澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文 化 局
Instituto Cultural

Concurso Público N.º 0001/IC - DGBP/2019
Fornecimento e instalação de mobiliário para a Biblioteca de Seac Pai Van do Instituto Cultural
IV. Requisitos e Especificações Técnicas do Mobiliário
No.

Código da
Localização

1

F-002

Modelos de referência

Nome do produto
Cadeira de escritório

F-014
F-017
F-022
F-024

Marca e modelo
de referência

Quantida
da

Especificações e qualidade

Marca de
referência:
Merryfair

Material:

Revestimento da almofada do assento: tecido

Encosto: nylon

Modelo de
referência:
Stick 537 TE A4S
N3

* É favor indicar os materiais.

10

Especificações:
 Encosto reticulado
 Altura dos braços ajustável
 Pés de rodas
Cor:

Almofada do assento: verde

Encosto: preto
Estilo: ver imagem à esquerda

2

F-003

Sofá de 3 lugares
(A)

Marca de
referência:
Korea Amentity

18

Tamanho：W1350 x D830 x H750 (mm)

Modelo de
referência:

Material：

Revestimento: imitação de couro, inodoro e não tóxico

Enchimento: material inodoro e não tóxico
* É favor indicar os materiais

(C)SFA0303KL

Cor: branco creme L429P
Especificações：

Assento: capacidade de carga igual ou superior a 300
libras (cerca de 136 kg), durável, firme e indeformável.

Pés: antiderrapantes e com protecção para não riscar o
soalho.
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No.

Código da
Localização

3

F-006

Modelos de referência

Nome do produto
Poltrona
(A)

Marca e modelo
de referência
Marca de
referência:

F-011

Cadeira para leitura (A)

2

Tamanho：W920 x D830 x H750 (mm)

Modelo de
referência:

Material：

Revestimento: imitação de couro, inodoro e não tóxico

Enchimento: material inodoro e não tóxico
* É favor indicar os materiais.

(C)SFA0301KL

Cor: branco creme L429P

Marca de
referência:

Especificações：

Assento: capacidade de carga igual ou superior a 300
libras (cerca de 136 kg), durável, firme e indeformável.

Pés: antiderrapantes e com protecção para não riscar o
soalho.
Tamanho：
W520 x D470 x H900 x SH450 (mm)

Korea Amentity

4

Quantida
da

Especificações e qualidade

Merryfair Lapis
Modelo de
referência:
191C NA A00H

101

Material：

Estrutura: plástico de polipropileno reforçado

Pés: aço inoxidável
Cor：

Encosto: cinzento escuro

Almofada do assento: laranja
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No.

Código da
Localização

5

F-012

Modelos de referência

Nome do produto
Mesa de leitura para 6
pessoas

Marca e modelo
de referência
---

Quantida
da

Especificações e qualidade
Tamanho：
Mesa：≒W2380 x D1180 x H1270 (mm)
Barreira：≒W2380 x D59 x H320 (mm)

8

Material：

Tampo: plástico à prova de fogo e madeira

Barreira: vidro fosco

Pés: metal
* É favor indicar os materiais, tanto da superfície da mesa
como da cercadura
Cor：

Tampo e pés: branco
Especificações：

Mesa para seis pessoas, com uma barreira de
separação

Protecção nos quatro cantos para efeitos de segurança

Arestas polidas

Pés antiderrapantes e com protecção para não riscar o
soalho
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No.

