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1. Características Técnicas das Estantes Compactas Móveis 
 

A presente memória descritiva refere-se ao “Fornecimento e montagem de estantes compactas 
móveis” para o arquivo distrital da Direção de Finança do Porto, cujas instalações se situam na 
Rua da Restauração 335, Porto. 
 
Os equipamentos a fornecer serão constituídos por elementos com as características abaixo 
descriminadas. 
 

1.1. As características técnicas mínimas exigidas são as que constam do mapa de quantidades, 
conforme o descrito no Anexo I, podendo oscilar ligeiramente em termos de dimensões em 
função dos respetivos fornecedores.  
 

1.2. A estereotomia bem como os materiais a utilizar no fabrico e confecção das estantes compactas 
móveis, deverão ter em atenção o uso a que se destinam, pelo que deverão garantir a 
sobriedade, o conforto e a resistência adequados ao seu uso frequente. 
 

1.3. As estantes a ser dispostas conforme a planta de distribuição, sem costas e com ilhargas 
dianteiras, intermédias e traseiras em chapa de aço lisa (fechadas), ranhuradas e prateleiras com 
batente intermédio entre elas. 

 
1.4. As estantes deverão indicar a adequação dos materiais a fornecer à normas Europeias em vigor. 

2. Características do Sistema das Estantes Compactas Móveis 
 

2.1. O sistema será de estantes compactas móveis duplas, e fixas duplas, obrigatoriamente testadas e 
homologadas, credenciadas e produzidas de acordo com todas as normas aplicáveis. 
 

2.2. As características técnicas exigidas são as que constam do mapa de quantidades conforme 
descrito no Anexo I, podendo oscilar ligeiramente em termos de dimensões, não ultrapassando 
as medidas máximas em altura (4200mm). 

2.3. O sistema será composto por estantes compactas móveis duplas e fixas duplas, que deslizam 
sobre carris galvanizados, que quando fechadas formam um bloco compacto, tendo em conta 
que se procura a obtenção da máxima capacidade de arquivo. 

2.4. O conjunto deverá ter capacidade de carga adequada para o fim a que se destina e ser 
constituído por todos os acessórios e componentes necessários à sua correcta montagem, e 
funcionamento 

 
2.5. Os módulos móveis assentarão em base metálicas que deslizam sobre carris galvanizados, 

embutidos e fixos no pavimento. 
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2.6. Os módulos móveis deverão possuir Sistema de Bloqueio Individual de Segurança (Botão de 

Segurança), das estantes quando abertas. Devem obrigatoriamente os concorrentes demonstrar 
documentalmente com descrições, desenhos e / ou fotografias as características descritas, 
permitindo à entidade adjudicante aferir e conhecer o sistema descrito e desenhado. 

 
2.7. Todos os componentes metálicos do sistema, deverão ser fabricados a partir de aço laminado de 

acordo com as normas nacionais e internacionais em vigor 
 

2.8. As bases metálicas onde assentam as estantes, são rígidas e indeformáveis, fabricadas em  
chapa de aço perfilada e constituídas por longarinas e travessas soldadas mecanicamente, 
garantindo uma estabilidade perfeita e sem deformações 
 

2.9. As bases são providas de pitons de borracha numa das faces, afim de amortecer o encosto  das 
estantes. 
 

2.10. A base é accionada por um sistema de transmissão mecânico, efectuado através de roda 
dentada que engrena numa corrente integrada numa calha lateral ao longo do carril, ou por 
outro processo garantidamente seguro e eficaz, excluindo assim o risco de patinagem, 
devendo obrigatoriamente os concorrentes demonstrar documentalmente com descrições, 
desenhos e / ou fotografias as características descritas, permitindo à entidade adjudicante 
aferir e conhecer o sistema descrito e desenhado. 

 
2.11. O sistema de accionamento do movimento das estantes deverá ser manual, permitindo que 

uma só pessoa consiga accionar fácil e eficazmente os módulos das estantes, com carga plena, 
de uma forma suave, silenciosa, sem atrito aparente, sem oscilações e vibrações 

 
2.12. O movimento deverá obter-se por sistema de forças exercidas num volante, com design 

ergonómico, de três hastes com punhos rotativos, que se transmite às bases através de 
correntes e sistema integrado de desmultiplicação tripla, ou por outro processo 
garantidamente seguro e eficaz, adequado ao comprimento, altura e peso de cada módulo em 
carga máxima. Devendo obrigatoriamente os concorrentes demonstrar documentalmente com 
descrições, desenhos e / ou fotografias as características descritas, permitindo à entidade 
adjudicante aferir e conhecer o sistema descrito e desenhado.  
O funcionamento das estantes nunca poderá pôr em risco a segurança dos utentes.  

