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Exmos. Senhores 
Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa Proposta/Candidatura de preços referentes ao Procedimento
em epígrafe.
 
 

1.Formulário Principal 

 

 
 

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura 

 

Referência do
Procedimento Designação do Procedimento Tipo de

Procedimento Data

310/301/131 Criação de Lugares de Estacionamento ao Km 52,5 da EN
226, em Prados de Baixo Ajuste Directo 09/09/2016

Apresentação de Proposta enquanto Agrupamento? Não

Cód. Proposta Valor da Proposta Prazo de Execução da Obra/Contrato

0.0 10.619,37 60 Dias

Programa de Trabalhos

Documentos Públicos:
Equipamento_por_Atividade_IForc091.16.pdf
Plano_Equipamento_IForc091.16.pdf
Plano_Mao_de_Obra_IForc091.16.pdf
Plano_de_Pagamentos_IForc091.16.pdf
Plano_de_Trabalhos_IForc091.16.pdf
Mao_de_Obra_por_Atividade_IForc091.16.pdf
Cronograma__Financeiro__Plano_Pagamentos.pdf

Documentos Classificados:

Declaração em Conformidade com o Anexo 1

Documentos Públicos:
Certidao_Permanente_Embeiral_Eng._Construcao_ate_5-11-2019.pdf
Declaracao_Anexo_I_Alinea_a)_N__1_Art__57.pdf
Procuracao_Embeiral_2016.PDF

Documentos Classificados:

Outros

Documentos Públicos:
Alvara_Embeiral.pdf
Cartao_Cidadao_Sr._Carlos_Lemos.pdf
Cartao_Cidadao_Raul.pdf
Declaracao_Aceitacao_Cond_CE.pdf
Declaracao_Alvara.pdf
Declaracao_Preco_Anormalmente_Baixo.pdf
Declaracao_Proposta_Preco_Atributos.pdf
Declaracao_Subcategorias.pdf
LPU_Criacao_Lugares_Estacionamento_-_Mun_Moimenta_Beira.pdf
LPU_Criacao_Lugares_Estacionamento_-_Mun_Moimenta_Beira.xls
Memoria_Descritiva_Tipo.pdf
Nota_Justificativa.pdf

Documentos Classificados:
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3. Elementos que acompanham a Proposta 
3.1. Campos de texto da Proposta 

 
3.2. Subfactores da Proposta 

 
3.3. Subfactores do Formulário da Proposta 

 
3.4. Especificações Técnicas do Formulário da Proposta 

 
4.Formulário da Proposta/Candidatura(Original) 

Outros Inseridos Campo "Outros"

Critério Subcritério Ponderação Opção Seleccionada
Não existem critérios de avaliação ao nível da proposta

Código Designação Critério Subcritério Opção
Seleccionada Ponderação

Não existem critérios de avaliação ao nível de artigos

Código Designação Especificação Técnica Campo Preenchido
Não existem especificações técnicas

Código Designação Quant.
Pedida Un. Preço

Unitário Total

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

118 m3 5,83 687,94

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

46 m3 11,66 536,36

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

72 m3 4,67 336,24

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

138 ml 10,5 1.449,00

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

2 un 174,96 349,92

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

5 un 204,12 1.020,60

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

2 un 2,68 5,36

8 Fornecimento e assentamento de lancil recto normal, em cimento,
100x25x15x12cm, incluindo fundação em betão ciclópico 71 ml 14 994,00

9 Fornecimento e assentamento de lancil sarjeta, em cimento,
100x25x15x12cm, incluindo fundação em betão ciclópico 8 ml 14 112,00

10 Regularização e limpeza de plataforma existente, com recurso a
moto-niveladora e/ou retro-escavadora e a varredora mecânica 315 m2 1,17 368,55

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

315 m2 2,8 882,00

12 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa
taxa aproximada de 0,8KN/m2 315 m2 0,47 148,05
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Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitação. 
Ficamos entretanto à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos. 
Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração. 
 
 
Atentamente 
 

Código Designação Quant.
Pedida Un. Preço

Unitário Total

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

315 m2 9,33 2.938,95

14
Execução de marca longitudinal com linha branca contínua, com
0,10m de largura, em marcação de lugares de estacionamento,
(incluindo pré-marcação)

21 ml 2,92 61,32

15 Execução de pintura em marcação de barras de paragem, (incluindo
pré-marcação) 20 m2 17,5 350,00

16 Execução de pintura em marcação de setas de seleção simples,
(incluindo pré-marcação) 2 un 58,32 116,64

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

3 un 87,48 262,44

Total (sem IVA): 10.619,37 €
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