Código da
Localização

6

F-013

Modelos de referência

Nome do produto

Marca e modelo
de referência

Mesa de leitura para 4
pessoas

---

Quantida
da

Especificações e qualidade
Tamanho：
Mesa：≒W1600 x D1180 x H1270 (mm)
Barreira：≒W1600 x D59 x H320 (mm)

6

Material：

Tampo: plástico à prova de fogo e madeira

Barreira: vidro fosco

Pés: metal
* É favor indicar os materiais, tanto da superfície da mesa
como da cercadura
Cor：Tampo e pés: branco

7

F-031

Sofás de 2 lugares
(A)

Marca de
referência:
Korea
Modelo de
referência:
SFC0112KLL

Especificações：

Mesa para quatro pessoas, com uma barreira de
separação

Protecção nos quatro cantos para efeitos de segurança

Arestas polidas

Pés antiderrapantes e com protecção para não riscar o
soalho
Tamanho：
W1300*D650*H700 (mm)

8

Material：

Revestimento: imitação de couro, inodoro e não tóxico

Enchimento: material inodoro e não tóxico
* É favor indicar os materiais.
Cor：

Encostos: vermelho L435P

Almofadas: preto 439P
Especificações：

Assento: capacidade de carga igual ou superior a 300
libras (cerca de 136 kg), durável, firme e
indeformável.

Pés: antiderrapantes e com protecção para não riscar o
soalho

Página 4 / 23

澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文 化 局
Instituto Cultural

No.

Código da
Localização

8

F-033

Modelos de referência

Nome do produto
Estante de face dupla
(A)

Marca e modelo
de referência
Marca de
referência:
Weber
Modelo de
referência:
SJ-11

Quantida
da

Especificações e qualidade

18 Estantes
de 3
colunas,

Tamanho：H2160 x D560 x W949 (mm) por colunas
Material: aço e madeira
* É favor indicar os materiais.

7 Estantes
de 4
colunas

Cor:

Aço: cinzento claro

Madeira: faia clara
Especificações：

Composta de aço, de acordo com as especificações.
Espessura das prateleiras de aço: igual ou superior a
1,2 mm. Capacidade de carga em conformidade com
as especificações das estantes de biblioteca. A
capacidade de carga homogénea deve ser superior a 80
kg.

A estante repleta de livros permanece firme e estável,
mesmo sem estar presa à parede.

Estante com seis prateleiras.

Painéis laterais de madeira são necessários nos lados
esquerdo e direito de cada prateleira, e a largura da
placa precisa coincidir com a largura da estante.

O topo e a base de cada estante de livros devem ser
cobertos com aço ou madeira

A superfície deve ser à prova de ferrugem e levar
tratamento anti-corrosão.

Armação e estrutura robustas e não oscilantes
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No.

Código da
Localização

9

F-036

Modelos de referência

Nome do produto
Mesa de reuniões
(B)

Marca e modelo
de referência
Marca de
referência:
Korea
Modelo de
referência:

Quantida
da

Especificações e qualidade

2

Tamanho：≒W2000 x D1000 x H720(mm)
Material：

Tampo: plástico à prova de fogo e madeira

Pés: metal
* É favor indicar os materiais, tanto da superfície da mesa
como da cercadura

CF-1202
Cor：Faia

10

F-037

Cadeira para leitura
(D)

Marca de
referência:
Merryfair Kopi-O
Modelo de
referência:
48*NA A00 Y

Tamanho：
W550xD490x H830 x SH450 (mm)

16

Material：

Revestimento: plástico de polipropileno, inodoro e
não tóxico

Enchimento: material inodoro e não tóxico

Pés: aço inoxidável
Cor：
 Revestimento: laranja
 Pés: aço inoxidável espelhado
Especificações：
 Assento: capacidade de carga igual ou superior a 300
libras (cerca de 136 kg), durável, firme e
indeformável.
 Estrutura forte, difícil de deitar abaixo
 Pés: em cima, mais estreito; em baixo, mais largo
 Pés: antiderrapantes e com protecção para não riscar
o soalho
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No.

Código da
Localização

11

F-038

Modelos de referência

Nome do produto
Estante de face dupla
(B)

Marca e modelo
de referência
Marca de
referência:
Weber
Modelo de
referência:
SJ-15

Quantida
da

Especificações e qualidade

5 Estantes
de 3
colunas,

Tamanho：H1483 x D560 x W949 (mm)
Material：aço e madeira
* É favor indicar os materiais.

