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Formulário principal da proposta 

Referência interna da 
proposta:

001/CMMB 

Código da proposta: 0.0 

Proposta Realizada no 
ambito de um 
agrupamento de 
fornecedores?

Não 

Valor global da proposta: 23.762,52 euros 

Prazo de 
entrega/execução:

60 dias 

Exportar lista de items

Linha Cod. Descrição Un. Qtd. Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

1 Capítulo 1 - Movimento de Terras

1 1.1 

Escavação em terreno predominantemente rochoso, 
abertura de vala nova, com meios mecânicos em 
abertura de valas, incluindo o transporte de produtos 
sobrantes a vazadouro, a uma distância não superior a 
2Km. (Aproveitando local da vala existente, até à 3.ª 
caixa de águas pluviais, partindo do cimo). 

m3 105,60 15,00 1.584,00 

2 1.2 

Escavação em terreno com rocha branda ou terreno 
mole, nomeadamente no local onde serão aproveitadas 
as valas que foram utlizadas para instalação de 
tubagens existentes, com meios mecânicos em 
abertura de valas, incluindo o transporte de produtos 
sobrantes a vazadouro, a uma distância não superior a 
2Km. 

m3 1,00 0,00 

3 1.3 

Fornecimento e aplicação de saibro em formação de 
almofada de assentamento de tubagens, com 0,10m de 
espessura média, e envolvimento integral das 
tubagens, garantindo um recobrimento à geratriz 
superior das tubagens de 0,30m, incluindo 
compactação por meios mecânicos ou manuais. 

m3 43,02 3,50 150,57 

4 1.4 

Fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20 
para protecção de tubagens, com envolvimento integral 
das tubagens, garantindo um recobrimento à geratriz 
superior das tubagens de 0,20m, incluindo 
fornecimento de materiais e trabalhos necessários. 

m3 6,75 85,00 573,75 

5 1.5 

Aterro de valas por camadas, utilizando terras 
resultantes da escavação, (depois de cirandadas), 
incluindo compactação por meios mecânicos ou 
manuais. 

m3 55,83 1,30 72,58 

2 Capítulo 2 - Rede de Abastecimento de Águas

6 2.1 ml 25,00 2,95 73,75 
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Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD, 
PN10, Ø63mm, bem como todos os trabalhos 
necessários e sujeições de montagem. 

7 2.2 

Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD, 
PN10, Ø25mm, em ramais de abastecimento de água, 
com comprimento médio de 2,5m, incluindo acessórios 
de ligação à rede e de tapagem do ramal, bem como 
todos os trabalhos necessários e sujeições de 
montagem. (Incluindo o restabelecimento de ramais 
existentes) 

UN 8,00 95,00 760,00 

8 2.3 
Fornecimento e colocação de torneira de rega de 3/4" 
em canteiro ligada a tubo em PEAD de 3/4", incluindo 
acessórios e trabalhos necessários. 

UN 2,00 12,50 25,00 

3 Capítulo 3 - Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas

9 3.1 
Fornecimento e colocação de tubagem em PVC, 
Ø125mm, PN6, incluindo todos os materiais e trabalhos 
necessários. 

ml 12,00 3,60 43,20 

10 3.2 
Fornecimento e colocação de tubo corrugado de 
parede dupla em Polipropileno, Ø200mm, SN8, 
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários 

ml 28,00 5,25 147,00 

11 3.4 

Fornecimento e montagem de caixa de visita, formada 
por anéis de betão pré-fabricados com diâmetro de 
1,00m, com profundidade média de 1,50 m, incluindo 
cone/cabeça cónica excêntrica, incluindo soleira em 
betão, incluindo fornecimento e montagem de tampa 
com aro em ferro fundido com diâmetro de 0,50 m, da 
classe de resistência D400, com inscrição "Águas 
Residuais/Saneamento", incluindo todos os materiais e 
trabalhos necessários 

UN 1,00 265,00 265,00 

4 Capítulo 4 - Rede de Drenagem de Águas Pluviais

12 4.1 
Fornecimento e colocação de tubo corrugado de 
parede dupla em Polipropileno, Ø200mm, SN8, 
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. 

ml 22,00 5,25 115,50 

13 4.2 
Fornecimento e colocação de tubo corrugado de 
parede dupla em Polipropileno, Ø315mm, classe SN8, 
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. 

ml 48,00 9,95 477,60 

14 4.3 

Fornecimento e montagem de caixa para recolha de 
águas pluvias, (sarjeta), com profundidade média de 
1,00m, incluindo fornecimento e montagem de grelha 
com aro em ferro fundido com 0,31x0,55m, incluindo a 
sua ligação em tubo de Polipropileno, SN8, de 200mm à 
caixa de visita mais próxima de acordo com projecto 
(2,5m), bem como, todos os materiais e trabalhos 
necessários. 