 
2.13. Os carris são fabricados em réguas de aço galvanizado, com secção de 60mm x 14mm. O 

sistema deverá comportar carris guia e de rolamento, em número e posicionamento eficaz 
para a uniforme distribuição das cargas. Os carris guia deverão possuir uma forma convexa 
afim de acolher a forma concava da roda guia. Os carris de rolamento são de secção plana. 
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- qualquer alteração a esta descrição deverá ser perfeitamente integrada com o sistema 
proposto, e não será opçional desse sistema; no caso concreto em concurso é a incluir. 

3. Estantes 
 

3.1.As estantes são formadas por ilhargas dianteiras, intermédias, traseiras, travamentos e 
prateleiras. 

 
3.2. As ilhargas dianteiras, intermédias e traseiras, deverão ser fabricadas em chapa de aço 

laminada, lisas (fechadas), ranhuradas, indeformáveis, reversíveis e fabricadas numa só peça.  
 

3.3. As ilhargas dianteiras (lado do volante / corredor), deverão ser providas com painel metálico 
para alojamento do sistema de transmissão e porta - etiquetas, a fim de permitir uma fácil 
etiquetagem / referenciação. 

 
3.4.As ilhargas deverão ser ranhuradas com a variação mínima 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 caixas e processos volumosos. 

 
3.5. Devem ter flexibilidade de adaptação de acessórios para novos suportes informáticos e outros, 

de forma a possibilitar, uma futura, necessidade de aplicação de prateleiras e/ou gavetas 
apropriadas a outros tipos de documentos, assim como: Cd`s; Cassetes de Áudio e Vídeo; 
Microfilmes etc. 

 
3.6. 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. 

 
3.7. A altura máxima total permitida para os módulos de estantes é de 4200mm. 

Esta medida considera-se desde o topo da estante ao solo existente e destina-se a garantir a 
livre mobilidade das estantes em relação aos elementos de construção e equipamentos de 
iluminação ou outros existentes.  
 
Os módulos deverão ter um número determinado de níveis de arrumação com uma altura útil 
mínima de 220mm em função das pastas e caixas a arquivar e do cálculo de estabilidade de 
carga. 

 
3.8. A largura máxima total permitida para o sistema de estantes do depósito para a área de arquivo 

indicada de 7700 mm.  
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3.9.A profundidade máxima permitida por módulo de estantes é de:   
 
a) Módulos Duplos  Móveis    2 x 400mm (800mm) 
b) Módulos Duplos  Fixos       2 x 400mm (800mm) 
 

4. Prateleiras 
 

4.1 As prateleiras deverão ser amovíveis e em chapa de aço laminado 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 susceptiveis de ferir o utilizador e/ou os 
documento. 
 

4.2 As prateleiras serão fixas às ilhargas por encaixe, através de suportes zincados com formato 
específico, 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.  
 

4.3   As prateleiras deverão suportar, a carga (uniformemente distribuída) de 90 kg cada. 
 

4.4 O arquivo distrital destina-se fundamentalmente ao depósito de documentação organizada em 
caixas (cartonagem) com as dimensões de (lxhxe) 25x21x36 cm. As dimensões e afastamentos 
das prateleiras deverão ser estabelecidas em ordem à otimização da ocupação do arquivo (Ex: 
prateleiras com 85, 105, 135 cm, ou aproximado para 3, 4 ou 5 cx’s, e os afastamentos úteis 
com a altura mínima de 22 cm). 

 

5. Construção, preparação e montagem 
 

5.1 A construção, preparação e montagem das estantes, deverá, ser feita de modo a garantir a 
necessária robustez, qualidade e duração.   

6. Fixação de Carris, Pavimento e Nivelamento  
 

6.1 A colocação dos carris galvanizados será embutida e fixa no pavimento existente.  
 

É da responsabilidade do fornecedor do equipamento “estantes móveis” a constituição de todas as 
condições necessárias e suficientes ao correto funcionamento da base de assentamento do conjunto 
de estantes de acordo e no cumprimento integral das condições de garantia do próprio 
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fornecimento, incluindo picagem do pavimento existente e execução de laje de betão na 
constituição e acabamento adequados à resistência prevista em toda a área de implantação do 
estanteamento , incluindo o fornecimento de rampas metálicas se necessário, e pintura final de 
superfície conforme existe no local. 
 