1 Estantes
de 4
colunas,

Cor:

Aço: cinzento claro

Madeira: faia clara
Especificações：

Composta de aço, de acordo com as especificações.
Espessura das prateleiras de aço: igual ou superior a
1,2 mm. Capacidade de carga em conformidade com
as especificações das estantes de biblioteca. A
capacidade de carga homogénea deve ser superior a 80
kg.

A estante repleta de livros permanece firme e estável,
mesmo sem estar presa à parede.

Estante com quatro prateleiras.

Painéis laterais de madeira são necessários nos lados
esquerdo e direito de cada prateleira, e a largura da
placa precisa coincidir com a largura da estante.

O topo e a base de cada estante de livros devem ser
cobertos com aço ou madeira

A superfície deve ser à prova de ferrugem e levar
tratamento anti-corrosão.

Armação e estrutura robustas e não oscilantes.

2 Estantes
de 5
colunas
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No.

Código da
Localização

12

F-040

Modelos de referência

Nome do produto
Mesa redonda para
crianças

Marca e modelo
de referência
---

Quantida
da

Especificações e qualidade

6

Tamanho：Dia. 800*H400-600 (mm)
Material: contraplacado
* É favor indicar os materiais, tanto da superfície da mesa
como da cercadura
Cor: amarelo e azul bebé
Especificações：

Altura dos pés ajustável

Estrutura forte, difícil de deitar abaixo

Arestas polidas

Pés antiderrapantes e com protecção para não riscar
o soalho

13

F-041

Cadeiras para crianças

Marca de
referência:

Modelo de
referência:

Material：

Estrutura: plástico de polipropileno reforçado

Pés: aço inoxidável
* É favor indicar os materiais.

G053*NAAOOH

Cor：

Merryfair Mata

24

Tamanho：W400 x D315 x H590 x SH350 (mm)




Cadeira: branco
Almofada do assento: amarelo torrado

Especificações：

Assento: capacidade de carga igual ou superior a
200 libras (cerca de 90.7 kg), durável, firme e
indeformável.

Estrutura forte, difícil de deitar abaixo

Pés: antiderrapantes e com protecção para não
riscar o soalho
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No.

Código da
Localização

14

F-046

Modelos de referência

Nome do produto

Marca e modelo
de referência

Estante de face dupla

---

Quantida
da

Especificações e qualidade

20

Tamanho：W1900 x D600 x H2000 (mm)
Material: aço
Cor: cinzento claro
Especificações：
 Cinco prateleiras
 Firme, durável e indeformável
 A prateleira superior e a prateleira inferior são
fixas, sendo movíveis as três prateleiras
intermédias.
 Espessura das colunas de aço: 1,5 mm; espessura
das prateleiras fixas: 2,0 mm; espessura das
prateleiras movíveis: 1 mm ou superior;
capacidade para suportar objectos pesados, sem
implicar qualquer deformação
 As colunas devem conter um orifício por cada
polegada (cerca de 2,5 cm) por forma a permitir o
ajustamento flexível da altura das prateleiras
 A superfície deve ser à prova de ferrugem e levar
tratamento anti-corrosão.
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No.

Código da
Localização

15

F-046

Modelos de referência

Nome do produto

Estante de face
simples

Marca e modelo
de referência

---

Quantida
da

Especificações e qualidade

7

Tamanho：W1900 x D300 x H2000 (mm)
Material：aço
Cor: cinzento claro
Especificações：

Cinco prateleiras

Firme, durável e indeformável

A prateleira superior e a prateleira inferior
são fixas, sendo movíveis as três
prateleiras intermédias.

Espessura das colunas de aço: 1,5 mm;
espessura das prateleiras fixas: 2,0 mm;
espessura das prateleiras movíveis: 1 mm
ou superior; capacidade para suportar
objectos pesados, sem implicar qualquer
deformação

As colunas devem conter um orifício por
cada polegada (cerca de 2,5 cm) por forma
a permitir o ajustamento flexível da altura
das prateleiras

A superfície deve ser à prova de ferrugem
e levar tratamento anti-corrosão.
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No.

