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Informação detalhada da proposta 

Referência interna da proposta: 4-2015 

Código da proposta: 0.0 

Proposta Realizada no ambito de um 

agrupamento de fornecedores?
Não 

Valor global da proposta: 76.402,12 euros 

Prazo de entrega/execução: 180 dias 

Exportar lista de items

Linha Cod. Descrição Un. Qtd. Preço Unitário Preço Total 

1 Cap. I - Estaleiro

1 1.1 

Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, 

esgotos, ligações electricas, ligações telefonicas, instalações para armazenamento de 

ferramentas e materiais e limpeza da area ocupada após a desmontagem. 

vg 1,00 50,00 50,00 

2 1.2 
Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e 

equipamentos. 
vg 1,00 100,00 100,00 

3 1.3 

Fornecimento de telas finais e croquis de todos os TRABALHOS  realizados e de todos 

os projectos conforme legislação em vigor, em suporte informático (formado .dwg) e 

papel. 

vg 1,00 125,00 125,00 

2 Cap. II- Movimento de Terras

4 2.1 
Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura plataforma para via e 

remoção de produtos sobrantes a vazadouro. 
m3 100,00 0,95 95,00 

5 2.2 
Aterro com terras da escavação ou emprestimo em camadas não superiores a 0,20 m 

devidamente compactadas e regadas. 
m3 450,00 1,20 540,00 

6 2.3 

Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa,com altura 

media de 0,30m, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa e remoção de 

produtos sobrantes a vazadouro. 

m2 3.960,00 0,90 3.564,00 

3 Cap. III - Pavimentação

7 3.1 
Fornecimento e colocação de camada de tout-venant de 1ª qualidade com 0,24m de 

espessura, em duas camadas de 0,12m, incluindo compactação e regularização. 
m2 3.960,00 3,15 12.474,00 

8 3.2 Rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de1,0 kg/m2. m2 3.960,00 0,10 396,00 

9 3.3 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características 

de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,06m de 

espessura mínima. 

m2 3.960,00 4,46 17.661,60 

10 3.4 

Fornecimento e assentamento de lancil 100x25x15x12 em betão pré-fabricado, incluindo 

abertura e betonagem de fundação em betão C12/15 com 0,25x0,20m, remates e todos os

TRABALHOS  complementares. Tudo de acordo com PARECER  da fiscalização e 

pormenor anexo. 

m 1.142,00 6,05 6.909,10 

11 3.5 

Fornecimento e assentamento de lancil guia, 100x25x8 em betão pré-fabricado, incluindo 

abertura e betonagem de fundação em betão C12/15 com 0,20x0,15 m, remates e todos os 

trabalhos complementares. Tudo de acordo com parecer da fiscalização e pormenor 

anexo. 

m 110,00 4,45 489,50 

12 3.6 Fornecimento e assentamento de blocos de betão rectangulares 20x10x6cm, tipo " Artebel 

refª Holanda " ou equivalente , na cor terracota, em passeios, assente em almofada de pó 

de pedra com 0,04m de espessura e tout-venant com 0,15m de espessura, devidamente 

compactado, incluíndo ainda escavação/aterro, regularização, compactação do fundo de 

caixa e se necessário conte de fundação de muros de vedação, carregamento e transporte 

m2 1.607,00 8,55 13.739,85 
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de produtos sobrantes a vazadouro, rejuntamento com areia fina e implantando o desenho 

a INDICAR  pela fiscalização. 

13 3.7 

Fornecimento e assentamento de blocos de betão rectangulares 20x10x6cm, tipo " Artebel 

refª Holanda " ou equivalente , na cor creme, em passeios, assente em almofada de pó de 

pedra com 0,04m de espessura e tout-venant com 0,15m de espessura, devidamente 

compactado, incluíndo ainda escavação/aterro, regularização, compactação do fundo de 

caixa e se necessário conte de fundação de muros de vedação, carregamento e transporte 

de produtos sobrantes a vazadouro, rejuntamento com areia fina e implantando o desenho 

a indicar pela fiscalização. 