O conjunto da plataforma base de apoio das “estantes móveis” a fornecer no âmbito deste processo 
de aquisição deverá ser complanar com a plataforma geral existente no local, ou serão efectuadas 
as rampas necessárias, metálicas ou em betão mas em toda a extensão da nova plataforma, de 
modo a permitir a livre circulação do empilhador elétrico, equipamento que não admite ressaltos 
no pavimento ou rampas senão de inclinação mínima. 
 

6.2  Não são admitidos quaisquer elementos do sistema acima do nível do piso acabado,  
permitindo assim o acesso fácil de carros para transporte de documentos e outros 

Deverá ficar garantido que em toda a base não existirão ressaltos de altura superior à das chapas 
guias dos carris, cerca de 14 mm no máximo. 

 
6.3 Qualquer nivelamento adicional necessário será executado pelo adjudicatário. 

 
6.4 Em toda a área de intervenção adjacente, o pavimento será picado retirando todo o material em 

desagregação, será executado novo enchimento com argamassas com endurecedor e nivelador, 
incluindo pitura epoxy final neste e em toda a área de implantação do estanteamento.  

7. Homologação, certificação e garantia 
 

7.1 O sistema de estantes compactas móveis duplas e fixas duplas apresentadas a concurso devem 
no seu global possuir no mínimo, certificados de garantia de qualidade e segurança de acordo 
com as normas: 

 
• ISO 9001 : 2008  Sistema de Gestão da Qualidade aplicável à:   

                     Concepção, fabrico e venda de sistemas de armazenamento 

• ISO 14001 : 2004  Sistema de Gestão da Qualidade aplicável a : 
           Concepção, fabrico e venda de sistemas de armazenamento; 
 
• Certificado de Segurança GS– Estantes Móveis com acionamento rotativo em estrela.  

 
• Certificados de Concessão Qualidade GS RAL-RG 614/4 – Estantes Móveis  
 
Ou os especifica e justificadamente aplicáveis aos equipamentos propostos, sob pena de 
inaceitabilidade e exclusão das propostas 
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7.2  Todo o sistema deve possuir garantia anti-ferrugem e anti-corrosão (ambiente agreste ou 

marítimo) 
 

7.3 Os concorrentes devem fazer prova da caracterização técnica, certificação e 
homologação do mobiliário específico para documentos de arquivo, conforme as normas 
acima indicadas, sendo motivo de exclusão as propostas que não apresentarem a 
referida documentação. 

 
7.4 Prazo de garantia – O adjudicatário será responsável por qualquer anomalia resultante da 

montagem do material ou deficiência dos produtos aplicados, pelo prazo de cinco anos, a 
contar da data de recepção do equipamento. 
Esta garantia deverá ser declarada na proposta da firma concorrente. 

8. Características gerais  
 

8.1 A apreciação das peças apresentadas pelos concorrentes basear-se-á nessas características 
gerais e ainda noutras incluídas em peças escritas que fazem parte deste concurso. 

 
8.2 Todas as peças deverão ser de primeira qualidade. 

 
8.3  Todas as peças deverão ser de espessura uniforme. 

 
Ferragens 

 
8.4 As ferragens a aplicar nas peças móveis reguláveis deverão ser resistentes e de fácil 

manipulação e concerto, com sistema de fixação simples. 
 

8.5  As rodas, rodízios e outras ferragens para deslocação deverão ter rolamentos   adequados, 
que permitam a sua fácil utilização. 

 
8.6 Todas as ligações das partes metálicas deverão ser soldadas com soldadura uniforme ou 

através de parafusos roscados em inox (sem parafusos salientes). 
 

Estabilidade, segurança, durabilidade e resistência 
 
8.7 Todos os materiais deverão possuir características de estabilidade que não ponham em risco a 

segurança dos utilizadores e utentes. 
 

8.8 Todas as peças devem ter características ergonómicas que permitam a sua comodidade. 
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8.9 Todas as peças devem ter características de solidez e resistência ao envelhecimento 

adequadas à sua utilização. 
 

8.10 Todas as peças devem ser resistentes (não dobra e/ou empenar): os choques,   variações 
térmicas e higrométricas, a deslocações, etc.… 

 
8.11 Todas as peças devem conservar durante um período de, pelo menos, dez (10) anos as 

características de estabilidade nomeadamente em relação a: 
                        a) Segurança dos utilizadores; 
                        b) Segurança dos utentes; 
                        c) Utilização com comodidade. 
 
8.12 Todas as peças devem conservar durante um período de, pelo menos dez (10) anos as 

características de resistência, nomeadamente quanto a: 
 

a) Utilização prolongada e frequência variável; 
b) Deslocamentos frequentes; 
c) Variações térmicas e higrométricas. 

