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MAPA DE QUANTIDADES- R02
FASE III - PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO

2021.02.23

% TOTAL

0 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E AUXILIARES #DIV/0! 0,00 €

1 ARQUITETURA #DIV/0! 0,00 €

2 ARRANJOS EXTERIORES #DIV/0! 0,00 €

3 REDE VIÁRIA #DIV/0! 0,00 €

4 REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PREDIAL #DIV/0! 0,00 €

5 REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS #DIV/0! 0,00 €

6 REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS #DIV/0! 0,00 €

7 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS #DIV/0! 0,00 €

8 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES (ITUR) #DIV/0! 0,00 €

9 REDE DE GÁS E DEPÓSITO DE ABASTECIMENTO #DIV/0! 0,00 €

10 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS #DIV/0! 0,00 €

* VALOR - CONSTRUÇÃO #DIV/0! 0,00 €

PROJETO PARA A OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO MUNICIPAL MÁRTIR E SANTO E RESPETIVAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS OBSERVAÇÕES



PREÇO

TOTAL UNIDADE UNITÁRIO TOTAL

* CONSIDERAÇÕES GLOBAIS

Todos os artigos incluem o fornecimento, assentamento, montagens, acessórios,
remates e trabalhos complementares até boa execução e respectiva recepção de
trabalhos. Assim este articulado deve ser lido em conjunto com as restantes peças
escritas e peças desenhadas do Projeto, complementando com todos esses
elementos o descritivo e considerado o aí descrito como incluído nos items deste
Mapa de Quantidades.

Todos os artigos deverão ser obrigatoriamente medidos e confirmados em obra pelo
empreiteiro no decurso da execução e também como análise prévia e aferiação /
validação de medições no processo de orçamentação.

0 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E AUXILIARES 0,00 €

0.1 ESTALEIRO 0,00 €

0.1.01

Montagem, manutenção, exploração e desmontagem de estaleiro de obra, incluindo
todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias ao apoio e execução
da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. Incluí-se custos relativos a
pessoal, montagem, manutenção e desmontagem de máquinas, equipamentos,
instalações fixas de pessoal e fiscalização, ligações provisórias de redes de águas,
saneamento, eletricidade e telefone, respetivos encargos de utilização e consumo,
redes de alimentação e distribuição, vedações do estaleiro e do local da obra,
sinalização, proteções de segurança, execução e manutenção de acessos
exteriores/interiores, ocupação da via pública, segurança e demais trabalhos
preparatórios necessários (Art. 350º, DL n.º 33/2018 de 15 de Março).

1 vg 0,00 €

0.1.02

Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a
respetiva legislação em vigor, tendo em conta: definição do projeto e condições de
envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros),
análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de
trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores, entre outros) e gestão e organização
do estaleiro e espço em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e
produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e circulação, entre
outros).

1 vg 0,00 €

0.1.03

Implementação e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respetiva legislação em
vigor tendo em conta: caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção
de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e
demolição.

1 vg 0,00 €

0.1.04

Execução da limpeza de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a
vazadouro do adjudicatário, nas várias fases da obra, de modo a garantir a utilização
dos espaços e/ou início das obras em perfeitas condições.

1 vg 0,00 €

0.1.05
Elaboração de telas finais e compilação técnica de todas as especialidades que
compõem a empreitada, conforme caderno de encargos. 1 vg 0,00 €

0.1.06
Fornecimento, montagem e desmontagem de painéis identificativos da empreitada, de
acordo com as prescrições legais em vigor. 1 vg 0,00 €

0.2 DEMOLIÇÕES 0,00 €

0.2.1

Execução de demolições e transporte a vazadouro de todos os elementos pré-
existentes a demolir, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos
preparatórios, execução de remates, escoramentos, proteção dos elementos a manter
bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do (Dono de Obra/Projetista) e elementos de projeto.
(Tratamento de entulhos conforme legislação em vigor). Em:

0.2.1.1 Armazém existente- paramentos verticais 400,00 m³ 0,00 €

0.2.1.1 Armazém existente- cobertura em chapa e respetiva estrutura metálica 946,25 m2 0,00 €

0.2.1.1 Habitação existente e arrumos adjacentes 160,00 m³ 0,00 €

0.2.1.2 Muros de alvenaria e tanque 35,00 m³ 0,00 €

0.2.1.3 Vedações metálicas 245,00 m2 0,00 €

0.2.2
Execução de remoção de pavês existentes em área de passeio e entrega em estaleiro
municipal, de acordo com peças desenhadas.

380,00 m³ 0,00 €

0.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E PREPARAÇÃO DO TERRENO 0,00 €

0.3.1
Execução de decapagem do terreno e desmatação, incluindo transporte de produtos
sobrantes a vazadouro.

6 476,58 m2 0,00 €

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS
QUANTIDADES

OBSERVAÇÕES



PREÇO

TOTAL UNIDADE UNITÁRIO TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

QUANTIDADES
OBSERVAÇÕES

0.3.2
Transplantação de árvores existentes para viveiro municipal. A seleção das 5 árvores
a transplantar dentro da área de projeto (incluídas no artigo 2.1.3.4) serão
selecionadas pelo dono de obra e equipa projetista.

25,00 un 0,00 €

0.3.3
Execução de movimentação de terras: escavação de acordo com o definido em projeto
para posterior abertura de caixas em área de passeio e estacionamento e via
automóvel (artigo 3.1.1 e 3.1.2). Inluí-se a modelação do terreno no interior da área de
lotes para compatibilização de cotas, de acordo com o definido em projeto.

0.3.3.1 Rua A - Escavação 188,54 m³ 0,00 €

0.3.3.2 Rua A - Aterro 41,25 m³ 0,00 €

0.3.3.3 Rua B - Escavação 207,40 m³ 0,00 €

0.3.3.4 Aterro lotes 150,00 m³ 0,00 €

0.3.3.5 Escavação lotes 315 m³ 0,00 €

1 ARQUITETURA 0,00 €

1.1 ESCAVAÇÃO,  ABERTURA DE FUNDAÇÃO DO MURO DE SUPORTE 0,00 €

1.1.01

Escavação mecânica e abertura de caboucos, até às cotas de projeto, na área de
implantação de muros para fundação em sapatas, em terreno de qualquer natureza,
inclundo nivelamento, regularizaão e compactação de fundo de caixa, transporte a
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, bem como todos os meios, materiais e
trabalhos inerentes, conforme projecto e caderno de encargos.