UN 4,00 115,00 460,00 

15 4.4 

Fornecimento e montagem de caixa de visita, formada 
por anéis de betão pré-fabricados com diâmetro de 
1,00m, com profundidade média de 1,50 m, incluindo 
cabeça cónica excêntrica, incluindo soleira em betão, 
incluindo fornecimento e montagem de tampa com aro 
em ferro fundido com diâmetro de 0,50 m, da classe de 
resistência D400, com inscrição "Águas Pluviais", 
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. 

UN 3,00 265,00 795,00 

16 4.5 

Fornecimento e montagem de caixa para recolha de 
águas pluviais, (sumidouro com grelha contínua) de 
dimensões interiores 0,30x1,50 m, com profundidade 
média de 1,20m, assentamento de grelha (GRELHA A 
FORNECER PELO DONO DE OBRA), incluindo a sua 
ligação em tubo de Polipropileno, SN8, de 315mm à 
caixa de visita mais próxima, bem como, todos os 
materiais e trabalhos necessários. 

UN 1,00 156,94 156,94 

5 Capítulo 5 - Zonas ajardinadas
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17 5.1 Construção de muro em blocos de betão 50x20x15cm, 
com altura média de 75 cm, incluindo fundações, 
pilares nas extremidades e nos ângulos e coroamento 
em betão armado de 10 cm de altura, reboco nas faces 
à vista, cofragens, descofragens todo o movimento de 
terras e trabalhos complementares ao bom 
acabamento. 

m2 12,50 26,75 334,38 

18 5.2 

Fornecimento e execução de PINTURA COM TINTA 
PLÁSTICA, do tipo "Robbialac, série: REP, ref. 064 
(cores a indicar pela fiscalização)" ou equivalente, no 
mínimo duas demãos necessárias a um perfeito 
acabamento, sobre reboco de muro, incluindo 
aplicação prévia de primário, todos os trabalhos e 
materiais necessários, conforme indicações da casa 
fornecedora. 

m2 12,50 8,50 106,25 

19 5.3 

Fornecimento e assentamento de "guias de jardim" de 
cimento ? 0,08x0,08x0,25m, incluindo base em betão 
simples, com altura mínima de 10cm, preenchimento 
de juntas com cimento, bem como todos os materiais e 
trabalhos necessários a uma boa execução. 

ml 25,20 9,75 245,70 

20 5.4 

Demolição e reposição de muro nas condições 
existentes para atravessamento dos colectores no final 
do arruamento, considerando uma largura máxima de 
3,0 m do muro para a passagem de equipamentos, 
incluindo fundações, rebocos, pinturas, sebes vivas, 
recolocação de espia de poste e todos os trabalhos 
complementares. (MURO 01) 

m2 3,60 49,50 178,20 

21 5.5 

Demolição e reposição de muro em pedra nas 
condições existentes para atravessamento dos 
colectores no caminho particular, considerando uma 
largura máxima de 3,0 m do muro para a passagem de 
equipamentos, incluindo fundações e todos os 
trabalhos complementares. (MURO 02) 

m2 3,00 52,50 157,50 

6 Capítulo 6 - Pavimentação

22 6.1 

Abertura e regularização de caixa de pavimento em 
terreno rochoso, até às cotas necessárias, com 
profundidade mínima de 30 cm, incluindo desmonte de 
afloramentos rochosos e transporte a vazadouro de 
produtos sobrantes. 

m2 125,00 6,75 843,75 

23 6.2 

Regularização de caixa de pavimento em terreno de 
qualquer natureza (sem desmonte de rocha), 
garantindo as cotas necessárias, incluindo 
compactação de fundo de caixa, aterros necessários e 
transporte a vazadouro de produtos sobrantes. 

m2 595,00 2,25 1.338,75 

24 6.3 

Fornecimento e aplicação de camada de base em tout-
venant na zona de circulação automóvel, com 0,20 m 
de espessura mínima, incluindo rega e compactação e 
todos os trabalhos necessários. 

m2 720,00 2,95 2.124,00 

25 6.4 

Fornecimento e aplicação de pavimento constituído por 
cubo de granito azul/cinza, com 0,11m de aresta, 
incluindo guias em paralelipípedos em granito amarelo 
(22x11x11cm), almofada de areão de 8 cm de 
espessura e tomação de juntas a areão, remates de 
tampas em betão, todos os trabalhos necessários e 
complementares. 