m2 20,00 8,55 171,00 

4 Cap. IV - Rede Águas Pluviais

4.1 Cap. IV.I - Escavação e Movimentos de Terras - Redes de Águas Pluviais

14 4.1.1 

Escavação de terreno de qualquer natureza na abertura de valas e caixas de visita para 

rede águas pluviais, incluindo entivação, escoramento e regularização do fundo de vala, 

conforme pormenor anexo. 

m3 586,00 3,02 1.769,72 

15 4.1.2 
Terra cirandada com solo da própria vala, na constituição total do leito e sobreleito das 

tubagens, conforme pormenor anexo. 
m3 181,00 1,20 217,20 

16 4.1.3 

Aterro de valas de rede de águas pluviais, com terras resultantes da escavação, isenta de 

pedras e raízes, regado e compactado por camadas de 0,20m de espessura a 90% do 

Proctor, conforme pormenor anexo. 

m3 405,00 1,10 445,50 

17 4.1.4 
Carregamento, transporte e espalhamento dos produtos em excesso da escavação para 

vazadouro, a indicar pela fiscalização. 
m3 118,00 1,10 129,80 

4.2 Cap.IV.II - Tubagem e Acessórios para a Rede de Águas Pluviais

18 4.2.1 

Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo corrugado PP SN de Ø 315mm de 

8Kg/cm2, incluindo ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários, conforme 

pormenor anexo. 

m 584,00 11,99 7.002,16 

19 4.2.2 

Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricadas em betão, com câmara de retenção, 

incluindo movimento de terras, grelhas em ferro fundido classe D400, localização de ramal 

existente se necessário, remates necessários, tudo de acordo com pormenor anexo e o 

parecer da fiscalização. 

UN 24,00 95,00 2.280,00 

20 4.2.3 

Fornecimento e assentamento de caixas de visita, queda e cabeceira de PLANTA

circular, em aneis de betão de diâmetro 1,00 m, incluindo aro e tampa metálica,diâmetro 60 

classe D400 tipo "Fucoli", normalizada ( NP EN 124), com inscrição CMC - ÁGUAS 

PLUVIAIS. tudo de acordo com pormenor anexo e o parecer da fiscalização. 

UN 12,00 140,00 1.680,00 

21 4.2.4 

Demolição de caixa existente e fornecimento e assentamento de caixas de visita, de planta 

circular, em aneis de betão de diâmetro 1,20 m, incluindo aro e tampa metálica,diâmetro 60 

classe D400 tipo "Fucoli", normalizada ( NP EN 124), com inscrição CMC - ÁGUAS 

PLUVIAIS. tudo de acordo com pormenor anexo e o parecer da fiscalização. 

UN 1,00 50,00 50,00 

22 4.2.5 

Construção de ramais de ligação dos sumidouros às caixas de visita, com comprimento 

médio de 6,00m, em tubagem corrugado PP SN de Ø 200mm de 8Kg/cm, por forma a ficar 

na profundidade de 0,90 m nos sumidouros, incluindo movimento de terras e todos os 

trabalhos acessórios necessários. Tudo com o parecer da fiscalização. 

UN 26,00 76,25 1.982,50 

5 Cap. V - Diversos

23 5.1 

Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e 

ramais domiciliarios, incluindo tampas se necessário, e todos os trabalhos e acessorios 

necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização. 

UN 26,00 15,00 390,00 

24 5.2 

Demolição e reconstrução de muros em alvenaria de pedra, a reconstrução é para executar 

com a pedra resultante da demolição, de acordo com novo alinhamento, incluindo abertura 

e betonagem de fundação, fecho de juntas, fornecimento de pedra se necessário igual a 

existente, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de 

acordo com pormenor e parecer da fiscalização. 

m2 15,00 55,00 825,00 

25 5.3 

Execução de muro em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo abertura e betonagem de 

fundação 0,30x0,30m, pilares (espaçados de 4 em 4 metros), viga de travamento, tudo de 

acordo com o pormenor anexo e parecer da fiscalização. 

