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Informação detalhada da proposta 

Referência interna da proposta: C145.15 

Código da proposta: 0.0 

Proposta Realizada no ambito de um 

agrupamento de fornecedores?
Não 

Valor global da proposta: 185.500,00 euros 

Prazo de entrega/execução: 240 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 7.035,35 7.035,35 

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

equipamentos. 
vg 1,00 609,00 609,00 

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 1,00 761,25 761,25 

4 1.4 
Fornecimento e colocação de placa identificadora da empreitada, com 1,00 x 1,50 m2, de 

acordo com pormenor anexo. 
vg 1,00 203,00 203,00 

2 Cap. II - Demolições

5 2.1 

Saneamentos em pavimentos existentes, com média de altura de 0,30m, em zonas de 

pavimento contaminadas com raizes, incluindo desenraizamento, escavação, remoção, 

aterro com solos selecionados o leito do pavimento até á cota da sub-base,incluindo 

transporte para local proprio tendo em conta o cumprimento do D.L. nº 46/2008 de 12 de 

março e os cortes no pavimento para execução deste saneamento devem ser feitos com 

disco próprio. 

m2 152,00 1,37 208,24 

6 2.2 

Demolição de lancil 100x25x15x12 em betão pré-fabricado, incluindo demolição de 

fundação em betão e todos os trabalhos complementares e e remoção de produtos 

sobrantes a vazadouro e tendo em conta o cumprimento do D.L. nº 46/2008 de 12 de 

março. 

ml 25,00 1,02 25,50 

7 2.3 

Remoção de cubo de granito 10x10x10cm, ao longo da via existente e carregamento e 

transporte de produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela fiscalização e tendo em 

conta o cumprimento do D.L. nº 46/2008 de 12 de março . 

m2 1.339,00 1,42 1.901,38 

3 Cap. III - Pavimentação

3.1 Cap. III.I- Movimento de Terras

8 3.1.1 
Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura plataforma para via e 

remoção de produtos sobrantes a vazadouro. 
m3 400,00 3,55 1.420,00 

9 3.1.2 

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

media de 0,25m, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa e remoção de 

produtos sobrantes a vazadouro. 

m2 4.419,00 0,90 3.977,10 

10 3.1.3 

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

media de 0,15m, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa e remoção de 

produtos sobrantes a vazadouro. 

m2 1.339,00 0,71 950,69 

11 3.1.4 
Aterro com terras da escavação ou emprestimo em camadas não superiores a 0,20 m 

devidamente compactadas e regadas. 
m3 100,00 2,03 203,00 

Maria Fernanda dos Santos Ribe...  |  Município de Carregal do Sal   |  Terça-feira, 2 Junho 2015 11:46:43

Procedimentos 3/2015 

Estrada de Oliveirinha a Travanca de São Tomé 

Geral Abertura Comunicações Júri Propostas

Cod. Proposta: 0.0

Ref. Proposta: C145.15

Concorrente(s): Civibérica - Obras Civis, S.A. 

Relatório de submissão Informação da Proposta Admissão da Proposta Pedidos de esclarecimento

(Ilimitado)  |  (10)  |  Perfil  |  SairProcedimentos Consultas Ajuda

Página 1 de 4acinGov - A plataforma eletrónica de compras públicas

02-06-2015https://www.acingov.pt/acingovprod/1/index.php?mod=processo&action=detailsProc...



3.2 Cap. III.II - Pavimentação

12 3.2.1 
Fornecimento e colocação de camada de tout-venant de 1ª qualidade com 0,2m de 

espessura, em duas camadas de 0,10m, incluindo compactação e regularização. 
m2 5.960,00 2,73 16.270,80 

13 3.2.2 Rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de1,0 kg/m2. m2 5.960,00 0,30 1.788,00 

14 3.2.3 Rega de colagem com betume fluidificado à taxa de 0,7 kg/m2. m2 14.017,00 0,15 2.102,55 

15 3.2.4 

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 0,05m de espessura mínima. 

m2 14.017,00 4,09 57.329,53 

16 3.2.5 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com 

características de regularização, na faixa de rodagem em betão betuminoso com 0,05m 

de espessura mínima após compactação (AC 20 Reg(MB)). 