34,93 m³ 0,00 €

1.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DO MURO DE SUPORTE 0,00 €

1.2.1 BETÃO DE LIMPEZA

1.2.1.1
Fornecimento e colocação de betão de regularização C16/20 (X0(P)) com espessura
média de 0,10 m, em regularização e limpeza de fundações.

6,99 m³ 0,00 €

1.2.2 BETÕES

1.2.2.1

Fornecimento e colocação de betão B30 (C25/30; XC3(P); CI 0,40; Dmáx20; S3) ,
fabricado em central, para estrutura de muros, incluindo-se vibração, todos os
trabalhos acessórios e complementares, nos seguintes elementos estruturais: muros
de suporte.

66,37 m³ 0,00 €

1.2.3 COFRAGENS

1.2.3.1

Fornecimento e colocação de cofragem normal, incluindo escoramento,
posicionamento de negativos, óleo descofrante, descofragem, todos os trabalhos
acessórios e complementares, conforme projecto e caderno de encargos, aplicada nos
seguintes elementos estruturais: muros de suporte.

457,91 m² 0,00 €

1.2.4 ARMADURAS

1.2.4.1

Fornecimento e montagem de armaduras em aço A400 NR, incluindo sobreposições,
armaduras auxiliares de montagem, desperdícios, todos os trabalhos acessórios e
complementares, conforme projecto e caderno de encagos, nos seguintes elementos
estruturais: muros de suporte.

6 615,00 Kg 0,00 €

1.3 ALVENARIAS DE BLOCO DE BETÃO 0,00 €

1.3.1

Fornecimento e execução de muro exterior em alvenaria de bloco de betão
préfabricado com 15 cm de espessura [tipo ARTBEL ref.ª BBE - Bloco 15, ou
equivalente]. Inclui-se a aplicação de argamassa de recobo hidráulico para
assentamento e preenchimento de juntas entre os tijolos. Incluem-se grampos
metálicos para travamento pontual do paramento conforme definições técnicas do
Projeto de Arquitetura. De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, e
elementos de projeto. (Muro técnico - habitações)

74,80 m² 0,00 €

1.4 REVESTIMENTO DE PAREDES COM REBOCO 0,00 €

1.4.1

Fornecimento e execução de reboco cimentício com 20mm de espessura PR.01 -
[tipo SECIL ref.ª RHP Manual Exterior ou equivalente], sobre o suporte preparado
para a aplicação do acabamento final (pintura ou revestimento). Incluem-se todos os
acessórios necessário à perfeita exeução do reboco, conforme indicações do Projeto
de Arquitetura.

195,00 m² 0,00 €

1.5 PINTURAS EM PAREDES 0,00 €

1.5.1

Fornecimento e exeução de pintura para exterior com aplicação de duas a três de
mãos de tinta [tipo CIN, ref.ª 10075, Novotex HD] de cor branco [ref.ª RAL 9003]
sobre uma demão de primário [tipo CIN, ref.ª 54-850 Primário Cinolite], sobre o
suporte. Incluem-se todos os acessórios necessário à perfeita execução da pintura de
forma a garantir um bom acabamento. Incluíde regularização de juntas, tapa furos com
massa reparação e lixagem, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e . Tudo conforme indicações do
Projeto de Arquitetura. Deverão obrigatoriamente ser apresentadas em obra um
mínimo de 3 amostras de 1x1m de tons de branco a definir e aprovar pela equipa
projetista.

195,00 m² 0,00 €



PREÇO

TOTAL UNIDADE UNITÁRIO TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

QUANTIDADES
OBSERVAÇÕES

1.6 MOBILIÁRIO EXTERIOR 0,00 €

1.6.1

Fornecimento e assentamento de banco com costas em madeira tropical, com
acabamento envernizado e estrutura em ferro fundido, de cor cinzenta da "VECO" 
Ref. BA C-106, de dimensões 1800 x 740 x 840 mm, ou equivalente, fixado ao
pavimento através de buchas metálicas tipo DIN 933 M10x10, ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos preparatórios, maciços de fixação, cortes, remates e
juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

9,00 un 0,00 €

1.6.2

Fornecimento e assentamento de papeleira com estrutura em ferro para fixar ao chão,
tampo em ferro metalizado e pintado, corpo cilíndrico em aço inoxidável, incluído aro
interno de aço a manter fixo e forro do saco de plástico com capacidade de 40L da
"LARUS" Ref. Sac, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatórios,
maciços de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.

8,00 un 0,00 €

2 ARQUITETURA PAISAGISTA 0,00 €

2.1 PLANTAÇÕES 0,00 €

2.1.1
Preparação do terreno para plantações, incluindo desmatação, regularização, limpeza
e despedrega sumárias. 335,00 m² 0,00 €

2.1.2
Fornecimento e distribuição de terra vegetal, incluindo modelação, nas áreas de
plantação de árvores e arbustos 31,96 m3 0,00 €

2.1.3

Execução de abertura e fechamento de cova para plantação de árvores em terreno de
qualquer natureza, incluindo se necessário a remoção dos produtos sobrantes a
vazadouro e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento.Incluí-se colocação de tutores. 

2.1.3.1 Arv 01 - Celtis australis,  tipo Florigranja, ou equivalente. 5,00 un. 0,00 €

2.1.3.2 Arv 02 - Melia azedarach,  tipo Florigranja, ou equivalente. 3,00 un. 0,00 €

2.1.3.3 Arv 03 - Ceratonia siliqua,  tipo Florigranja, ou equivalente. 3,00 un. 0,00 €

2.1.3.4 Arv 04 - Olea europea subsp. Europea (árvores existentes a transplantar) 5,00 un. 0,00 €

2.1.4

Execução de abertura e fechamento de cova para plantação de arbustos em terreno
de qualquer natureza, incluindo se necessário a remoção dos produtos sobrantes a
vazadouro e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento.Incluí-se colocação de tutores. 

