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Formulário principal da proposta 

Referência interna da 
proposta:

IForç042.17 

Código da proposta: 0.0 

Proposta Realizada no 
ambito de um 
agrupamento de 
fornecedores?

Não 

Valor global da proposta: 32.170,49 euros 

Prazo de 
entrega/execução:

30 dias 

Exportar lista de items

Linha Cod. Descrição Un. Qtd. Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

1 BAIRRO DA LAGARTEIRA: Capítulo 1 Trabalhos preparatórios

1 1.1 

Remoção por meios mecânicos de lancil em betão 
existente e respetiva fundação, incluindo transporte de 
produtos sobrantes a vazadouro, a uma distância 
máxima de 5 Km. 

m 262,00 3,17 830,54 

2 1.2 
Remoção de pavimento existente em betuminoso, 
incluindo corte com disco nas extremidades, transporte 
a vazadouro, a uma distância máxima de 5 Km. 

m2 162,00 2,68 434,16 

3 1.3 

Remoção de pavimento existente em cubos de granito 
11x11 cm e abertura de caixa para assentamento de 
pavimento em pavê (com uma profundidade média de 
25 cm) , incluindo regularização de caixa e transporte de 
produtos sobrantes a estaleiro municipal (distância 
máima de 5 km). 

m2 47,00 5,86 275,42 

4 1.4 

Limpeza e regularização de caixa de pavimento (sem 
pavimentos existentes) nas áreas a pavimentar com 
pavê, incluindo transporte a vazadouro de produtos 
sobrantes a uma distãncia máxima de 5 Km. 

m2 543,70 1,46 793,80 

2 Capítulo 2 - Aplicação de lancil e pavimentações

5 2.1 

Fornecimento e assentamento de lancis de betão de 
secção 0,12x0,15x0,25 m, recto e curvo, incluindo 
abertura de fundação, base em betão simples (com 
altura mínima de 10 cm), preenchimento de juntas com 
argamassa, bem como, todos os materiais e trabalhos 
necessários a uma boa execução. 

m 294,00 11,84 3.480,96 

6 2.2 

Fornecimento e assentamento de guias de betão de 
secção 0,08x0,08x0,20 m, incluindo abertura de 
fundação, base em betão simples (com altura mínima 
de 10 cm), preenchimento de juntas com argamassa, 
bem como, todos os materiais e trabalhos necessários 
a uma boa execução. 

m 40,00 10,25 410,00 
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7 2.3 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" 
com 0,10 m de espessura mínima, após rega e 
compactação, em áreas a pavimentar com pavê. 

m2 750,70 2,99 2.244,59 

8 2.4 
Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" 
com 0,20 m de espessura mínima, após rega e 
compactação, em áreas a pavimentar com pavê. 

m2 30,00 4,50 135,00 

9 2.5 

Fornecimento e aplicação de pavê de betão hexagonal 
com 6cm de espessura, do tipo "PRESDOURO", ou 
equivalente, para aplicação nos passeios, incluindo 
almofada de assentamento em areia com 8 cm de 
espessura média, preenchimento de juntas com pó de 
pedra, remates de tampas de infraestruras existentes, 
todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa 
execução. 

m2 750,70 13,12 9.849,18 

10 2.6 

Fornecimento e aplicação de betão betuminoso a 
quente com espessura mínima de 0,08 m para remate 
da faixa de rodagem com o lancil aplicar e no 
alargamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos 
necessários à sua perfeita execução. 

m2 133,00 8,91 1.185,03 

3 Capítulo 3 Caixas e ramais de sumidouro

11 3.1 

Fornecimento e colocação de tampas em ferro fundido 
de caixas domiciliárias da rede de esgotos, incluindo 
acerto de caixas às cotas necessárias, todos os 
materiais e trabalhos necessários a uma boa execução 
e ao bom acabamento. 

UN 6,00 140,35 842,10 

12 3.2 

Execução de ramal para ligação de sumidouro com 
tubagem em polipropileno de diâmetro de 200 mm, 
incluindo corte de tapete, abertura e tapamento de vala, 
materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

m 12,00 19,53 234,36 

13 3.3 

Reconstrução de sumidouros, por forma a se ajustarem 
ao novo traçado do arruamento, incluindo fornecimento 
de aro e grelha em ferro fundido (59x24x3 cm, classe 
C250), bem como, todos os materiais e trabalhos 
necessários à sua perfeita execução e acabamento. 

