antioxidante (fosfatização e primário, ou processo de resultados
7.1.4
equivalentes).
7.1.5 As tintas a aplicar, com base em resinas epoxídicas e de poliéster, têm de ser adequadas aos materiais e características pretendidas para o mobiliário.
A pintura tem de ser obtida, após adequada preparação da base, mediante aplicação de tinta em pó termoendurecível. Em alternativa, caso seja admissível a aplicação de tintas
7.1.6
líquidas, tem de prever-se uma a duas demãos de acabamento epoxídico, de acordo com as instruções do fabricante.
O acabamento final da pintura tem de ser perfeitamente homogéneo e sem defeitos visíveis. As características das superfícies pintadas têm de satisfazer os ensaios aplicáveis,
7.1.7
referidos no Quadro 13.
7.2 Envernizamento
7.2.1 Os vernizes a aplicar (em madeiras ou derivados de madeira) têm de ser de poliuretano, incolores e de meio brilho.
7.2.2 A aplicação de verniz tem de ser feita em todas as superfícies expostas, mesmo que não sejam visíveis.
As superfícies a envernizar têm de estar perfeitamente acabadas, sem rugosidades perceptíveis pelo tacto, sem vestígios da acção de lixas ou ferramentas e com arestas e
7.2.3
cantos boleados.
A aplicação dos vernizes tem de ser feita de acordo com as instruções dos respectivos fabricantes, prevendo-se em princípio uma demão de tapa-poros e uma ou duas demãos
7.2.4
de verniz, com lixagens intermédias. O acabamento tem de ser de poro fechado, perfeitamente liso e sem defeitos visíveis.
7.2.5 As características finais das superfícies envernizadas têm de satisfazer os ensaios aplicáveis, referidos no Quadro 13.
7.3 Termolaminados ou Equivalentes
7.3.1 Os termolaminados ou equivalentes a aplicar têm de ser meio brilho, e ter a espessura indicada nas especificações.
7.3.2 As características dos termolaminados ou equivalentes têm de satisfazer os ensaios aplicáveis, referidos no Quadro 13.
A aplicação dos termolaminados ou equivalentes sobre placas de aglomerado, contraplacado, lamelado, etc. tem de ser feita nas duas faces, por meio de colas sintéticas
7.3.3
apropriadas (vinílicas, de ureia-formaldeído ou outras) .
7.3.4

As arestas das placas dos termolaminados ou equivalentes têm de ser devidamente boleadas ou chanfradas, sempre que não estejam protegidas por encabeçamentos.

8. REFERENCIAÇÃO DO MOBILIÁRIO
Caso assim o entenda, a entidade adquirente poderá requerer que todas as peças de mobiliário sejam identificadas com referência a definir pela entidade. Esta identificação tem
de ser colocada em lugar bem visível (excluindo as principais superfícies de utilização) e ser feita por gravação ou fixação de chapa não facilmente removível e de difícil
deterioração, ou através da fixação de etiquetas autocolantes, a decidir pela entidade adjudicante.
9. ENSAIOS
9.1
Os ensaios a realizar para Cadeiras, Mesas e Mobiliário de arrumação são indicados nos – QUADROS 7, 8, 9, 10 e 12
Para os ensaios de resistência mecânica, as Cadeiras, Mesas e Mobiliário de arrumação têm de satisfazer, no mínimo, o nível de exigência 4 (se aplicável) indicado nos
respectivos quadros. Como referência, poderão utilizar as especificações e/ou anteprojetos de especificação LNEC (Relatório 139/89; Relatório 149/89; Relatório 101/91), para
9.2
além da norma EN 1729-2
Como referência para os ensaios indicados em 9.1 e 9.2, poderão utilizar as especificações e/ou anteprojetos de especificação LNEC (Relatório 139/89; Relatório 149/89;
9.3
Relatório 101/91), para além da norma EN 1729-2
9.4
Para a totalidade do mobiliário, os acabamentos (Tintas, Vernizes, Termolaminados), devem estar de acordo com o Quadro 13.
Os adjudicatários deverão, quando solicitado, fazer prova dos ensaios previstos no ponto 9.1 através de certificados de conformidade emitidos pelo LNEC, CTIMM, CATIM, ou
9.5
outro organismo com sede no espaço comunitário europeu.
Para os restantes ensaios, nomeadamente os decorrentes das normas EN 14434-2010; EN 1021/1 e 2:2006 e EN 1335-2:2009, os adjudicatários deverão fazer prova dos
9.6
mesmos através de certificado do fabricante
NOTA: Todos os quadros referidos podem ser consultados no Anexo A.3: Testes e ensaios
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EN 310
EN 310
EN 319
EN 311
EN 120

