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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTANTEAMENTO COMPACTO MÓVEL 
 

SERVIÇO DE FINANÇAS DE ABRANTES * LOJA DO CIDADÃO 
 
Compreende este artigo o fornecimento e a execução de todos os trabalhos relativos à montagem de 
sistema de estantes móveis de arquivo na descrição seguinte. 

De acordo com os desenhos do projecto, o arquivo será composto por estantes móveis duplas e/ou 
simples assim dispostas: 

- Um conjunto com os comprimentos cotados na planta, prateleiras com largura (profundidade útil 
mínima de 2x380mm) de 800mm nos módulos duplos móveis e largura (profundidade útil mínima de 
380mm) de 400mm nos módulos simples, que suportem uma carga de 90 kg/cada, uniformemente 
distribuída, incluindo reforço metálico na face inferior ; 

- O desenho das estantes e o melhor aproveitamento do espaço existente deverá resultar do levantamento 
a efectuar no local pelos técnicos da especialidade, fabricantes e/ou fornecedores concorrentes e será da 
sua responsabilidade a apresentação ao DO de proposta desenhada relativa ao sistema proposto que 
inclua o fornecimento da quantidade mínima de prateleiras que se pretende, 1.205,00 metros brutos, ou 
1.170,00 metros úteis, lineares. 

A solução de estanteamento apresentada em anexo à consulta, é indicativa de um sistema que permite 
implantar as referidas quantidades e que constituem o mínimo de uma proposta válida. 

O concorrente é livre de apresentar uma outra solução correspondente ao sistema que preconiza, não 
sendo no entanto valorizada enquanto critério de adjudicação quaisquer metros lineares em excesso. 

Qualquer solução incluirá obrigatoriamente os espaços de circulação apontados no desenho anexo à 
consulta, um afastamento mínimo de 70 cm aos pilares existentes e o canal livre a partir da porta de 
acesso de 2 folhas 

- A altura para os módulos das estantes é, no máximo, de 2,20 m; esta medida considera-se desde o topo 
da estante ao pavimento existente; todas as estantes incluem prateleira de topo.  

- O espaçamento útil entre prateleiras, a afinar de acordo com as indicações do SF será de no mínimo de 
230 mm; 

- Características dos materiais: 

 Os componentes das estantes compactas serão em chapa de aço laminada a frio de qualidade ST 
12-03 (Norma NP 2114), com acabamento galvanizado contra a corrosão, obedecendo às normas 
Nacionais e Europeias em vigor. 

 Os chassis serão em chapa de aço de 3 mm de espessura com soldadura. 

 As ilhargas serão em chapa de aço 1,5 mm e soldadura pelo processo de pontos. 

 As prateleiras serão em chapa de aço de 1,0 mm, isentas de soldadura, com abas criadas pelo 
processo de quinagem, com 22 mm no mínimo. O adjudicatário obriga-se a constituir no local 
processo de ensaio de no mínimo 3 prateleiras da sobrecarga exigida. 

 



 

 

 
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 DIVISÃO DE PROJECTOS  ESTUDOS E PLANEAMENTO 

 

 

 

 

 

DocBaseV/2018 2 / 2 
 

- Características técnicas do sistema: 

 As estantes compactas serão constituídas por estantes móveis e fixas que fechadas formarão um 
bloco compacto, tendo em conta que se procura a aquisição da máxima capacidade de arquivo; 

 As estantes móveis assentam em charriots metálicos que deslizam sobre rails galvanizados, fixados 
ao nível do pavimento através de buchas e parafusos; 

 Os rails terão uma configuração rampeada, de forma a garantir a segurança dos utilizadores 
aquando da consulta da documentação; 

 Os charriots metálicos onde assentam as estantes rígidas e indeformáveis apoiados em rodas de 
aço com rolamentos especiais de esferas, deslizam sobre perfis (carris) em aço dimensionáveis 
para suportar a carga máxima prevista para a totalidade dos tramos móveis e equipados com 
volante permite o avanço das estantes; 

 Os módulos móveis deverão possuir Sistema de bloqueio individual de segurança das estantes 
quando abertas. 

 Os charriots são providos de pitons de borracha afim de amortecer o encosto das estantes quando 
movimentadas, sistema “anti-descarrilamento e fim de curso”; 

 Os charriots metálicos móveis terão capacidade de carga compatível com o peso dos materiais a 
arquivar – mínimo de 1000 kg/tramo; 

 O sistema que permite o movimento dos charriots será realizado manualmente por manivela, não 
devendo o esforço necessário a aplicar ser superior a 1 kg por cada 1000 kg de carga. 

 As estantes propriamente ditas são formadas por ilhargas metálicas totalmente fechadas junto aos 
corredores nos topos laterais e nas costas dos armários terminais de cada conjunto, quer os fixos, 
quer os móveis, bem como chapas de aço laterais ou cruzetas metálicas em diagonal, 
intermutáveis entre o centro e a frente dos módulos duplos, em quantidade suficiente de modo a 
garantir o travamento e estabilização de cada corpo dos módulos; 

 As ilhargas dos topos e intermédias deverão ser ranhuradas, indeformáveis, fabricadas numa só 
peça; 

 As prateleiras serão metálicas e fixáveis às ilhargas metálicas nas ranhuras laterais por encaixe 
sendo amovíveis de 20 em 20 mm permitindo em qualquer momento alterar a constituição dos 
níveis em cada tramo de acordo com a necessidade do tipo de pastas, processos ou impressos a 
arquivar; 

 Todos os componentes metálicos que compõem as estantes terão um acabamento em pintura 
epoxy, com polimerização em estufa. Para efeitos de orçamento deverá ser considerada a cor 
cinza – RAL 7035.  

  

Nota: a área de arquivo onde será implantado este sistema, resulta de um aproveitamento de espaços de 
estacionamento. É da responsabilidade do concorrente e estará obrigatoriamente incluído na sua proposta 
o fornecimento de todos os materiais e a execução de todos os trabalhos relativos à implantação do 
sistema que preconiza com todas as garantias de funcionamento. 

Critério de medição; valor global 
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