UN 6,00 79,33 475,98 

4 Capítulo 4 Reconstrução de muro

14 4.1 

Desmonte e remoção de rede de vedação, de prumos e 
acessórios metálicos existentes em condições para 
posterior reaplicação, e transporte a depósito a indicar 
pela fiscalização. 

m 32,00 10,98 351,36 

15 4.2 
Demolição e remoção de muro em blocos existente, 
incluindo fundações e transporte dos produtos a 
vazadouro, numa distância máxima de 5 Km. 

m 32,00 6,71 214,72 

16 4.3 

Construção de lintel de fundação em betão armado de 
dimensões 0,40x0,25 m, incluindo movimento de terras, 
cofragem e descofragem, materiais e trabalhos 
necessários. 

m3 3,20 237,98 761,54 

17 4.4 
Construção de pilares em betão armado de dimensões 
0,30x0,20x1,10 m, incluindo cofragem e descofragem, 
materiais e trabalhos necessários. 

m3 0,40 402,73 161,09 

18 4.5 
Construção de coroamento em betão armado de 
dimensões 0,20x0,10 m, incluindo cofragem e 
descofragem, materiais e trabalhos necessários. 

m3 0,64 488,16 312,42 

19 4.6 
Fornecimento e assentamento de blocos de betão 
50x20x20 cm (5 fiadas) , incluindo materiais e trabalhos 
necessários. 

m2 35,20 16,48 580,10 

20 4.7 
Reboco e pintura à cor branco das faces à vista do 
muro, incluindo materiais e trabalhos necessários. m2 70,40 17,70 1.246,08 

21 4.8 Fornecimento e colocação de rede metálica plastificada 
com altura de cerca de 1,0 m, incluindo apoios 

m 32,00 36,61 1.171,52 
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metálicos de 2" com espaçamento máximo de 5 m, 
esticadores, acessórios, fixações e trabalhos 
necessários. 

5
CONCORDÂNCIA DE ENTRONCAMENTO NO ALTO DA PORTELA: Capítulo 5 - 
Assentamento de lancis e pavimentação no Alto da Portela

22 5.1 
Regularização e compactação mecânica do fundo de 
caixa, pronto a receber pavimento. 

m2 202,00 2,32 468,64 

23 5.2 

Fornecimento, transporte e aplicação de camada de 
base em material granular britado de granulometria 
extensa com 0,20 m de espessura, incluindo rega e 
compactação. 

m2 202,00 2,68 541,36 

24 5.3 
Fornecimento, transporte e aplicação de camada de 
desgaste em betão betuminoso com 0,06 m de 
espessura, incluindo rega de impregnação/colagem. 

m2 202,00 6,72 1.357,44 

25 5.4 
Fornecimento e aplicação de lancis de betão de secção 
0,12x0,15x0,25 m, abertura e compactação de caixa e 
respetiva fundação em betão ciclópico. 

ml 63,00 11,84 745,92 

6
CRIAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO NA RUA CARDOSO INÁCIO (SALÃO DE 
CHÁ) EM MOIMENTA DA BEIRA: Capítulo 6 - Assentamento de lancis e pavimentação para 
criação de lugares de estacionamento

26 6.1 

Remoção por meios mecânicos ou manuais de lancil 
em betão existente e respetiva fundação, incluindo 
transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma 
distância máxima de 5 Km. 

m 36,00 3,17 114,12 

27 6.2 

Remoção de pavimento existente em cubos de granito 
11x11 cm e abertura de caixa até à profundidade 
necessária para assentamento pavimentação 
betuminosa, incluindo desenraizamentos, regularização 
de caixa e transporte de produtos sobrantes a estaleiro 
municipal (distância num raio de 1 km). 

m2 88,00 5,49 483,12 

28 6.3 

Fornecimento e assentamento de lancis de betão de 
secção 0,12x0,15x0,25 m, recto , incluindo abertura de 
fundação, base em betão simples (com altura mínima 
de 10 cm), preenchimento de juntas com argamassa, 
bem como, remates com calçada, todos os materiais e 
trabalhos necessários a uma boa execução. 

m 26,00 11,59 301,34 

29 6.4 
Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" 
com 0,20 m de espessura mínima, após rega e 
compactação, na área destinada a estacionamentos. 

m2 88,00 4,50 396,00 

30 6.5 

Fornecimento e aplicação de camada de betão 
betuminoso a quente com espessura mínima de 0,08 m, 
na área destinada a estacionamentos, incluindo cortes, 
remates e todos os materiais e trabalhos necessários à 
sua perfeita execução. 

m2 88,00 8,91 784,08 

7 Capítulo 7 - Estaleiro, gestão de resíduos, e higiene e segurança

31 7.1 

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

vg 1,00 427,14 427,14 

32 7.2 
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição, conforme legislação em vigor 
e sua implementação em obra. 

vg 1,00 244,08 244,08 

33 7.3 
Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua 
implementação em obra de acordo com a legislação 
vigente. 

vg 1,00 317,30 317,30 

Preço Total da Proposta 32.170,49 

Elementos Documentais anexados a Proposta
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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, Outros 
Documentos.zip 

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

Plano 
Trabalhos.zip 

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

Lista Preços.zip 
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