Tensão de rotura à
flexão (N/mm²)

Módulo de elasticidade
em flexão (N/mm²)

Coesão interna (N/mm²)

Coesão superficial

Teor de formaldeído

0.8

0.30

1500

11.5

20<E25

(prEN 312-1; prEN 312-3)

0.8

0.35

1600

13

13<E20
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NORMA

PROPRIEDADES

30

0.8

0.25

1350

10

25<E32

0.8

0.20

1200

8.5

32<E40

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS - Espessura do Aglomerado - E (mm,
nominal)

QUADRO 1 - Placa de aglomerado de partículas de madeira - locais secos

Anexo A3.TE: Testes e ensaios

0.8

0.20

1050

7

E>40

|2

EN 310
EN 310
EN 319
EN 317
EN 321

EN 321
EN 120

Tensão de rotura à
flexão (N/mm²)

Módulo de elasticidade
em flexão (N/mm²)

Coesão interna (N/mm²)

Inchamento em
espessura - 24h (%)

Coesão interna após
ensaio cíclico (N/mm²)

Inchamento em
espessura após ensaio
cíclico (%)

Teor de formaldeído

(prEN 312-5)

11

0.22

10

0.45

2400

16

13<E20
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NORMA

PROPRIEDADES

10

0.20

10

0.40

2150

14

20<E25

30

10

0.17

10

0.35

1000

12

25<E32

9

0.15

9

0.30

1700

10

32<E40

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS - Espessura do Aglomerado - E (mm,
nominal)

QUADRO 2 - Placas de aglomerado de partículas de madeira - locais húmidos

Anexo A3.TE: Testes e ensaios

9

0.12

9

0.25

1550

9

E>40
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EN 310
EN 310
EN 310
EN 310
EN 319
EN 317
EN 120

Tensão de rotura à flexão
Maior eixo da placa (N/mm²)

Tensão de rotura à flexão
Menor eixo da placa (N/mm²)

Módulo de elasticidade em flexão
Maior eixo da placa (N/mm²)

Módulo de elasticidade em flexão
Menor eixo da placa (N/mm²)

Coesão interna (N/mm²)

Inchamento em espessura 24h (%)

Teor de formaldeído
(mg/100g)

(prEN 300)
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NORMA

PROPRIEDADES

25

0.30

1200

2500

10

20

6E10

30

25

0.28

1200

2500

9

18

6E10

25

0.26

1200

2500

8

16

18E25

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS - Espessura do Aglomerado - E (mm,
nominal)

QUADRO 3 - Placa de aglomerado de macropartículas de madeira - OSB - locais secos

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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EN 310
EN 310
EN 310
EN 310
EN 319
EN 317
EN 321
EN 310
EN 321
EN 319
EN 120

Tensão de rotura à flexão
Maior eixo da placa (N/mm²)

Tensão de rotura à flexão
Menor eixo da placa (N/mm²)

Módulo de elasticidade em flexão
Maior eixo da placa (N/mm²)

Módulo de elasticidade em flexão
Menor eixo da placa (N/mm²)

Coesão interna (N/mm²)

Inchamento em espessura 24h (%)

Tensão de rotura após teste
cíclico - maior eixo (N/mm²)

Coesão interna após ensaio cíclico
(N/mm²)

Teor de formaldeído
(mg/100g)

(prEN 300)
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NORMA

PROPRIEDADES

0,18

9

15

0.34

1400

3500

11

22

6E10

30

0,15

8

15

0.32

1400

3500

10

20

6E10

0,13

7

15

0.30

1400

3500

9

18

18E25

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS - Espessura do Aglomerado - E (mm,
nominal)

QUADRO 4 - Placa de aglomerado de macropartículas de madeira - OSB - locais húmidos

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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EN 310
EN 310
EN 319
EN 317
EN 120

Tensão de rotura à
flexão (N/mm²)

Módulo de elasticidade
em flexão (N/mm²)

Coesão interna (N/mm²)

Inchamento em
espessura - 24h (%)

Teor de formaldeído
(mg/100g)

(prEN 622-5)

12

0.60

2600

30

12E19

10

0.60

2100

28

19E30

40

8

0.55

2100

25

30E45

6

0,50

1900

22

E>45

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS - Espessura do Aglomerado - E (mm,
nominal)
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NORMA

PROPRIEDADES

QUADRO 5 - Placa de MDF - locais secos

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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EN 310
EN 310
EN 319
EN 317
EN 321
EN 321
EN 120