m2 5.960,00 3,82 22.767,20 

17 3.2.6 

Fornecimento e aplicação de massas de mistura betuminosa a quente com 

caracteristicas de regularização, em depressões, incluindo rega de colagem com betume 

fluidificado à taxa de 0,7 Kg/m2. 

t 606,00 35,75 21.664,50 

18 3.2.7 
Limpeza, regularização e reperfilamento de valetas, incluindo carga, transporte e 

colocação em vazadouro dos produtos sobrantes. 
ml 4.917,00 0,51 2.507,67 

19 3.2.8 
Enchimento de bermas,com saibro proveniente da escavaçãoou emprestimo, com 0,10m 

de espessura, incluindo regularização e compactação. 
m2 956,00 0,76 726,56 

20 3.2.9 

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

separadores, 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. 

ml 58,00 9,34 541,72 

4 Cap. IV - Sinalização

4.1
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:

21 4.1.1 Linha branca continua com 0,12m de largura. ml 2.660,00 0,51 1.356,60 

22 4.1.2 Linha branca traçejada com 0,12m de largura e relação traço/espaço 5/2m. ml 1.640,00 0,37 606,80 

4.2

Fornecimento e colocação de sinais de trânsito reflectores, de dimensão normal, 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, com as seguintes caracteristicas:

23 4.2.1 Sinal B2 - STOP UN 10,00 55,83 558,30 

24 4.2.2 Sinal B1 - Cedência de Passagem UN 2,00 52,78 105,56 

25 4.2.3 Sinal D3a - Obrigação contornar obstaculo UN 1,00 55,83 55,83 

26 4.3 
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 13,00 10,15 131,95 

5 Cap. V - Pontão - Obras de Arte do Tipo Passagens Inferiores Agrícolas e Hidráulicas Especiais

27 5.1 

Restabelecimento de ligações de infrastuturas, existentes no pontão, incluindo todos os 

trabalhos e acessórios necessários e tudo de acordo com parecer da fiscalização. Terá 

de ser assegurada a sua ligação durante todo o periodo dos trabalhos. 

vg 1,00 507,50 507,50 

5.2 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

5.2.1

Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação, entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas 

afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito e tendo em 

conta o cumprimento do D.L. nº 46/2008 de 12 de março:

28 5.2.1.1 Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 55,00 20,30 1.116,50 

5.3 Cofragem, incluindo reaplicações:

29 5.3.1 Para betão não à vista. m2 77,00 10,15 781,55 

30 5.3.2 Para betão à vista. m2 138,00 12,69 1.751,22 

5.4 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

31 5.4.1 Betão C 16/20 na regularização de fundações. m3 6,30 60,90 365,40 

32 5.4.2 Betão C 30/37. m3 68,00 71,05 4.831,40 

5.5 Aços, incluindo fornecimento e montagem:

33 5.5.1 Aço A 500 NR. kg 8.121,00 0,84 6.821,64 

5.6 Processos construtivos:

34 5.6.1 

Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à execução do tabuleiro, 

incluindo passagens de serviço, desvios provisórios, trabalhos de montagem e 

desmontagem, eventual sinalização provisória e estruturas de protecção. 

m3 108,00 19,29 2.083,32 

5.7 Diversos:

5.7.1 Placas de aglomerado negro de cortiça, incluindo fornecimento e colocação:

35 5.7.1.1 Com 0,020 m de espessura. m2 4,00 35,53 142,12 

5.7.2 Fornecimento e colocação de tubos de PVC nos enchimentos de passeios ou passadiços de serviço.

36 5.7.2.1 Tubos f110 m 83,00 3,55 294,65 

37 5.7.2.2 tributo f40 m 28,00 1,83 51,24 

5.7.3
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Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios ou passadiços de serviço, com dimensões 0,6x0,6x0,6m conforme 

pormenor anexo:

38 5.7.3.1 Na transição da plataforma da via para a obra de arte UN 4,00 101,50 406,00 

5.7.4 Esgotos pluviais do tabuleiro, incluindo fornecimento e aplicação:

39 5.7.4.1 Caixas de recepção, incluindo grelha e aro, conforme pormenor anexo. UN 2,00 172,55 345,10 

40 5.7.5 Tubos de ferro galvanizado para esgoto do tabuleiro ø 120mm. m 4,00 58,87 235,48 

41 5.7.6 Fornecimento e colocação de guarda corpos, conforme pormenor anexo. m 20,00 152,25 3.045,00 