Código da
Localização

16

---

Modelos de referência

Nome do produto

Marca e modelo
de referência

Estante para
revistas/jornais

Marca de
referência:

Tamanho：
≒ H1270 x D380 x W870 (mm)

Kokuyo

Material： aço
* É favor indicar os materiais.
Cor: cinzento claro
Especificações：
A
parte
superior
contém
cinco
compartimentos inclinados e a parte inferior
contém duas prateleiras
 Móvel com rodas de grande diâmetro
orientáveis com imobilizadores, de deslocação
fácil e silenciosa
 Armação resistente e durável, com
capacidade de carga total superior a 100 kg
Estilo: ver imagem à esquerda
Tamanho：H900 x D350 x W800 (mm)

Modelo de
referência:
YT-JMR51N3

17

---

Carro de livros de
face simples

Marca de
referência:
Kokuyo
Modelo de
referência:
YJ-BTR1

Quantida
da

Especificações e qualidade

14

8

Material：aço
* É favor indicar os materiais.
Cor: cinzento claro
Especificações：
 Três prateleiras
 Móvel com rodas de grande diâmetro
orientáveis com imobilizadores, de deslocação
fácil e silenciosa
 Armação resistente e durável, com
capacidade de carga total superior a 100 kg
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No.

Código da
Localização

18

F-001

19

F-004

Modelos de referência

Nome do produto

Marca e modelo
de referência

Banco almofadado

---

Mesa de café

---

(A)

Quantida
da

Especificações e qualidade

Material:
 Revestimento: imitação de couro, inodoro e
não tóxico
 Enchimento: material inodoro e não tóxico
 Pés: aço inoxidável
* É favor indicar os materiais
Cor:
 Revestimento da almofada: preto
 Pés: aço inoxidável espelhado
Especificações:
 Assento: capacidade de carga igual ou
superior a 300 libras (cerca de 136 kg),
durável, firme e indeformável.
 Pés: antiderrapantes e com protecção para
não riscar o soalho
Tamanho：W1200 x D600 x H300 (mm)

13

6

Material: carvalho
Estilo: ver imagem à esquerda

20

F-005

Mesa de café
(B)

---

Tamanho：W520 xD420 x H480 (mm)

14

Material: carvalho
Estilo: ver imagem à esquerda
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No.

Código da
Localização

21

F-007

Modelos de referência

Nome do produto
Mesa de café
(C)

Marca e modelo
de referência
Marca de
referência:
Korea
Modelo de
referência:
KM188 / KC115

22

F-008

Poltrona
(B)

---

Quantida
da

Especificações e qualidade
Tamanho：Dia 650 x H720 (mm)

4

Material：

Tampo: vidro temperado

Pés: aço inoxidável
* É favor indicar os materiais.
Especificações：

Estrutura forte, difícil de deitar abaixo.

Vidro espesso, difícil de quebrar e danificar.
Tamanho：W770 x D775 x H800 (mm)

11

Material：

Revestimento: imitação de couro, inodoro e não
tóxico.

Enchimento: material inodoro e não tóxico.
* É favor indicar os materiais.
Cor：
Superfície do assento: laranja
Estrutura: preta
Especificações：

Poltrona tridimensional redonda

Assento: capacidade de carga igual ou superior a 300
libras (cerca de 136 kg), durável, firme e
indeformável.

Pés: antiderrapantes e com protecção para não riscar o
soalho.
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No.

Código da
Localização

23

F-009

Modelos de referência

Nome do produto

Marca e modelo
de referência

Sofá circular

---

(A)

Quantida
da

Especificações e qualidade

1

Tamanho：Dia. 1600 x H600 x SH400(mm)
Material：

Revestimento: imitação de couro, inodoro e não
tóxico.

Enchimento: material inodoro e não tóxico
* É favor indicar os materiais.
Cor: cinzento escuro
Estilo: ver imagem à esquerda
Especificações：

Sofá com capacidade de carga igual ou superior a 400
libras (cerca de 181 kg), durável, firme e
indeformável.

