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Requisições Aquisições Procedimentos Contratos Encomendas Existências Consultas Ajuda 

Consultar Informação da Proposta

Exportar XLS

Formulário principal da proposta 

Referência interna da proposta: 310/302/100.002 

Código da proposta: 0.0 

Proposta Realizada no ambito de um 

agrupamento de fornecedores?
Não 

Valor global da proposta: 11.204,90 euros 

Prazo de entrega/execução: 180 dias 

Observações gerais: Assentamento de cubos de granito - 2 

Exportar lista de items

Linha Cod. Descrição Un. Qtd. Preço Unitário Preço Total 

1 Capítulo 1 - Movimento de Terras

1 1.1 
Regularização de áreas a pavimentar, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-

escavadora 
m2 1.450,00 0,50 725,00 

2 1.2 
Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de caixa, incluindo o 

transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma distância não superior a 2Km 
m3 145,00 3,62 524,90 

2 Capítulo 2 - Pavimentações

3 2.1 
Espalhamento e compactação de camada de "tout-venant" com 0,10m de 

espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com cubos de granito 
m2 1.450,00 0,50 725,00 

4 2.2 

Assentamento de cubos de granito, com 0,11x0,11m, incluindo: - espalhamento de 
areia em criação de "almofada de assentamento" com 0,08m de espessura média, - 

preenchimento de juntas com "goma de cimento", - remates de tampas das caixas 
das infra-estruturas, e - todos os trabalhos necessários a uma boa execução e 

acabamento 

m2 400,00 5,80 2.320,00 

5 2.3 

Assentamento de cubos de granito, com 0,11x0,11m, incluindo: - espalhamento de 

areia em criação de "almofada de assentamento" com 0,08m de espessura média, - 
preenchimento de juntas com saibro, - remates de tampas das caixas das infra-

estruturas, e - todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento 

m2 850,00 5,80 4.930,00 

6 2.4 

Assentamento de cubos de granito, com 0,05x0,05m, incluindo: - espalhamento de 

areia em criação de "almofada de assentamento" com 0,08m de espessura média, - 

preenchimento de juntas com "goma de cimento", - remates de tampas das caixas 

das infra-estruturas, e - todos os trabalhos necessários a uma boa execução e 

acabamento 

m2 200,00 9,90 1.980,00 

Preço Total da Proposta 11.204,90 

Elementos Documentais anexados a Proposta

AnexoI, Proposta, Nota justificativa do preço abeljoao.pdf Este documento foi assinalado como classificado.

AnexoI, Proposta, Nota justificativa do preço abeljoao.pdf Este documento foi assinalado como classificado.

Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de 

encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do 

anexo I do CCP 

abeljoao.pdf 
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ASSENTAMENTO DE CUBOS DE GRANITO - 2 
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