Tensão de rotura à
flexão (N/mm²)

Módulo de elasticidade
em flexão (N/mm²)

Coesão interna (N/mm²)

Inchamento em
espessura - 24h (%)

Coesão interna após
ensaio cíclico (N/mm²)

Inchamento em
Espessura 24h (%)

Teor de formaldeído
(mg/100g)

(prEN 622-5)

12

0,25

8

0.75

3000

32

12E19

12

0,15

7

0.75

2500

30

19E30

40

12

0,10

7

0.70

2400

27

30E45

12

0,10

6

0,65

2300

24

E>45

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS - Espessura do Aglomerado - E (mm,
nominal)
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NORMA

PROPRIEDADES

QUADRO 6 - Placas de MDF - locais húmidos

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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Abas ou extensão

Tampo

F = 30 daN
30000 ciclos

Fadiga vertical
(só aplicável a mesas com pedestal ou tampos
em consola)
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F = 15 daN
30000 ciclos

F = 30 daN
60000 ciclos

F = 15 daN
60000 ciclos

h = 600 mm
10 ciclos

h = 300 mm
10 ciclos

Mesas empilháveis

Fadiga horizontal
(direcções longitudinal e transversal)

Queda sobre as
pernas

h = 600 mm
10 ciclos

h = 300 mm
10 ciclos

h = 300 mm
10 ciclos

h = 240 mm
10 ciclos

Choque

Mesas não
empilháveis

H1 = 90 daN
10 ciclos

Carga distrib. = 2,5
daN/dm²

F = 75 daN

2F = 2 x 90 daN

5

H1 = 60 daN
10 ciclos

Carga distrib. = 2
daN/dm²

F = 50 daN

F = 125 daN

4

NÍVEL DE EXIGÊNCIA

Força estática horizontal
(direcções longitudinal e transversal)

Fluência
(em função do resultado do ensaio de carga
estática)

Carga estática

ENSAIO

QUADRO 7 - Mesas - Determinação da resistência mecânica

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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Fv = 200 daN
Fn = 75 daN
Fb = 90 daN
10 ciclos
F = 100 daN
10 ciclos
F = 95 daN
200000 ciclos
Fv = 95 daN
Fn = 35 da N
Fv = 180 daN
Fn = 75 da N

Fv = 160 daN
Fn = 75 da N
Fb = 60 daN
10 ciclos
F = 90 daN
10 ciclos
F = 95 daN
100000 ciclos
Fv = 95 daN
Fn = 35 daN
Fv = 125 daN
F = 65 daN

Força estática no encosto

Força lateral nos braços e
nos encostos de cabeça

Força vertical nos braços

Força de fadiga no assento

Força de fadiga no encosto

Fv = 180 daN
Fn = 75 da N
F = 65 da N
10 ciclos
h = 300 mm
10 ciclos

Fv = 125 daN
F = 50 daN
F = 50 da N
10 ciclos
h = 240 mm
10 ciclos

Força transversal
Força diagonal

© 2014 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

Choque no assento

Força estática nas
pernas

F=200 daN
10 ciclos

F = 160 daN
10 ciclos

Carga estática no assento

Força longitudinal

5

NÍVEL DE EXIGÊNCIA
4

ENSAIO

QUADRO 8 - Cadeiras e bancos - Determinação da resistência mecânica

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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Į = 70°
10 ciclos
h = 900 mm
10 ciclos

Į = 50°
10 ciclos
h = 600 mm
10 ciclos
F = 95 daN
100000 ciclos

Choque lateral

Queda sobre uma perna

Durabilidade do dispositivo
de rotação do assento
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F = 95 daN
200000 ciclos

Į = 70°
10 ciclos

Į = 50°
10 ciclos

Choque dorsal no
encosto

Choque horizontal

Į = 90°
10 ciclos

5

Į = 60°
10 ciclos

4

NÍVEL DE EXIGÊNCIA

Choque frontal no
encosto

ENSAIO

QUADRO 8 - Cadeiras e bancos - Determinação da resistência mecânica (cont.)