m2 720,00 12,15 8.748,00 

7 Capítulo 7 - Prolongamento da rede de águas pluviais até à linha de água

26 7.1 

Escavação em terreno misto (rocha dura e terra 
vegetal), abertura de vala nova, com meios mecânicos 
em abertura de valas, incluindo o transporte de 
produtos sobrantes a vazadouro, a uma distância não 
superior a 2Km. (Desde a 3.ª caixa à linha de água). 

m3 120,00 16,50 1.980,00 

27 7.2 m3 42,00 3,50 147,00 
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Fornecimento e aplicação de saibro em formação de 
almofada de assentamento de tubagens, com 0,10m de 
espessura média, e envolvimento integral das 
tubagens, garantindo um recobrimento à geratriz 
superior das tubagens de 0,30m, incluindo 
compactação por meios mecânicos ou manuais. 

28 7.3 

Aterro de valas por camadas, utilizando terras 
resultantes da escavação, (depois de cirandadas), 
incluindo compactação por meios mecânicos ou 
manuais. 

m3 78,00 1,30 101,40 

29 7.4 
Fornecimento e colocação de tubo corrugado de 
parede dupla em Polipropileno, Ø315mm, classe SN8, 
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. 

ml 40,00 9,95 398,00 

30 7.5 

Fornecimento e montagem de caixa de visita, formada 
por anéis de betão pré-fabricados com diâmetro de 
1,00m, com profundidade média de 1,50m, incluindo 
cabeça cónica excêntrica, incluindo soleira em betão, 
incluindo fornecimento e montagem de tampa com aro 
em ferro fundido com diâmetro de 0,50 m, da classe de 
resistência B125, com inscrição "Águas Pluviais", 
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. 

UN 1,00 265,00 265,00 

7.6 CONSTRUÇÃO DE CAIXA COM QUEDA GUIADA, COM TUBO DE DIÂMETRO DE 315 MM

31 7.6.1 

Fornecimento e montagem de caixa de visita, formada 
por anéis de betão pré-fabricados com diâmetro de 
1,25 m, com profundidade com cerca de 3,0 m, 
incluindo cabeça cónica excêntrica, incluindo soleira 
em betão, incluindo fornecimento e montagem de 
tampa com aro em ferro fundido com diâmetro de 
0,60m, da classe de resistência B125, com inscrição 
"Águas Pluviais", incluindo todos os materiais e 
trabalhos necessários. 

UN 1,00 375,00 375,00 

32 7.6.2 

Fornecimento e fixação com abraçadeiras no interior 
de caixa de tubo corrugado de parede dupla em 
Polipropileno, Ø315mm, SN8, incluindo todos os 
materiais e trabalhos necessários. 

ml 6,00 29,95 179,70 

33 7.6.3 
Fornecimento e colocação no interior de caixa de 
Curvas de 90º em Polipropileno corrugado de diâmetro 
de 315 mm. 

UN 2,00 39,75 79,50 

34 7.6.4 
Fornecimento e fixação de degraus para câmara de 
visita, em aço e revestido a polipropileno, do tipo 
"Fucoli, código 20207010", ou equivalente. 

UN 9,00 9,50 85,50 

35 7.6.5 
Fornecimento e colocação no interior de caixa de Tês 
em Polipropileno corrugado de Diâmetro de 315 mm. 

UN 1,00 175,00 175,00 

8 Capítulo 8 Estaleiro, gestão de resíduos e higiene e segurança

36 8.1 

Encargos gerais para fornecimento, montagem, 
manutenção e desmontagem do estaleiro, balizagem e 
sinalização temporária, implantação da obra e 
restantes trabalhos complementares. 

vg 1,00 100,00 100,00 

37 8.2 
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição, conforme legislação em vigor 
e sua implementação em obra. 

vg 1,00 50,00 50,00 

38 8.3 
Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua 
implementação em obra de acordo com a legislação 
vigente. 

vg 1,00 50,00 50,00 

Preço Total da Proposta 23.762,52 

Elementos Documentais anexados a Proposta

Atributos da proposta Proposta.pdf 
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Cronograma financeiro 
Cronograma 
Financeiro.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 

Delegação de poderes 
Declaração de 
delegação de 
poderes.pdf 

Lista de preços unitários 
lista de 
preços.pdf 

Plano de pagamentos 
Plano de 
pagamentos.pdf 

Um plano de trabalhos, tal como definido no 
artigo 361.º do CCP 

Plano de trab. - 
Equip. - Mão de 
Obra.pdf 
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