2.1.4.1 Arb 01 - Escallonia rubra,  tipo Florigranja, ou equivalente. 6,00 un. 0,00 €

2.1.4.2 Arb 02 - Plumbago auriculata,  tipo Florigranja, ou equivalente. 15,00 un. 0,00 €

2.1.4.3 Arb 03 - Rosmarinus officinalis,  tipo Florigranja, ou equivalente. 29,00 un. 0,00 €

2.1.4.4 Arb 04 - Pennisetum durum,  tipo Florigranja, ou equivalente. 64,00 un. 0,00 €

2.1.5 Aplicação de casca de pinho, calibre 2/2,5 (tipo Florigranja ou equivalente). (M08) 335,00 m² 0,00 €

2.1.6 Aplicação de tela de cobertura de solo agro-textil. 335,00 m² 0,00 €

2.1.7 Fornecimento e distribuição de fertilizantes. 1,00 v.g. 0,00 €

2.2 REDE DE REGA 0,00 €

2.2.1

Execução de abertura e fechamento de vala para assentamento das condutas da rede
de rega, negativos, respectivas caixas, tubagem e cablagens de comando de rega, em
terreno de qualquer natureza conforme desenho tipo; inclui eventuais trabalhos de
entivação e transporte a depósito dos produtos sobrantes.

125,87 ml 0,00 €

2.2.2

Fornecimento e aplicação de tubo gota a gota 16mm tipo de diâmetro tipo Netafim -
UNIRAM, ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao bom
funcionamento do sistema de acordo com as prescrições de projeto e fornecedor.
Débito de 2,3 l/h entre gotejadores e espaçamento de 30 cm. Incluí-se todos os
acessórios e peças de ligação necessários ao bom funcionamento do sistema.

172,80 ml 0,00 €

2.2.3 Fornecimento e aplicação de tubo cego 16 mm, incluindo todos os acessórios e
ligações bem como todos os trabalhos inecerentes ao bom funcionamento do sistema.

18,10 ml 0,00 €

2.2.4
Fornecimento e aplicação de Tubo PEAD 10 kg/cm2 Ø 1" incluindo todos os
acessórios necessários aos bom funcionamento do sistema.

125,87 ml 0,00 €

2.2.5 Fornecimento e aplicação de ligações e tomadas de cargas. 1,00 vg 0,00 €

2.2.6

Fornecimento e instalação de caixa de válvulas para alojamento dos equipamentos
dos sectores de rega,em polipropileno preto e tampa verde, dimensionada em função
das necessidades de modo a garantir a completa protção das electroválvulas, central
de controlo, acessórios e programador.  Tipo Rainbird, ou equivalente.

2,00 un. 0,00 €

2.2.7

Fornecimento e execução de cabeçal de rega com ligação ao ponto de adução de
água, inclindo válvula de corte e todos os trabalhos e acessórios necessários ao bom
funcionamento do sistema.

2,00 un. 0,00 €



PREÇO

TOTAL UNIDADE UNITÁRIO TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

QUANTIDADES
OBSERVAÇÕES

3 REDE VIÁRIA 0,00 €

3.1 GERAL 0,00 €

3.1.1

Abertura de caixa em vias pedonais/estacionamento com 0,24 m de altura em média
para colocação das camadas previstas em projeto, incluindo nivelamento,
regularização e compactação de fundo de caixa, transporte a vazadouro autorizado
dos produtos sobrantes e todos os trabalhos inerentes.

2 151,00 m² 0,00 €

3.1.2

Abertura de caixa em vias automóveis com 0,39 m de altura em média para
colocação das camadas previstas em projeto, incluindo nivelamento, regularização e
compactação de fundo de caixa, transporte a vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos inerentes.

1 105,00 m² 0,00 €

3.1.3
Aplicação de camada de Tout-venant com 0,15m de espessura após compactação,
incluindo nivelamento e compactação do fundo de caixa e todos os trabalhos
inerentes.

3 254,00 m² 0,00 €

3.1.4

Aplicação de 2ª camada em vias de circulação automóvel, estacionamento, área de
acesso automóvel aos lotes de habitação e zona de passeio junto aos lixos, de Tout-
venant com 0,15m de espessura após compactação, incluindo nivelamento e
compactação do fundo de caixa e todos os trabalhos inerentes.

1 973,00 m² 0,00 €

3.1.5

Aplicação de camada de pó de pedra 10 cm de altura, após rega e compactação da
camada anterior, para receber o pavimento final em blocos de betão. Incluí-se
nivelamento da camada de areia, com régua, para que o assentamento do pavimento
em blocos de betão se verifique de forma homogénea.

2 402,00 m² 0,00 €

3.2 PAVIMENTOS 0,00 €

3.2.1
Aplicação de camada de betão betuminoso tipo Binder com 0,05m de espessura, após
rega de colagem de emulsão betuminosa, incluindo todos os trabalhos inerentes, de
acordo com as especificações de projeto. (M01)

853,00 m² 0,00 €

3.2.2
Aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste com
0,04m de espessura, após rega de colagem de emulsão betuminosa, incluindo todos
os trabalhos inerentes.

853,00 m² 0,00 €

3.2.3

Fornecimento e assentamento de pavimento exterior em blocos de betão vibro-
prensado de dupla camada, cor camurça, nas dimensões 260x130x60 (mm),
195x130x60 (mm), 130x130x60 (mm), [tipo ARTEBEL ref.ª Rústico - camurça, ou
equivalente]. A estereotomia do pavimento deverá respeitar o indicado em projeto,
admitindo-se juntas de 1 a 2mm entre peças. Incluem-se cortes, remates e juntas, bem
como todos os restantes trabalhos acessórios necessários à boa execução do
pavimento, de acordo com Caderno de Encargos e especificações do fabricante. (M02) 

1 346,00 m² 0,00 €

3.2.4

Fornecimento e assentamento de pavimento exterior em blocos de betão vibro-
prensado de dupla camada, cor bambu, nas dimensões 200x100x80 (mm),  [tipo 
ARTEBEL ref.ª Holanda - bamboo, ou equivalente]. A estereotomia do pavimento
deverá respeitar o indicado em projeto, admitindo-se juntas de 1 a 2mm entre peças.
Incluem-se todos os trabalhos acessórios necessários à boa execução do pavimento,
de acordo com Caderno de Encargos e especificações do fabricante. (M03)

