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Formulário principal da proposta 

Referência interna da 
proposta:

MMB.05.2017 

Código da proposta: 0.0 

Proposta Realizada no 
ambito de um 
agrupamento de 
fornecedores?

Não 

Valor global da proposta: 105.800,00 euros 

Prazo de 
entrega/execução:

90 dias 

Exportar lista de items

Linha Cod. Descrição Un. Qtd. Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

1 Trabalhos preparatórios ou acessórios

1 1.1 

Trabalhos de montagem, construção, manutenção, 
desmontagem e demolição do estaleiro, bem como 
trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e 
das serventias internas deste, incluindo todos os 
trabalhos e materiais necessários 

vg 1,00 4.000,00 4.000,00 

2 1.2 

Desenvolvimento e implementação em obra do Plano 
de Segurança, Saúde e Higiene, (nos termos da 
legislação em vigor), incluindo a execução dos 
trabalhos necessários para garantir a segurança de 
todas as pessoas que trabalhem na obra ou que 
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos 
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos 
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos 
de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia 
das vias públicas, incluindo todos os trabalhos e 
materiais necessários 

vg 1,00 1.500,00 1.500,00 

3 1.3 

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras 
provisórias, de todas as servidões e serventias que 
seja indispensável alterar ou destruir para a execução 
dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos e materiais 
necessários, para o bom funcionamento 

vg 1,00 1.100,00 1.100,00 

4 1.4 
Desenvolvimento e implementação em obra do Plano 
de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição, nos termos da legislação em vigor 

vg 1,00 1.500,00 1.500,00 

2 Demolições

5 2.1 

Remoção, transporte e descarga a vazadouro de telhas 
cerâmicas existentes nas coberturas, incluindo 
remoção de peças de remate, todos os trabalhos e 
materiais necessários 

m2 821,30 9,00 7.391,70 

6 2.2 UN 47,00 50,00 2.350,00 

Cod. Proposta: 0.0
Ref. Proposta: MMB.05.2017
Concorrente(s): Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda 
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Remoção, transporte e descarga a vazadouro de 
janelas e portas, existentes nos vãos exteriores, 
incluindo remoção de ferragens e todos os trabalhos e 
materiais necessários 

7 2.3 

Remoção, transporte e descarga a vazadouro da parte 
externa a retirar dos peitoris existentes nos vãos 
exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais 
necessários 

vg 1,00 500,00 500,00 

3 Coberturas

8 3.1 

Fornecimento e aplicação de cobertura constituída por: 
telha cerâmica (incluíndo canto de beira, telhão, telhão 
de três hastes, bacalhau e a meia-telha) do tipo "CS, 
Telha Lusa Tecno, cor: Vermelho Natural N00", ou 
equivalente em coberturas inclinadas, com sistema 
convencional de subtelha placa fibro-betuminosa 
ondulada, utilizada em coberturas, em conjunto com as 
telhas cerâmicas incrementando o isolamento 
higrotérmico, placas de poliestireno extrudido do tipo 
"roofmate sl, da dow, com 8 cm de espessura" ou 
equivalente, incluindo ripas de betão pré-esforçado 
(existente); grampos em aço inox, ripas em PVC do 
tipo "Onduline" ou equilavente; sistema de 
impermeabilização invisível de fachadas do tipo 
"Sikagard 700S" ou equivalente; perfis de fixação; 
reparação ou substituição, em caso necessário, da 
estrutura de suporte existente, todos os trabalhos e 
materiais necessários, conforme pormenor e 
indicações do fabricante. (Nota: Medição efetuada na 
projeção horizontal) 

m2 821,30 43,00 35.315,90 

4 Revestimentos

9 4.1 

Limpeza de todos os elementos em granito expostos, 
(cornijas, cunhais, ombreiras, torças, roda-pés, etc.), 
com recurso a lavagem com água à pressão, sem 
aplicação de produtos corrosivos 

m2 400,00 3,00 1.200,00 

10 4.2 
Limpeza de rebocos em paredes exteriores, com 
recurso a lavagem com água à pressão, sem aplicação 
de produtos corrosivos 

m2 706,00 2,00 1.412,00 

11 4.3 

Reparação de rebocos danificados e/ou instáveis, 
tratamento de juntas e/ou fissuras com material 
adequado, incluindo todos os trabalhos e materiais 
necessários a um perfeito acabamento e uniformidade 
com os rebocos envolventes 

vg 1,00 1.250,00 1.250,00 

12 4.4 

Pintura de paredes/rebocos exteriores, incluindo: - 
fornecimento e aplicação prévia de primário do tipo 
"hidroarmadura da Robbialac, ref. 020-0205", ou 
equivalente; - fornecimento e execução de pintura com 
tinta plástica, do tipo "Robbialac, série: REP, ref. 064", 
ou equivalente, nas demãos necessárias a um perfeito 
acabamento; - bem como, todos os trabalhos e 
materiais necessários a um perfeito acabamento 

m2 706,00 15,00 10.590,00 

5 Preenchimento de Vãos Exteriores

5.1

Fornecimento e aplicação de vãos exteriores em PVC (vão de duas folhas com bandeira 
fixa e com bandeira fixa arredondado) do tipo "SOCIMATEUS, Sistema A9000PVC" ou 
equivalente com vidro duplo (conforme mapa de vãos), incluindo puxador, quadrícula, 
pingadeira, acessórios e ferragens, equipamentos, todos os trabalhos e materiais 
necessários, tudo conforme mapa de vãos e pormenores, referência do vão. Acessórios 
com acabamento lacado a branco

13 5.1.1 - VeA01A UN 14,00 850,00 11.900,00 

14 5.1.2 - VeA01B UN 6,00 850,00 5.100,00 

5.2
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Fornecimento e aplicação de vãos exteriores em PVC (vão de duas folhas com bandeira 
fixa) do tipo "SOCIMATEUS, Sistema A9000PVC" ou equivalente com vidro duplo 
(conforme mapa de vãos), incluindo puxador, quadrícula, pingadeira, acessórios e 
ferragens, equipamentos, todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme 
mapa de vãos e pormenores, referência do vão. Acessórios com acabamento lacado a 
branco. 

15 5.2.1 - VeA02A UN 8,00 600,00 4.800,00 

16 5.2.2 - VeA02B UN 10,00 600,00 6.000,00 

5.3

Fornecimento e aplicação de vãos exteriores em PVC (vão de três folhas com uma 
bandeira fixa e uma bandeira fixa arredondado) do tipo "SOCIMATEUS, Sistema 
A9000PVC" ou equivalente com vidro duplo (conforme mapa de vãos), incluindo puxador, 
quadrícula, pingadeira, acessórios e ferragens, equipamentos, todos os trabalhos e 
materiais necessários, tudo conforme mapa de vãos e pormenores, referência do vão. 
Acessórios com acabamento lacado a branco

17 5.3.1 - VeA03A UN 1,00 1.000,00 1.000,00 

18 5.3.2 - VeA03B UN 1,00 2.000,00 2.000,00 

5.4

Fornecimento e aplicação de vãos exteriores em PVC (vão de duas folhas com bandeira 
fixa) do tipo "SOCIMATEUS, Sistema A9000PVC" ou equivalente com vidro duplo 
(conforme mapa de vãos), incluindo puxador, quadrícula, pingadeira, acessórios e 
ferragens, equipamentos, todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme 
mapa de vãos e pormenores, referência do vão. Acessórios com acabamento lacado a 
branco

19 5.4.1 - VeA04A UN 3,00 850,00 2.550,00 

5.5

Fornecimento e aplicação de vãos exteriores em PVC (vão de duas folhas com bandeira 
fixa) do tipo "SOCIMATEUS, Sistema A9000PVC" ou equivalente com com vidro duplo 
(conforme mapa de vãos), incluindo lamina para enchimento de ripado, puxador, 
quadrícula, acessórios e ferragens, equipamentos, todos os trabalhos e materiais 
necessários, tudo conforme mapa de vãos e pormenores, referência do vão. Acessórios 
com acabamento lacado a branco

20 5.5.1 -VeA04B UN 3,00 500,00 1.500,00 

5.6

Fornecimento e aplicação de vão exterior em PVC (porta de uma folha batente) do tipo 
"SOCIMATEUS, Sistema A9000PVC" ou equivalente com vidro duplo (conforme mapa de 
vãos), incluindo puxador, moleta, ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários, 
tudo conforme mapa de vãos e pormenores, referência do vão. Estrutura com acabamento 
lacado a branco

21 5.6.1 - VeA05 UN 1,00 850,00 850,00 

6 Serralharias

22 6.1 

Limpeza de todos os elementos em ferro, (guardas de 
varandas, mastros de bandeiras e estrutura de suporte 
de relógio sineiro), incluindo remoção/decapagem de 
pintura instável 

vg 1,00 490,40 490,40 

23 6.2 

Pintura de todos os elementos em ferro, (guardas de 
varandas, mastros de bandeiras e estrutura de suporte 
de relógio sineiro), incluindo: - fornecimento e 
aplicação de "Hammerite forjado, ref. 042-06XX", ou 
equivalente; nas demãos necessárias a um perfeito 
acabamento; - bem como, todos os trabalhos e 
materiais necessários a um perfeito acabamento 

vg 1,00 1.500,00 1.500,00 

Preço Total da Proposta 105.800,00 

Elementos Documentais anexados a Proposta

Alvará 
g) Alvará 6789 
Mapec 2017.pdf 

Cronograma Financeiro c) Cronograma 
Financeiro_MB.pdf 
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Curriculum Curriculum 
Mapec.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 - 
MMB.pdf 

Preços Parciais Alvará 
d) Preços Parciais 
Alvará_ MB.pdf 

Procuração 
f) Procuração - 
M.C.P..pdf 

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

b) Plano de 
Trabalhos_MB.pdf 

Uma lista dos preços unitários de todas as 
espécies de trabalho previstas no projeto 
de execução 

a) Lista de Preços 
MB.pdf 
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