m2 20,00 25,00 500,00 

26 5.4 
Remoção de lancis existentes incluindo respectivas fundações e transporte a vazadouro 

nas condições do CE e PPG-RCD. 
ml 78,00 2,50 195,00 

27 5.5 
Remoção de pedra em passeio em calçada grossa de granito incluindo transporte a local a 

definir pela fiscalização. 
m2 79,00 3,00 237,00 

28 5.6 

Execução de soleiras, de acordo com a nova cota do pavimento, incluindo demolição de 

soleiras existentes,remoção, carregamento e transporte dos produtos sobrantes a 

vazadouro, remoção e novo assentamento de portoes existentes, aumento de pilares se 

necessário, betonagem, armaduras, confragens e desconfragens e ainda todos os 

trabalhos e acessórios necessários a sua correcta execução, tudo de acordo com parecer 

da fiscalização e pormenor anexo. 

m 70,00 12,30 861,00 

6 Cap. VI - Sinalização

6.1
Pintura de sinalização horizontal, incluíndo pré-marcação, aplicação de spray a quente com esferas reflectoras, e todos os trabalhos 

acessórios necessários com as seguintes caracteristicas:

29 6.1.1 Linha branca continua com 0,12m de largura. m 223,00 1,10 245,30 

30 6.1.2 Linha branca traçejada com 0,12m de largura e relação traço/espaço 5/2m. m 443,00 0,95 420,85 

31 6.2 UN 1,00 204,00 204,00 

Página 2 de 3acinGov - A plataforma eletrónica de compras públicas

30-09-2015https://www.acingov.pt/acingovprod/1/index.php?mod=processo&action=detailsProc...



Execução de pintura de "passadeiras" em pavimento betuminoso com 6,00 metros de 

comprimento de acordo c/ desenhos desenhode pormenor e regras de sinalização 

inlcluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares 

6.3

Fornecimento e colocação de sinais de trânsito verticais , reflectores, de dimensão 0,70m, em chapa de aluminio com aba, incluíndo 

abraçadeiras em ferro zincadas com 3mm de espessura, tudo de acordo com as normas em vigor, e todos os acessórios e trabalhos 

necesários de acordo com parecer da fiscalização.

32 6.3.1 Paragem Obrigatória (B2) UN 3,00 45,00 135,00 

33 6.3.2 Passagem para peões (H7) UN 2,00 40,00 80,00 

34 6.3.3 

Fornecimento e colocação de sinais de trânsito verticais , reflectores, de dimensão 0,70m, 

em chapa de aluminio com aba, incluíndo abraçadeiras em ferro zincadas com 3mm de 

espessura, placa adicional Modelo 1a, tudo de acordo com pormenor e as normas em 

vigor, e todos os acessórios e trabalhos necesários de acordo com parecer da fiscalização, 

para sinalização de passadeira - A16a. 

UN 2,00 57,29 114,58 

35 6.3.4 
Fornecimento e colocação de postes ( <= 3,50m) galvanizados de Ø 1"1/2 para fixação de 

sinais, incluindo maciço de fixação e tudo de acordo com parecer da fiscalização. 
UN 7,00 31,78 222,46 

7 Cap. VII - RCD

36 7.1 
Assegurar a correcta gestão dos residuos da construção e demolição ( RCD ), de acordo 

com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de pervenção e gestão de RCD anexo. 
vg 1,00 100,00 100,00 

Preço Total da Proposta 76.402,12 

Elementos Documentais anexados a Proposta

Alvará alvara_socitop.PDF 

cronograma financeiro CF_PP.pdf 

Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de 

encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do 

anexo I do CCP 

Anexo I_.pdf 

Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da 

apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço 

resulte, directa ou indirectamente, das peças do procedimento. 

just_baixo_preço_.pdf 

Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra MemóriaDescritiva_.pdf 

Modelo de proposta Anexo III proposta.pdf 

Nota justificativa do preço proposto nota_just_preço_.pdf 

Plano de mão de obra PMO_ENXURREIRA.pdf 

Plano de trabalhos PT_ENXURREIRA.pdf 

Um plano de trabalhos constituído por: - Plano de trabalhos; - Plano 

de mão-de-obra; - Plano de equipamento; - Plano de pagamentos; 
Peq_ENXURREIRA.pdf 

Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho 

previstas no projeto de execução 
lpu.pdf 
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