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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Fv = 60 daN
Fv = 60 daN
Fv1 = 25 daN
Fv2 = 35 daN
Fv = 60 daN

Determinação da estabilidade frontal e lateral em
cadeiras sem braços

Determinação da estabilidade para trás

Determinação da estabilidade lateral em cadeiras
com braços

Determinação da estabilidade em bancos
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NÍVEL DE EXIGÊNCIA

ENSAIO

QUADRO 9 - Cadeiras e bancos - Determinação da estabilidade

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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F = 300 N
Į = 33 °

Determinação da estabilidade sob
força vertical

Determinação da estabilidade sob impacto
horizontal
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NÍVEL DE EXIGÊNCIA

ENSAIO

QUADRO 10 - Mesas - Determinação da estabilidade

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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Poliamida
R118

Identificação do tipo de polímero (por ex:
espectometria de Infra Vermelhos)

Dureza Rockwell
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NÍVEL DE EXIGÊNCIA

ENSAIO

QUADRO 11 - Caracterização da poliamida

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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80000 ciclos

Ensaio de durabilidade de gavetas e calhas
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50 daN

Ensaio de resistência de calhas de gavetas

20000 ciclos

Ensaio de durabilidade de portas de cortina

40 ciclos

40000 ciclos

Ensaio de durabilidade de Abas

Ensaio de abertura e de fecho de portas de cortina

30 daN

4 kg

80000 ciclos

2 daN

Ensaio de resistência de abas

Ensaio de abertura e de fecho violento de portas de correr

Ensaio de durabilidade de portas de correr

Ensaio de abertura violenta de portas giratórias de eixo vertical

80000 ciclos

Ensaio de durabilidade de portas giratórias de eixo vertical

100 daN
100 daN
45 daN
45 kg

Superfície de base:
- móveis de chão, altura inferior a
1050 mm
- móveis de parede
- móveis de chão, altura superior

100 daN

4

160000 ciclos

70 daN

50 ciclos

40000 ciclos

80000 ciclos

50 daN

6 kg

160000 ciclos

3 daN

160000 ciclos

70 kg

125 daN
125 daN
70 daN

125 daN

5

NÍVEL DE EXIGÊNCIA

Ensaio de resistência de portas giratórias de eixo vertical

Ensaio de resistência das superfícies que
constituem o topo e a base da peça do
mobiliário

Superfície de topo:
Altura acima do pavimento

ENSAIO

QUADRO 12 - Mobiliário de arrumação - Determinação da resistência mecânica

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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45 daN

Ensaio de resistência da estrutura da peça de
mobiliário

1.70 m/s

Gaveta com 35 kg de
massa total

7 daN

2.52 m/s

Gaveta com 5 kg de
massa total

4

60 daN

8 daN

2.04 m/s

3.03 m/s

5

NÍVEL DE EXIGÊNCIA

Ensaio de deslocamento do fundo de gavetas

Ensaio de abertura e de
fecho violento de
gavetas

ENSAIO

QUADRO 12 - Mobiliário de arrumação - Determinação da resistência mecânica (cont.)

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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Revestimento por pintura: Classe 0
Revestimento por verniz: Classe 0

Sem fissuração a vista desarmada

ISO 6272
Altura de queda mínima para tintas:
40 cm
Altura de queda mínima para termolaminados:
10 cm
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Resistência ao Choque

Aderência

ISO 2409

Revestimentos
30 - 40 unidades de brilho (meio brilho)

ISO 2813
angulo de incidência 60º

Brilho

Termolaminados ou equivalentes: não devem
descolar da base

Método de Imersão

Resistência à água
(Tempo de imersão 2h)

Revestimentos:
Fácil de remoção, apresentando-se a superfície
sem alterações apreciáveis a assinalar.

Exigência

Resistência a Produtos
Químicos
(tempo de contacto 2h)

Procedimento
ISO 2812 / Parte 1
NP - 2376
Método : Manchas
Produtos :
- Tinta de escrever
- Esferográfica
- Detergentes
- Marcadores
- Lápis

Ensaio

QUADRO 13 - Tintas, vernizes e termolaminados ou equivalentes

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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NP 1884

ASTM D3363

DIN 53778

Espessura

Dureza

Resistência à Lavagem
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Procedimento

Ensaio

Exigência

Os revestimentos devem ser
resistentes à lavagem

Acabamento:
por pintura:  H4
por verniz:  H2
termolaminados ou
equivalente:  H6

Acabamento:
por pintura:  60 µm
por verniz:  50 µm

QUADRO 13 - Tintas, vernizes e termolaminados ou equivalentes (cont.)

Anexo A3.TE: Testes e ensaios
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Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
LOGOTIPO
Anexo A4.CATAL.: Modelo de Ficha de Catálogo, para cada artigo

LOTE:
Refª:
Denominação:
Fotografia / Desenhos Técnicos:

Descrição Detalhada:
(dimensões, características de concepção, materiais e componentes, especificações técnicas mínimas,
especificações técnicas opcionais, outras especificações)

Certificação de qualidade:
(testes, normas de qualidade, …)

Observações:

