
CÓDIGO DESIGNAÇÃO UNIDADES QUANTIDADE
1

Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura
de valas, incluindo o transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, a uma distância não superior a 2Km m3 118,00

2 Fornecimento e aplicação de areia 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 0,20m, incluindo compactação por meios
mecânicos ou manuais m3 46,00

3
Aterro de valas por camadas, utilizando terras resultantes
da escavação, (depois de cirandadas), incluindo rega e
compactação por meios mecânicos ou manuais m3 72,00

4 Fornecimento e colocação de tubo corrugado de parede
dupla em Polipropileno, Ø315mm, SN8, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários ml 138,00

5
Fornecimento e colocação de curva a 90º de tubo
corrugado de parede dupla em Polipropileno, Ø315mm,
SN8, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários un 2,00

6
Fornecimento e montagem de caixa de visita quadrada,
com área interior/livre de 0,40x0,40m e profundidade
média de 0,80m, incluindo fornecimento e montagem de
tampa quadrada, com aro, em ferro fundido, de classe de
resistência B125, incluindo todos os trabalhos necessários un 5,00

7
Fornecimento e montagem de caixa de visita, formada por 
anéis de betão pré-fabricados com diâmetro de 1,00m,
com profundidade média de 1,20m, incluindo cabeça
cónica excêntrica, incluindo soleira em betão armado,
incluindo fornecimento e montagem de tampa com aro em
ferro fundido com diâmetro de 0,60m, da classe de
resistência DN400, com inscrição "Águas Pluviais",
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários un 2,00

8 Fornecimento e assentamento de lancil recto normal, em
cimento, 100x25x15x12cm, incluindo fundação em betão
ciclópico ml 71,00

9 Fornecimento e assentamento de lancil sarjeta, em
cimento, 100x25x15x12cm, incluindo fundação em betão
ciclópico ml 8,00

10 Regularização e limpeza de plataforma existente, com
recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora e a
varredora mecânica m2 315,00

11 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant"
com 0,15m de espessura, após rega e compactação, em
áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em
regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a
envolvente m2 315,00

12 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e
colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2 m2 315,00
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13 Fornecimento e aplicação de camada de mistura
betuminosa executada a quente, com características de
desgaste, com 0,08m de espessura mínima após
compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com
agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de
rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e
todos os trabalhos necessários à adequada consolidação
e um perfeito acabamento, nomeadamente, acerto e
remate de tampas de redes à cota do pavimento

m2 315,00
14 Execução de marca longitudinal com linha branca

contínua, com 0,10m de largura, em marcação de lugares
de estacionamento, (incluindo pré-marcação) ml 21,00

15 Execução de pintura em marcação de barras de paragem,
(incluindo pré-marcação) m2 20,00

16 Execução de pintura em marcação de setas de seleção
simples, (incluindo pré-marcação) un 2,00

17 Aquisição e instalação de sinal de trânsito, de diâmetro
0,60m, incluindo prumo redondo em ferro galvanizado, de
diâmetro 2'', bem como todos os acessórios, materiais e
trabalhos necessários a uma correta e sólida fixação

un 3,00