42 5.7.7 
Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para enchimento de passeios, 

passadiços de serviço e separadores. 
m3 7,00 81,20 568,40 

5.7.8 Revestimento de passeios e/ou separadores, incluindo fornecimento e colocação:

43 5.7.8.1 Com argamassa esquartelada. m2 22,00 10,15 223,30 

44 5.7.9 
Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão betuminosa do tipo ECR1, 

catiónica, de rotura rápida. 
m2 106,00 5,08 538,48 

5.8 Outros Trabalhos:

45 5.8.1 

Demolição de Obra de Arte existente e de todos os elementos existentes inserido na área 

de intervenção definida em projecto, incluindo movimento e escavação de terras 

necessárias à concretização desta operação. Está incluindo carga, transporte e 

colocação dos produtos sobrantes em vazadouro e eventual indemnização por depósito e 

tendo em conta o cumprimento do D.L. nº 46/2008 de 12 de março. 

m3 40,00 30,45 1.218,00 

46 5.8.2 

Demolição cuidada do topo dos maciços de apoio das condutas em ambos os encontros 

incluindo criação de rugosidade para promover a ligação betão novo-betão velho e tendo 

em conta o cumprimento do D.L. nº 46/2008 de 12 de março. 

m3 2,00 101,50 203,00 

5.8.3 Fornecimento e selagem com grout de ferrolhos, incluindo furação com caroteadora. 

47 5.8.3.1 Ferrolhos f16 com 0.50m de comprimento de acordo com pormenor anexo. UN 34,00 19,29 655,86 

48 5.8.4 
Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte da conduta à estrutura, 

incluindo ligações aparafusadas e pintura anticorrosiva, conforme pormenor anexo. 
kg 33,00 9,14 301,62 

49 5.8.5 
Limpeza e arranjo paisagístico da poça da linha de água, na envolvência da obra de arte, 

em cerca de 20m para montante e jusante da obra de arte. 
m2 294,00 1,02 299,88 

6 Cap. VI - Diversos

50 6.1 

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 33,00 30,45 1.004,85 

51 6.2 

Colocação das sargetas à cota final do pavimento, incluindo grelhas se necessário, e 

todos os trabalhos e acessorios necessários a sua execução.Tudo de acordo com 

parecer da fiscalização. 

UN 13,00 30,45 395,85 

52 6.3 
Limpeza, regularização e desobstrução de aquedutos existentes, tudo de acordo com o 

parecer da fiscalização. 
UN 11,00 50,75 558,25 

53 6.4 

Execução de muros em alvenaria de pedra no novo alinhamento do pontão, com pedra 

existente, incluindo abertura e betonagem de fundações,rejuntamento de juntas, todos os 

trabalhos e acabamentos necessários, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, 

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

m2 60,00 65,98 3.958,80 

54 6.5 

Execução de sumidouro 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 3,00 111,65 334,95 

55 6.6 

Construção de ramais de ligação dos sumidouros à linha de água existente, 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. 

m 120,00 15,12 1.814,40 

56 6.7 
Execução de serventias de acordo com pormenor anexo, incluindo todos os trabalhos 

complementares , materiais acessorios e acabamentos necessários. 
m 291,00 16,04 4.667,64 

7 Cap. VII - RCD

57 7.1 
Assegurar a correcta gestão dos residuos da construção e demolição (PGRCD), de acordo 

com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de pervenção e gestão de RCD anexo. 
vg 1,00 152,25 152,25 

Preço Total da Proposta 185.500,00 

Elementos Documentais anexados a Proposta

Certidão Permanente 

Certidão 

Permanente_Civibérica_27-

06-2015.pdf 

Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de 

encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do 

anexo I do CCP 

Declaração Anexo I.pdf 

Declaração EO 
Declaração Erros e 

Omissões.pdf 

Declaração Preços Parciais 
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Declaração Preços 

Parciais.pdf 

LPU LPU.pdf 

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

Modelo de proposta Anexo III Proposta.pdf 

Nota justificativa do preço proposto 
Nota Justificativa Preço 

Proposto.pdf 

Procuração 
Procuração Paulo Flórido - 

Civibérica.pdf 

Proposta de acordo com o Anexo 3 do Programa de Procedimento Proposta.pdf 

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

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