568,00 m² 0,00 €

3.2.5

Fornecimento e assentamento de pavimento exterior em blocos de betão vibro-
prensado de dupla camada, cor cinzento, nas dimensões 200x100x80 (mm),  [tipo 
ARTEBEL ref.ª Holanda - cinza natural, ou equivalente]. A estereotomia do
pavimento deverá respeitar o indicado em projeto, admitindo-se juntas de 1 a 2mm
entre peças. Incluem-se cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes
trabalhos acessórios necessários à boa execução do pavimento, de acordo com
Caderno de Encargos e especificações do fabricante. (M04)

312,00 m² 0,00 €

3.2.6

Fornecimento e assentamento de pavimento exterior em blocos de betão vibro-
prensado de dupla camada, cor branco, nas dimensões 200x100x80 (mm),  [tipo 
ARTEBEL ref.ª Holanda - branco sujo natural, ou equivalente]. A estereotomia do
pavimento deverá respeitar o indicado em projeto, admitindo-se juntas de 1 a 2mm
entre peças. Incluem-se cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes
trabalhos acessórios necessários à boa execução do pavimento, de acordo com
Caderno de Encargos e especificações do fabricante. (M05)

19,00 m² 0,00 €

3.2.7

Fornecimento e assentamento de pavimento exterior de alerta táctil em lajeta de betão
com relevo, cor cinza, nas dimensões 400x400x30 (mm), [tipo AMOP ref.ª Piso de
Alerta- ALC011748 - cor cinzento 005, ou equivalente]. Incluem-se cortes, remates
e juntas, bem como todos os restantes trabalhos acessórios necessários à boa
execução do pavimento, de acordo com Caderno de Encargos e especificações do
fabricante. (M07-A)

46,00 m² 0,00 €

3.2.8

Fornecimento e assentamento de pavimento exterior direcional em lajeta de betão com
relevo, cor cinza, nas dimensões 400x400x30 (mm), [tipo AMOP ref.ª Piso
Direcional- ALC011749 - cor cinzento 005, ou equivalente]. Incluem-se cortes,
remates e juntas, bem como todos os restantes trabalhos acessórios necessários à
boa execução do pavimento, de acordo com Caderno de Encargos e especificações
do fabricante. (M07-B)

4,20 m² 0,00 €
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3.3 GUIAS E LANCIS 0,00 €

3.3.1

Fornecimento e assentamento de lancil em betão vibro-prensado de alta resistência,
cor cinzento natural , nas dimensões 1000x200x150 (mm), [tipo ARTEBEL ref.ª
Passeio LPA 20 15, ou equivalente], incluindo massame de betão, nivelado de
acordo com pendentes e alturas de projecto. Incluem-se cortes, remates e juntas
devidamente tratadas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento. Admitem-se juntas entre peças de 5 mm a serem
preenchidas com argamassa de cimento, assim como a utlização de peças rectas para
execução de ângulos curvos, a ensaiar em obra e a aprovar pela equipa projetista e
fiscalização. Incluem-se todos os trabalhos acessórios necessários à boa execução do
lancil, de acordo com Caderno de Encargos e especificações do fabricante.(M06-A)

420,90 m 0,00 €

3.3.2

Fornecimento e assentamento de guia/lancil em betão vibro-prensado de alta
resistência, cor cinzento natural , nas dimensões 1000x200x12 (mm),  [tipo ARTEBEL 
ref.ª LGU 20 12, ou equivalente], incluindo massame de betão, nivelado de acordo
com pendentes e alturas de projecto. Incluem-se cortes, remates e juntas devidamente
tratadas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento. Admitem-se juntas entre peças de 5 mm a serem preenchidas com
argamassa de cimento. Incluem-se todos os trabalhos acessórios necessários à boa
execução do lancil, de acordo com Caderno de Encargos e especificações do
fabricante.(M06-B)

545,00 m 0,00 €

3.3.3

Fornecimento e assentamento de guia/lancil em betão vibro-prensado de alta
resistência, cor cinzento natural , nas dimensões 1000x200x80 (mm),  [tipo ARTEBEL 
ref.ª LGU 20 08, ou equivalente], incluindo massame de betão, nivelado de acordo
com pendentes e alturas de projecto. Incluem-se cortes, remates e juntas devidamente
tratadas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento. Admitem-se juntas entre peças de 5 mm a serem preenchidas com
argamassa de cimento. Incluem-se todos os trabalhos acessórios necessários à boa
execução do lancil, de acordo com Caderno de Encargos e especificações do
fabricante.(M06-C)

120,00 m 0,00 €

3.4 SINALIZAÇÃO 0,00 €

3.4.1
Colocação de sinalização vertical H7 - Passadeira, incluindo fundação em betão,
prumo metálico com secção circular de 2" de série média e todos os trabalhos
inerentes.

14,00 un. 0,00 €

3.4.2
Colocação de sinalização vertical B2 - STOP, incluindo fundação em betão, prumo
metálico com secção circular de 2" de série média e todos os trabalhos inerentes.

3,00 un. 0,00 €

3.4.3
Colocação de sinalização vertical C1 - Semtido Proibido, incluindo fundação em betão,
prumo metálico com secção circular de 2" de série média e todos os trabalhos
inerentes.

1,00 un. 0,00 €

3.4.4
Colocação de sinalização vertical H3 - Semtido unico, incluindo fundação em betão,
prumo metálico com secção circular de 2" de série média e todos os trabalhos
inerentes.

1,00 un. 0,00 €

3.4.5

Fornecimento e aplicação de pintura em pavimento para sinalização de passadeiras
em tinta termoplástica de aplicação a quente, na cor branca, [tipo Screed, ou
equivalente]. Incluem-se todos os trabalhos preparatórios, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

7,00 un. 0,00 €

3.4.6

Fornecimento e aplicação de pintura em pavimento de guias com 0,12m de largura,
incluindo pré marcação, em tinta termoplástica de aplicação a quente, na cor branca,
[tipo Screed, ou equivalente]. Incluem-se todos os trabalhos preparatórios, bem
como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

141,00 m 0,00 €

3.4.7

Fornecimento e aplicação de pintura em pavimento de raias oblíquas e cêdencia de
passagem nas entradas da rotunda, em tinta termoplástica de aplicação a quente, na
cor branca, [tipo Screed, ou equivalente]. Incluem-se todos os trabalhos
preparatórios, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

2,00 un. 0,00 €



PREÇO
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QUANTIDADES
OBSERVAÇÕES

3.5
Repavimentação da Rua Prof. Dr. Fernando Pádua e Rua Azinhaga do Poço dos
Passarinhos

0,00 €

3.5.1

Abertura de caixa em com 0,39 m de altura em média para colocação das camadas
previstas em projeto, incluindo nivelamento, regularização e compactação de fundo de
caixa, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos
inerentes.

1 950,00 m2 0,00 €

3.5.2
Aplicação de camada de Tout-venant com 0,15m de espessura após compactação,
incluindo nivelamento e compactação do fundo de caixa e todos os trabalhos
inerentes.

1 950,00 m2 0,00 €

3.5.3
Aplicação de 2ª camada em vias de circulação automóvel de Tout-venant com 0,15m
de espessura após compactação, incluindo nivelamento e compactação do fundo de
caixa e todos os trabalhos inerentes.

1 950,00 m2 0,00 €

3.5.4
Aplicação de camada de betão betuminoso tipo Binder com 0,05m de espessura, após
rega de colagem de emulsão betuminosa, incluindo todos os trabalhos inerentes, de
acordo com as especificações de projeto. (M01)

1 950,00 m2 0,00 €

3.5.5
Aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste com
0,04m de espessura, após rega de colagem de emulsão betuminosa, incluindo todos
os trabalhos inerentes.

1 950,00 m2 0,00 €
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4 REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PREDIAL 0,00 €

4.1 Valas 0,00 €

4.1.1
Abertura de vala em terreno de qualquer natureza incluindo transporte a depósito e
transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. 358,40 m3 0,00 €

4.1.2

Fornecimento e colocação de almofada de areia para assentamento e revestimento da
tubagem com altura média de 40cm, incluindo nivelamento e compactação do fundo
da vala e todos os trabalhos inerentes.

102,40 m3 0,00 €

4.1.3

Colocação de solos selecionados isentos de pedras e materia organica para fecho da
vala, sendo aplicado em espessuaras de 0,25m devidamente compactados até á cota
da base do pavimento.

158,40 m3 0,00 €

4.1.4

Aplicação de duas camada de Tout-venant com 0,15m de espessura após
compactação, incluindo nivelamento e compactação do fundo de caixa e todos os
trabalhos inerentes a aplicar no fecho das valas localizadas nos arruamentos
existentes.

50,40 m2 0,00 €

4.1.5
Aplicação de camada de betão betuminoso tipo Binder com 0,05m de espessura, após
rega de colagem de emulsão betuminosa, incluindo todos os trabalhos inerentes, a
aplicar no fecho das valas localizadas nos arruamentos existentes.

50,40 m2 0,00 €

4.1.6

Aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste com
0,04m de espessura, após rega de colagem de emulsão betuminosa, incluindo todos
os trabalhos inerentes aplicar no fecho das valas localizadas nos arruamentos
existentes.

50,40 m2 0,00 €

4.2 Fornecimento e instalação de tubos PEAD PN10 0,00 €

4.2.1 DN90 345,00 m 0,00 €

4.2.2 DN50 40,00 m 0,00 €

4.2.3 DN40 80,00 m 0,00 €

4.2.4 DN 1" 5,00 m 0,00 €

4.2.5 DN 1 1/2" 5,00 m 0,00 €

4.3 Acessórios 0,00 €

4.3.1 T 90x90 5,00 Un 0,00 €

4.3.2 Válvula de cunha de embucadura AVK 90mm 2,00 Un 0,00 €

4.3.3 Válvula de cunha de embucadura AVK 63mm 1,00 Un 0,00 €

4.3.4 Redutor de 90x40 3,00 Un 0,00 €

4.3.5 T roscado 40x40 11,00 Un 0,00 €

4.3.6 T roscado 50x50 1,00 Un 0,00 €

4.3.7 Tomada de carga 90x40 9,00 un 0,00 €

4.3.8 Tomada de carga 90x50 1,00 un 0,00 €

4.3.9 Tomada de carga 90x1 1/2" 1,00 Un 0,00 €

4.3.10 Tomada de carga 90x1" 1,00 Un 0,00 €

4.3.11 Torneira AVK 40 12,00 Un 0,00 €

4.3.12 Torneira AVK 50 1,00 Un 0,00 €

4.3.13 Torneira AVK 1 1/2" 1,00 Un 0,00 €

4.3.14 Torneira AVK 1" 1,00 Un 0,00 €

4.3.15 Murete técnico (lotes) 12,00 Un 0,00 €

4.3.16 Caixa de contador 12,00 Un 0,00 €

4.3.17 Torneira de segurança (antes do contador) 12,00 Un 0,00 €

4.3.18 Curva 90 a 90º 1,00 Un 0,00 €

4.3.19 Curva 90 a 45º 1,00 un 0,00 €

4.3.20 Ventosa tipo Purgex DN40 1,00 un 0,00 €

4.3.21
Fornecimento e colocação de murete técnico para instalação de ventosa, incluindo
torneira de segurança e todos os trabalhos inerentes. 1,00

4.3.22
Fornecimento e colocação de marco de incêndio com ligação a DN90, incluindo
válvula de seccionamento tipo globo com abertura tipo volante, três saidas, uma a
90mm e duas a 75mm, adaptadores Storz e todos os trabalhos inerentes.

1,00 un 0,00 €
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5 REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 €

5.1 Valas 0,00 €

5.1.1

Abertura de vala em terreno de qualquer natureza incluindo corte de pavimento
existente, transporte a depósito e transporte a vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes.

976,00 m3 0,00 €

5.1.2

Fornecimento e colocação de almofada de areia para assentamento e revestimento da
tubagem com altura média de 45cm, incluindo nivelamento e compactação do fundo
da vala e todos os trabalhos inerentes.

219,60 m3 0,00 €

5.1.3

Colocação de solos selecionados isentos de pedras e materia organica para fecho da
vala, sendo aplicado em espessuaras de 0,25m devidamente compactados até á cota
da base do pavimento.

561,20 m3 0,00 €

5.1.4

Aplicação de duas camada de Tout-venant com 0,15m de espessura cada, após
compactação, em fecho de vala em zona de arruamentos existentes a pavimentar,
com 0,80m de largura, incluindo nivelamento e compactação do fundo de caixa e
todos os trabalhos inerentes.

56,80 m3 0,00 €

5.1.5
Aplicação de camada de betão betuminoso tipo Binder com 0,05m de espessura, após
rega de colagem de emulsão betuminosa, incluindo todos os trabalhos inerentes, de
acordo com as especificações de projeto. (M01)

56,80 m² 0,00 €

5.1.6
Aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste com
0,04m de espessura, após rega de colagem de emulsão betuminosa, incluindo todos
os trabalhos inerentes.

56,80 m² 0,00 €

5.2 Fornecimento e instalação de tubos PVC SN4 0,00 €

5.1.1 DN 200 270,00 m 0,00 €

5.1.2 DN 315 280,00 m 0,00 €

5.1.3 DN 400 70,00 m 0,00 €

5.3 Diversos 0,00 €

5.3.1

Fornecimento e colocação de caixas de visita circulares compostas por aneis pré
fabricados de betão, incluindo execução de fundo de caixa, cone de fecho, aro e
tampa metálica, rejuntamento das peças e todos os trabalhos inerentes.

18,00 Un 0,00 €

5.3.2

Fornecimento e colocação de caixas retangulares de ramal pré fabricadas de betão ou
executadas "in situ", incluindo execução de fundo de caixa, aro e tampa metálica com
fundo rebaixado para possibilitar a colocação de revestimento idêntico ao do
pavimento do passeio, com classe de resistência B125, rejuntamento das peças e
todos os trabalhos inerentes.

12,00 Un 0,00 €

5.3.3

Fornecimento e colocação de sumidouros simples executado "in situ" ou pré
fabricados de betão, incluindo aro e grelha modelo anti-roubo e todos os trabalhos
inerentes.

24,00 Un 0,00 €
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6 REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 0,00 €

6.1 Valas 0,00 €

6.1.1
Abertura de vala em terreno de qualquer natureza incluindo transporte a depósito e
transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. 1 232,75 m3 0,00 €

6.1.2

Fornecimento e colocação de almofada de areia para assentamento e revestimento da
tubagem com altura média de 35cm, incluindo nivelamento e compactação do fundo
da vala e todos os trabalhos inerentes.

201,60 m3 0,00 €

6.1.3

Colocação de solos selecionados isentos de pedras e materia organica para fecho da
vala, sendo aplicado em espessuaras de 0,25m devidamente compactados até á cota
da base do pavimento.

800,75 m3 0,00 €

6.1.4

Aplicação de duas camada de Tout-venant com 0,15m de espessura cada, após
compactação, em fecho de vala em zona de arruamentos existentes a pavimentar,
incluindo nivelamento e compactação do fundo de caixa e todos os trabalhos
inerentes.

56,00 0,00 €

6.1.5

Aplicação de camada de betão betuminoso tipo Binder com 0,05m de espessura, após
rega de colagem de emulsão betuminosa, incluindo todos os trabalhos inerentes, de
acordo com as especificações de projeto. (M01)

56,00 0,00 €

6.1.6

Aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste com
0,04m de espessura, após rega de colagem de emulsão betuminosa, incluindo todos
os trabalhos inerentes.

56,00 0,00 €

6.2 Fornecimento e instalação de tubos PVC SN4 0,00 €

6.2.2 DN 125 230,00 m 0,00 €

6.2.3 DN 200 190,00 m 0,00 €

6.2.4 DN 315 300,00 m 0,00 €

6.3 Diversos 0,00 €

6.3.1
Fornecimento e colocação de caixas de visita circulares compostas por aneis pré
fabricados de betão, incluindo execução de fundo de caixa, cone de fecho, aro e
tampa metálica, rejuntamento das peças e todos os trabalhos inerentes.

12,00 Un 0,00 €

6.3.2

Fornecimento e colocação de caixas retangulares de ramal pré fabricadas de betão ou
executadas "in situ", incluindo execução de fundo de caixa, aro e tampa metálica com
fundo rebaixado para possibilitar a colocação de revestimento idêntico ao do
pavimento do passeio, com classe de resistência B125, rejuntamento das peças e
todos os trabalhos inerentes.

12,00 Un 0,00 €

6.3.3

Fornecimento e colocação de caixa retangular de ramal pré fabricada de betão ou
executada "in situ", sifonada, incluindo execução de fundo de caixa, aro e tampa
metálica com fundo rebaixado para possibilitar a colocação de revestimento idêntico
ao do pavimento do passeio, com classe de resistência B125, rejuntamento das peças
e todos os trabalhos inerentes.

1,00 Un 0,00 €

6.3.4
Fornecimento e colocação de sumidouro sifonado executado "in situ" ou pré fabricado
de betão, incluindo aro e grelha modelo anti-roubo e todos os trabalhos inerentes.

1,00 Un 0,00 €
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7 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS 0,00 €

Nota: Trabalhos a executar de acordo com as descrições técnicas e peças
desenhadas m²

7.1 REDE SUBTERRÂNEA DE BAIXA TENSÃO 0,00 €

7.1.1

Abertura, compactação e Tapamento de VALAS para assentamento de cabos, com
empolamento de 20%, comum a Rede de Baixa Tensão, Chegadas e Rede de
Iluminação Pública, incluindo o fornecimento de areia fina, rede e fita de sinalização,
de acordo com os pormenores das peças escritas e desenhadas.

406,00 ml 0,00 €

7.1.2
Abertura e Tapamento de TRAVESSIA do tipo especial para baixa tensão, com
reposição de pavimento betuminoso, de acordo com os pormenores das peças
escritas e desenhadas.

32,00 ml 0,00 €

7.1.3
Fornecimento e Instalação em vala de Cabo tipo LVAV 3x185+95, ensaiado e
recepcionado pela EDP Distribuição de Energia S.A.

290,40 m 0,00 €

7.1.4
Fornecimento e instalação de tubo PVC PN6 DN125, para protecção dos cabos nas
travessias.

128,00 m 0,00 €

7.1.5
Fornecimento e Instalação de Armários de Distribuição, totalmente equipados,
cablados, ensaiados e ligados conforme especificação técnica e peças desenhadas.

7.1.5.1           Tipo BT X (5 T2) 1,00 un 0,00 €

7.1.5.2           Tipo BT W (2 T2 + 4 T00) 3,00 un 0,00 €

7.1.6

Fornecimento e montagem de Condutor H1XV-U1G25 (Azul/preto) e Electrodos de
Terra tipo vareta de cooperweld 2m 250um, conforme peças desenhadas e escritas,
incluindo todos os materiais e acessórios para execução de terra de serviço dos
Armários de Distribuição.

4,00 un 0,00 €

7.1.7

Fornecimento e montagem de poste de betão identificados nas zonas de fim de linha,
com as características indicadas em projecto, incluindo abertura e fecho de cova, e
reposição do pavimento idêntico ao existente, sendo:

7.1.7.1  - Apoio de Betão AP1 (9/1000) 1,00 un 0,00 €

7.1.8

Trabalhos a efectuar para reposicionar o Armário de Distribuição AD0028, incluindo
todas as uniões, cabos e ligações necessárias a efectuar de forma a garantir a
continuidade de serviço da rede.

1,00 Conj. 0,00 €

7.2 CHEGADAS 0,00 €

7.2.1
Fornecimento e Instalação em vala de Cabo tipo LSVAV 4x35, ensaiado e
recepcionado pela EDP Distribuição de Energia S.A.

10,00 m 0,00 €

7.2.2
Fornecimento e Instalação em vala de Cabo tipo LSVAV 4x16, ensaiado e
recepcionado pela EDP Distribuição de Energia S.A.

204,00 m 0,00 €

7.2.3
Fornecimento e montagem de Portinhola, caixa de contador BTN trifásica, totalmente
equipada, cablada, e ensaiada, e tubagem conforme pormenor de arquitectura.

12,00 un 0,00 €

7.3 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 €

7.3.1

Abertura, compactação e Tapamento de VALAS para assentamento de cabos,
incluindo o fornecimento de areia fina, rede e fita de sinalização, de acordo com os
pormenores das peças escritas e desenhadas (com exclusão dos comuns à Rede de
Distribuição e Chegadas)

396,00 ml 0,00 €

7.3.2
Abertura e Tapamento de TRAVESSIA do tipo especial para baixa tensão, com
reposição de pavimento betuminoso, de acordo com os pormenores das peças
escritas e desenhadas.

70,00 ml 0,00 €

7.3.3
Fornecimento e instalação de tubo PVC PN6 DN125, para protecção dos cabos nas
travessias.

280,00 ml 0,00 €

7.3.4
Fornecimento e Instalação em vala de Cabo tipo LSVAV 4x16, ensaiado e
recepcionado pela EDP Distribuição de Energia S.A.

882,20 ml 0,00 €

7.3.5 Candeeiros de Iluminação:

7.3.5.1

Fornecimento e montagem de conjunto constituído por coluna de secção tronco-
cónica, altura útil de 8 metros, em aço galvanizado, por imersão a quente, interior e
exteriormente, com electrificação, com pintura na cor Cinza Antracite Rugoso (AKZO
900), fixação por penetração ao solo e Luminária MAYA MIDI LED, com Braço
ATHOS.

35,00 un 0,00 €

7.3.6
Fornecimento e instalação de cabo H1VV-F 3G2,5mm2, instalado entre a caixa de
protecção e seccionamento (Portinhola e armaduras).

280,00 ml 0,00 €

7.3.7 Terras:

7.3.7.1
Fornecimento e execução de Terra de Protecção composta por electrodo de terra tipo
vareta de cooperweld, Cabo de terra VV 1G35 (V/A - PRETO), para ligação entre
candeeiro e electrodo incluindo todos os materiais e acessórios inerentes.

35,00 vg 0,00 €

7.4 DESMONTAGENS 0,00 €

7.4.1
Desmontagem de candeeiro de iluminação pública existente, com aproveitamente,
incluindo transporte para o armazém dos serviço municipais, incluindo todos os
trabalhos e acessórios necessária à sua remoção.

7,00 un 0,00 €

7.5 DIVERSOS 0,00 €

7.5.1
Fornecimento de telas finais em formato digital (AutoCad), CD/DVD e três exemplares
papel opaco.

1,00 vg 0,00 €

7.5.2 Ensaios da resistência de isolamento dos cabos antes da sua colocação em serviço. 1,00 vg 0,00 €
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8 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES (ITUR) 0,00 €

8.1 REDE DE INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 €

8.1.1

Abertura, compactação e Tapamento de VALAS para assentamento de cabos,
incluindo o fornecimento de areia fina, rede e fita de sinalização, e pó de pédra,
reposição de pavimento do tipo pavê, de acordo com os pormenores das peças
escritas e desenhadas.

222,30 m 0,00 €

8.1.2

Abertura, compactação e Tapamento de Travessias para assentamento de cabos,
incluindo o fornecimento de areia fina, rede e fita de sinalização, e pó de pédra, e
reposição de pavimento do tipo betuminoso de acordo com os pormenores das peças
escritas e desenhadas.

15,00 m 0,00 €

8.1.3

Fornecimento e execução de traçado de condutas de Telecomunicações, tipo F3, em
vala aberta de acordo com desenho tipo, utilizando tubos PVC 6 Kgf/cm² corrugados
Ø110 em vara 450N (cor verde), em vara, com a seguinte constituição: 3xØ110 +
tritubo (3Ø40), para Telecomunciações.

171,00 m 0,00 €

8.1.4

Fornecimento e execução de traçado de condutas de Telecomunicações, tipo F1, em
vala aberta de acordo com desenho tipo, utilizando tubos PVC 6 Kgf/cm² corrugados
Ø63 (cor verde), em vara, com a seguinte constituição: 1xØ40, para
Telecomunciações.

102,00 m 0,00 €

8.1.5

Execução de câmara subterrânea do tipo NR2 (120x75 cm), com pelo menos 1,5m de
profundidade, de acordo com o desenho em anexo, incluindo o fornecimento de todos
os materiais nomeadamente aro + tampas em ferro fundido, com resistência B400,
com marca "Município de Almodôvar", pintura interior de cor branca, com dimensões e
demais características de acordo com as especificações. Pode ser pré-fabricada.

6,00 un 0,00 €

8.1.6

Execução de câmara subterrânea do tipo CVM (0,3x0,3 cm), com pelo menos 0,5m de
profundidade, incluindo o fornecimento de todos os materiais nomeadamente aro +
tampas, com resistência B125, com marca "Município de Almodôvar", pintura interior
de cor branca, com dimensões e demais características de acordo com as
especificações. Pode ser pré-fabricada.

12,00 un 0,00 €

8.1.7

Execução de telas finais para entrega ao Dono de obra de 2 exemplares em papel
opaco e 1 exemplar em formado digital (ACAD), fichas técnicas de todos os materiais
aplicados e respectivo certificado de conformidade regulamentar, organizados em
pasta de arquivo com índice e separador por tipo de material.

1,00 vg 0,00 €

8.1.8
Execução de ensaios em todas as tubagens, com utilização de guia de diâmetro
equivalente à tubagem a ensaiar e entrega de todos os documentos conforme previsto
na legislação aplicável.

1,00 vg 0,00 €



PREÇO

TOTAL UNIDADE UNITÁRIO TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

QUANTIDADES
OBSERVAÇÕES

9 REDE DE GÁS E DEPÓSITO DE ABASTECIMENTO 0,00 €

9.1 Valas 0,00 €

9.1.1
Abertura de vala em terreno de qualquer natureza incluindo transporte a depósito e
transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. 200,00 m3

-  €                        

9.1.2

Fornecimento e colocação de almofada de areia para assentamento e revestimento da
tubagem com altura média de 24cm, incluindo nivelamento e compactação do fundo
da vala e todos os trabalhos inerentes.

48,00 m3
-  €                        

9.1.3

Colocação de solos selecionados isentos de pedras e materia organica para fecho da
vala, sendo aplicado em espessuaras de 0,20m devidamente compactados até á cota
da base do pavimento.

70,00 m3
-  €                        

9.1.4
Abertura de caixa para depósito GPL, em terreno de qualquer natureza incluindo
transporte a depósito e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. 8,10 m3

-  €                        

9.1.5
Fornecimento e colocação de almofada de areia para assentamento e revestimento do
depósito GPL, incluindo nivelamento e compactação do fundo da vala e todos os
trabalhos inerentes.

5,38 m3

-  €                        

9.2 Fornecimento e instalação de tubos PEAD PE80 SDR11 PN4 0,00 €

9.2.1 PE 40 x 3,7 200,00 m 0,00 €

9.2.2 PE 32 x 3,0 20,00 m 0,00 €

9.2.3 PE 20 x 3,0 35,00 m 0,00 €

9.3 Acessórios 0,00 €

9.3.1
Fornecimento e colocação de válvula de cunha elástica com extremidades de tubo PE
PN 10, incluindo todos os trabalhos inerentes. 16,00 Un 0,00 €

9.3.2
Fornecimento e colocação de caixas de manobra para alojamento de válvulas de
seccionamento, tipo GDL de classe C250, incluindo todos os trabalhos inerentes. 16,00 Un 0,00 €

9.3.3
Fornecimento e colocação de tampa de fim de troço, incluindo todos os trabalhos
inerentes. 2,00 Un 0,00 €

9.3.4 Fornecimento e colocação de T 40 x 40, incluindo todos os trabalhos inerentes. 1,00 Un 0,00 €

9.3.5 Fornecimento e colocação de T 40 x 32, incluindo todos os trabalhos inerentes. 1,00 Un 0,00 €

9.3.6 Fornecimento e colocação de T 40 x 20, incluindo todos os trabalhos inerentes. 11,00 Un 0,00 €

9.3.6
Fornecimento e colocação de caixa de contador, incluindo todos os trabalhos
inerentes. 12,00 Un 0,00 €

9.4 Depósito RSP de GPL 0,00 €

9.4.1

Fornecimento e montagem de depósito, certificado e homologado de gases de
petróleo liquefeitos (GPL), enterrado, de chapa de aço, de 1200 mm de diâmetro e
2386 mm de comprimento, com uma capacidade de 2400 litros. Tratamento exterior:
granalhagem SA 2 1/2, primário antioxidante e acabamento com esmalte de
poliuretano cor preto. Inclusive caixa de aço inoxidável com tampa, boca de carga,
indicador de nível magnético, tubo de pesca para recolha de gás em fase líquida,
válvulas, manómetro, tampão de drenagem, acessórios de ligação, borne de tomada
de terra e elementos de protecção segundo norma. Elemento de amarração formado
por placas de ancoragem, tensores, grilhões, cabo de aço e protecção de juta
alcatroada, para depósito de gases de petróleo liquefeitos (GPL), enterrado. Inclui-se
ainda neste item a vedação do posto GPL com as dimensões mínimas de 4,40 x 3,20
x 1,00 metros, dois extintores portáteis de 6 kg de pó químico tipo ABC, placas de
sinalização, casoto devidamente equipado conforme necessidades e ligação em tubo
de aço de 1'' ao reservatório, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento/funcionamento da instalação.

1,00 Un 0,00 €

10 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 0,00 €

10.1

Parque de contentor SOPSA, modelo GreenBee de 5000 litros, incluindo fornecimento
e colocação. Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza incluindo o
transporte dos productos sobrantes a vazadouro autorizado, pavimento em betonilha
de 10 cm ligeiramente rugosa assente em base de Tout-Venant com 0,20 m de
espessura e todos os trabalhos inerentes.

3,00 un 0,00 €

10.2

Parque de contentor SOPSA, modelo GreenBee de 3000 litros, para vidro, incluindo
fornecimento e colocação. Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza
incluindo o transporte dos productos sobrantes a vazadouro autorizado, pavimento em
betonilha de 10 cm ligeiramente rugosa assente em base de Tout-Venant com 0,20 m
de espessura e todos os trabalhos inerentes.

1,00 un 0,00 €
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