24

F-010

Mesa de bar redonda
(A)

---

Tamanho：Dia. 1000 x H720 (mm)

8

Material：

Tampo: plástico à prova de fogo

Pés: aço
Cor：

Tampo: branco

Pés: cinzento escuro
Especificações：
Estrutura forte, difícil de deitar abaixo
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No.

Código da
Localização

25

F-015

Modelos de referência

Nome do produto

Marca e modelo
de referência

Mesa de reuniões

---

Quantida
da

Especificações e qualidade

1

Tamanho：
≒W1600 x D740 x H750 (mm)
Material：

Tampo: plástico à prova de fogo e madeira

Pés: metal
* É favor indicar os materiais, tanto da superfície da mesa
como da cercadura
Cor：

Tampo: Faia

Pés: Cinzento

26

F-016

Armário de metal com
porta de enrolar

Marca de
referência:

Tamanho：
W1200 x D450 x H1800 (mm)

C-Uniclass

Cor: cinzento

Modelo de
referência:

Material：

Porta de enrolar: plástico

Armário: metal
* É favor indicar os materiais.

CUN100102G-G

5

Especificações：

Deve dispor de 4-5 prateleiras e de orifícios destinados
a permitir o ajustamento flexível da altura das mesmas
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No.

Código da
Localização

27

F-018

Modelos de referência

Nome do produto

Marca e modelo
de referência

Mesa quadrada

---

Quantida
da

Especificações e qualidade

1

Tamanho：
W600 x D600 x H750 (mm)
Material：

Tampo: plástico à prova de fogo e madeira

Pés: madeira
* É favor indicar os materiais, tanto da superfície da mesa
como da cercadura.
Cor：

Tampo e pés: branco

28

F-019
F-020
F-021
F-023

Secretária em forma de
L (juntamente com
biombo em forma de L
e gaveta com fechadura
incorporada)

Marca de
referência:

Tamanho：
≒W1600 x D35 x H1280 (mm)

SW

Material：

Tampo: plástico à prova de fogo e madeira

Pés: metal

Biombo: Tecido

Gavetas: Metal

Modelo de
referência:
V-1635

3

Cor：

Tampo: cinzento

Biombo: azul

Gavetas: cinzento
Especificações：

Estrutura estável para efeitos de utuilização em
escritório
* É favor indicar os materiais, tanto da superfície da mesa
como da cercadura
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No.

Código da
Localização

29

F-025

Modelos de referência

Nome do produto

Marca e modelo
de referência

Banco de bar

---

(A)

Quantida
da

Especificações e qualidade

12

Tamanho：
≒W415 x D425 x H840 x SH580 (mm)
Material：

Revestimento: contraplacado de madeira

Pés: aço inoxidável espelhado
Cor：

Revestimento: textura de madeira

Pés: cinzento
Especificações：

Assento: capacidade de carga igual ou superior a 300
libras (cerca de 136 kg), durável, firme e
indeformável.

Pés: em cima, mais estreito; em baixo, mais largo

Pés antiderrapantes e com protecção para não riscar o
soalho

30

F-026

Mesa de bar redonda
(B)

---

11

Tamanho：
Dia. 600 x H1100mm
Material：

Tampo: plástico à prova de fogo e madeira

Pés: aço inoxidável espelhado
* É favor indicar os materiais, tanto da superfície da mesa
como da cercadura
Cor: branco
Especificações：

Estrutura forte, difícil de deitar abaixo
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No.

Código da
Localização

31

F-027

Modelos de referência

Nome do produto

Marca e modelo
de referência

Mesa de bar rectagular

---

Quantida
da

Especificações e qualidade

2

Tamanho：
W1400*D450*H1100mm
Material：

Tampo: plástico à prova de fogo e madeira

Pés: aço inoxidável espelhado
* É favor indicar os materiais, tanto da superfície da mesa
como da cercadura
Cor: madeira

32

F-029

Cadeira para leitura
(C)

---

Especificações：

Para utilização em pé

Estrutura forte, difícil de deitar abaixo
Tamanho：
W820 x D860 x H1140 x SH460 (mm)

40

Material：

Revestimento: veludo

Enchimento: material inodoro e não tóxico

Pés: aço inoxidável espelhado
* É favor indicar os materiais.
Cor: vermelho
Estilo: ver imagem à esquerda
Especificações：

Assento: capacidade de carga igual ou superior a
300 libras (cerca de 136 kg), durável, firme e
indeformável.

Encosto em arco confortável

Pés: antiderrapantes e com protecção para não
riscar o soalho
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F-030

Modelos de referência

Nome do produto

Marca e modelo
de referência

Mesa de café

---

(D)

Quantida
da

Especificações e qualidade

10

Tamanho：
Dia. 800*H450 (mm)
Material：

Tampo: plástico à prova de fogo e madeira

Pés: aço inoxidável
* É favor indicar os materiais, tanto da superfície da mesa
como da cercadura
Cor：

Tampo: branco

Pés: aço inoxidável espelhado
Especificações：

Estrutura forte, difícil de deitar abaixo
# Para utilização na área correspondente ao código de
localização F-029

34

F-032

Mesa alta

---

6

Tamanho：W560 x D560x H1100 (mm)
Material：

Superfície: poliéster, pintada

Estrutura: plástico à prova de fogo e contraplacado
de madeira, pintado

Pés: aço inoxidável
* É favor indicar os materiais, tanto da superfície da
mesa como da cercadura
Cor: branco
Especificações：

Superfície quadrada

Estrutura forte, difícil de deitar abaixo

Pés: antiderrapantes e com protecção para não
riscar o soalho
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F-034

Modelos de referência

Nome do produto
Sofás de 2 lugares
(B)

Marca e modelo
de referência
Marca de
referência:
Korea
Modelo de
referência:
SFC0302KF

Quantida
da

Especificações e qualidade

4

Tamanho：W1200*D800*H700 (mm)
Material：

Revestimento: imitação de couro, inodoro e não tóxico

Enchimento: material inodoro e não tóxico
* É favor indicar os materiais.
Cor：
Encostos e Almofadas: F842E
Superfície lateral： F403P
Especificações：

Assento: capacidade de carga igual ou superior a 300
libras (cerca de 136 kg), durável, firme e
indeformável.

Pés: antiderrapantes e com protecção para não riscar o
soalho

36

F-034

Sofás de 3 lugares
(B)

Marca de
referência:
Korea
Modelo de
referência:
SFC0303KF

2

Tamanho：W1800 x D800 x H700 (mm)
Material：

Revestimento: imitação de couro, inodoro e não tóxico

Enchimento: material inodoro e não tóxico
* É favor indicar os materiais.
Cor：
Encostos e Almofadas: F842E
Superfície lateral： F403P
Especificações：

Assento: capacidade de carga igual ou superior a 300
libras (cerca de 136 kg), durável, firme e
indeformável.

Pés: antiderrapantes e com protecção para não riscar o
soalho
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F-035

Modelos de referência

Nome do produto

Marca e modelo
de referência

Banco de bar

---

(B)

Quantida
da

Especificações e qualidade
Tamanho：
W400 x D510 x H1020 x SH740 (mm)

22

Material：
 Revestimento: tecido, inodoro e não tóxico
 Enchimento: material inodoro e não tóxico
 Pés: aço inoxidável
* É favor indicar os materiais.
Cor：
 Revestimento: branco creme
 Pés: aço inoxidável espelhado
Estilo: ver imagem à esquerda

38

F-039

Conjunto de bancos
almofadados

---

Especificações：
 Assento: capacidade de carga igual ou superior a 300
libras (cerca de 136 kg), durável, firme e
indeformável.
 Estrutura forte, difícil de deitar abaixo
 Pés: em cima, mais estreito; em baixo, mais largo
 Pés: antiderrapantes e com protecção para não riscar
o soalho
Tamanho：Dia. 350 x 300 (mm)

12

Material：

Revestimento: imitação de couro, inodoro e não tóxico

Enchimento: material inodoro e não tóxico
* É favor indicar os materiais.
Cores: azul claro, azul real, verde amarelado, verde e
branco
Especificações：

Assento: capacidade de carga igual ou superior a 200
libras (cerca de 90.7 kg), durável, firme e
indeformável.

Página 21 / 23

澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文 化 局
Instituto Cultural

No.

Código da
Localização

39

F-042

Modelos de referência

Nome do produto

Marca e modelo
de referência

Sofá circular

---

Quantida
da

Especificações e qualidade
Tamanho：Dia. 350 x H400 (mm)

2

Material：

Revestimento: imitação de couro ou tecido, inodoro
e não tóxico

Enchimento: material inodoro e não tóxico
* É favor indicar os materiais.

(B)

Cores: amarelo e azul
Especificações：

Assento: capacidade de carga igual ou superior a
200 libras (cerca de 90.7 kg), durável, firme e
indeformável.
40

F-043

Pufe

---

14

Material：

Material fácil de limpar.

Material inodoro e não tóxico.
* É favor indicar os materiais.
Cores: amarelo, azul, vermelho e verde

41

F-044

Cadeira de plástico em
forma de cão

Marca de
referência:
Magis Me Too
Modelo de
referência:
MT52

Tamanho：W565 x D340 x H455 (mm)

5

Material：


Plástico rotomoldado (polietileno), reciclável, sem
junturas, com superfície lisa, não tóxico, estável
perante os raios ultravioleta e inodoro
Cor：
Vermelho, verde e azul, devendo ser inseridos os corantes
no processo de fabrico do plástico (coloração de superfície
não plástica)
Especificações：

As peças devem ser estáveis e indeformáveis, devendo
ter uma capacidade de carga não inferior a 300 libras
(cerca de 136 kg).
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F-045

Modelos de referência

Nome do produto
Cadeiras de descanso

Marca e modelo
de referência

Quantida
da

Especificações e qualidade

9

Marca de
referência:

Tamanho：
W700 x D650 x H750 x SH480 (mm)

INNOVATION C

Material：

Revestimento: imitação de couro, inodoro e não
tóxico

Enchimento: espuma cmhr

Pés: aço inoxidável

Modelo de
referência:
O70

Cor: várias cores
Especificações：

Assento: capacidade de carga igual ou superior a
300 libras (cerca de 136 kg), durável, firme e
indeformável.

Rotativas

Pés: antiderrapantes e com protecção para não
riscar o soalho
Nota：
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

O adjudicatário deve deslocar-se previamente ao local para tirar medidas, a fim de fabricar ou encomendar o mobiliário de acordo com as medidas reais do espaço. Para mais
informações, é favor consultar a planta de localização do mobiliário em anexo.
O mobiliário deve ter em atenção a segurança e comodidade dos utentes; a superfície de todos os materiais metálicos deve levar tratamento à prova de ferrugem; as formas tortas,
cortes processados ou junturas não devem apresentar cantos afiados, rebarbas ou outros elementos que possam facilmente causar danos, devendo o mobiliário apresentar uma
superfície lisa e suave; os componentes devem ser montados de forma a garantir a solidez do mobiliário, sem peças soltas.
As mobílias devem ser duráveis, práticas, confortáveis e de fácil manutenção.
Devem ser adequados para bibliotecas e locais públicos em geral.
O design deve satisfazer as exigências dos princípios funcionais e ergonómicos.
Os materiais essenciais usados devem ser inofensivos, insípidos, e de acordo com a ISO ou outras normas intermacionais.
Os produtos orçamentados pelos concorrentes devem fazer-se acompanhar das versões originais ou cópias autenticadas dos documentos de certificação de produto original ou de
produto com qualidade internacional.
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