 
            Aspecto, acabamento e cor 
 
8.13 Nas peças que formem conjunto, é de tomar particular atenção na harmonia das soluções 

apresentadas, nomeadamente no que toca a formas, aspecto estético, materiais, cor, 
acabamentos, etc. 

 
8.14 As características de cor e brilho das peças deve, manter-se constante ou, pelo menos, 

variar com o tempo de modo uniforme, sem formação de contrastes incómodos e o indicie 
de reflexão das superfícies não deve provocar qualquer incómodo visual. 

 
8.15 Não se admitem manchas e escorrimentos devidos a corrosão ou a deficiente aplicação de 

produtos que resultem de impregnação, quer de corrimento, ou devidos a deslavamentos 
irregular. 

 
8.16 Não deve apresentar qualquer defeito (amolgaduras, falhas, distorções, fissuras, etc 

 
8.17 Possuir acabamento liso e resistente a arranhões. 

 
8.18 Não ter beirados cortantes e salientes. 

 
8.19 Pintura EPOXY-POLIESTER. 
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8.20 Todo o conjunto deverá ser esmeradamente acabado, de modo a ter boa apresentação, 

superfícies de elevada durabilidade, resistentes aos riscos. 
 

8.21  Os acabamentos que correspondam a aplicação de tintas, vernizes, esmaltes, ceras, etc., 
deverão ser aplicados apenas depois de convincentemente tratadas, limpas e revistadas com 
camadas de protecção, tecnicamente aconselháveis às superfícies onde esses acabamentos 
forem aplicados. 

 
            Leveza e deslocação 
 
8.22 Todas as peças devem ser estudadas de modo a obter a máxima leveza possível, dentro das 

características impostas. 
 

            Conservação e limpeza 
 
8.23 Todos os trabalhos de conservação devem poder ser realizados sem recurso a mão-de-obra 

especializada e com materiais e produtos de fácil obtenção. 
 

8.24  A limpeza normal de todas as peças não devem causar degradação nos materiais ou 
enfraquecer ligações que afectem as características da resistência, estabilidade e aspecto 
mencionados no ponto anterior. 
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ANEXO I 

MAPA DE QUANTIDADES 
 

 
Mapa de Quantidades 
(As dimensões poderão sofrer pequenas oscilações em função dos respetivos 
fornecedores) 

 
QUANT. 

 
1 - Módulo estante fixa dupla 
Largura 7700 (7 x 1100 mm) (dimensões aproximadas; 7700 máximo) 
Profundidade 800 (2 x 400 mm) 
Altura máxima 4000 mm (ou a que fizer cumprir o artº 3.7) 
14 Prateleiras + topo 
 
2– Módulo estante móvel dupla 
Largura 7700 (7 x 1100 + volante) (dimensões aproximadas; 7700 máximo) 
Profundidade 800 (2 x 400 mm) 
Altura máxima 4000 mm (ou a que fizer cumprir o artº 3.7) 
14 Prateleiras + topo 
 
3 – Sistema de carris embutidos e fixos no pavimento 
Sistema de carris próprio do sistema e execução de todos os trabalhos e fornecimento de 
todos os materiais relativos à constituição de todas as condições necessárias e suficientes 
ao correcto funcionamento da base de assentamento do conjunto de estantes de acordo e 
no cumprimento integral das condições de garantia do próprio fornecimento, incluindo  
picagem do pavimento existente e execução de laje de betão na constituição e 
acabamento adequados à resistência prevista em toda a área de implantação do 
estanteamento . 
 
4- Tratamento de pavimento – área de intervenção adjacente 
Fornecimento de todos os materiais e execução de todos os trabalhos relativos a área de 
intervenção adjacente, o pavimento será picado retirando todo o material em 
desagregação, será executado novo enchimento com argamassas com endurecedor e 
nivelador, incluindo pitura epoxy final neste e em toda a área de implantação do 
estanteamento como descrito nas características técnicas.  
 
5 – Retirada de equipamento existente 
Trabalhos de desmontagem do estanteamento fixo existente e sinalizado na Planta de 
Distribuição em anexo, e montagem noutro local do mesmo armazém 
 

 
 
1 Unidade 
 
 
 
 
 
12 Unidades 
 
 
 
 
 
 
 
1Valor Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Valor Global 
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ANEXO II 

PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO 
(ficheiro anexo) 

 
 

- 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 de estantes que se pretende. 

- A apresentação de proposta desenhada relativa ao sistema proposto, em planta e corte, é obrigatória. 
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