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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: 100.012 

Código da proposta: 0.0 

Proposta Realizada no ambito de um 

agrupamento de fornecedores?
Não 

Valor global da proposta: 25.786,84 euros 

Prazo de entrega/execução: 365 dias 

Observações gerais: Calcetamentos vários 

Exportar lista de items

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

1 PARQUE DA NETA EM ALVITE

1 1.1 

Assentamento de cubos de granito CASTANHO com uma face bujardada, com 

0,10x0,10m, incluindo: - espalhamento de areia em criação de "almofada de 

assentamento" com 0,08m de espessura média, - preenchimento de juntas com 

"traço-seco" ou "goma de cimento", - remates de tampas das caixas das infra-

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

(CORREDORES) 

m2 820,00 8,00 6.560,00 

2 1.2 

Assentamento de cubos de granito AZUL com uma face bujardada, com 0,10x0,10m, 

incluindo: - espalhamento de areia em criação de "almofada de assentamento" com 

0,08m de espessura média, - preenchimento de juntas com "traço-seco" ou "goma de 

cimento", - remates de tampas das caixas das infra-estruturas, e - todos os trabalhos 

necessários a uma boa execução e acabamento (PASSEIO) 

m2 119,32 8,00 954,56 

3 1.3 

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 areia/areão, - remates de tampas das caixas das infra-

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

(ESTACIONAMENTO) 

m2 112,00 6,00 672,00 

2 PARQUE DA ALAGOA - MOIMENTA DA BEIRA

4 2.1 

Assentamento de cubos de granito CASTANHO/AZUL com uma face bujardada, com 

0,10x0,10m, incluindo: - espalhamento de areia em criação de "almofada de 

assentamento" com 0,08m de espessura média, - preenchimento de juntas com 

"traço-seco" ou "goma de cimento", - remates de tampas das caixas das infra-

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

(ZONA DOS LAVADOUROS) 

m2 733,41 8,00 5.867,28 

5 2.2 

Assentamento de cubos de granito à fiada em execução de valeta (5 fiadas), com 

0,11x0,11m, incluindo: - espalhamento de areia em criação de "almofada de 

assentamento" com 0,08m de espessura média, - preenchimento de juntas com 

"traço-seco" ou "goma de cimento", - remates de tampas das caixas das infra-

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

(CORREDORES) 

ml 168,00 5,00 840,00 

6 2.3 Assentamento de cubos de granito à fiada em execução de remate de caminho (2 

fiadas), com 0,11x0,11m ou paralelos 0,11x0,22 m, incluindo: - espalhamento de areia 

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

preenchimento de juntas com "traço-seco" ou "goma de cimento", - remates de 

ml 151,00 5,00 755,00 
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tampas das caixas das infra-estruturas, e - todos os trabalhos necessários a uma boa 

execução e acabamento (CORREDORES) 

3 TRAVESSA JUNTO À RUA DUARTE MADEIRA ARRAIS (COOPERATIVA) - MOIMENTA DA BEIRA

7 3.1 

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 areia/areão, - remates de tampas das caixas das infra-

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

m2 305,00 6,00 1.830,00 

8 3.2 

Assentamento de lancis de cimento 0,12x0,15x0,25m, incluindo construção de base 

em betão simples, com altura mínima de 10cm, preenchimento de juntas com 

cimento, movimento de terras, bem como todos os trabalhos necessários a uma boa 

execução e acabamento 

ml 63,00 5,00 315,00 

9 3.3 

Trabalhos de execução de caixa de recolha ou derivação de águas pluviais de secção 

quadrada 0,50x0,50m, com parede em betão e com retenção de areias, incluindo 

assentamento de grelha, incluindo remates, movimento de terras e trabalhos 

necessários ao bom acabamento. 

UN 3,00 15,00 45,00 

10 3.4 

Trabalhos de assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado, classe SN8, em 

ramais, incluindo acessórios, abertura e tapamento de vala, protecções em betão e 

restantes trabalhos achados necessários, tubagem com o diâmetro de 200 mm. 

ml 15,00 5,00 75,00 

4 RUA ENTRE O LOTEAMENTO DO ALTO DO FACHO (BARRADAS) E A EN226 - MOIMENTA DA BEIRA

11 4.1 

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 areia/areão, - remates de tampas das caixas das infra-
estruturas, e - todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento 

(PAVIMENTAÇÃO ENTRE MUROS) 

m2 128,00 6,00 768,00 

12 4.2 

Trabalhos de execução de sumidouro de recolha ou derivação de águas pluviais de 

secção retangular 0,50x0,20m, com parede em betão e com retenção de areias, 
incluindo assentamento de grelha, incluindo remates, movimento de terras e trabalhos 

necessários ao bom acabamento. 

UN 2,00 15,00 30,00 

13 4.3 

Trabalhos de assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado, classe SN8, em 

ramais, incluindo acessórios, abertura e tapamento de vala, protecções em betão e 

restantes trabalhos achados necessários, tubagem com o diâmetro de 200 mm 

ml 6,00 5,00 30,00 

5 RUA NO BAIRRO DO CAMPO DO MATÃO - MOIMENTA DA BEIRA

14 5.1 

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 areia/areão, - remates de tampas das caixas das infra-

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

m2 245,00 6,00 1.470,00 

15 5.2 

Trabalhos de execução de caixa de recolha ou derivação de águas pluviais de secção 

quadrada 0,50x0,50m, com parede em betão e com retenção de areias, incluindo 

assentamento de grelha, incluindo remates, movimento de terras e trabalhos 

necessários ao bom acabamento 

UN 1,00 15,00 15,00 

16 5.3 

Trabalhos de assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado, classe SN8, em 

ramais, incluindo acessórios, abertura e tapamento de vala, protecções em betão e 

restantes trabalhos achados necessários, tubagem com o diâmetro de 200 mm 

ml 20,00 5,00 100,00 

6 DIVERSOS

17 6.1 

Assentamento de (micro)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 "traço-seco" ou "goma de cimento", - 
remates de tampas das caixas das infra-estruturas, e - todos os trabalhos necessários 

a uma boa execução e acabamento 

m2 55,00 16,00 880,00 

18 6.2 

Fornecimento e 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 areia/areão, - remates de tampas 

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

execução e acabamento 

m2 230,00 15,00 3.450,00 

19 6.3 

Fornecimento e 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 "traço-seco" ou "goma de cimento", - 

remates de tampas das caixas das infra-estruturas, e - todos os trabalhos necessários 

a uma boa execução e acabamento 

m2 55,00 16,00 880,00 

20 6.4 

Assentamento de lancis de cimento 0,12x0,15x0,25m, incluindo construção de base 

em betão simples, com altura mínima de 10cm, preenchimento de juntas com 

cimento, movimento de terras, bem como todos os trabalhos necessários a uma boa 

execução e acabamento 

ml 25,00 5,00 125,00 

21 6.5 
Levantamento e remoção de lancis em betão existentes, incluindo remoção 

fundações bem como o transporte a vazadouro e trabalhos necessários 
ml 25,00 5,00 125,00 

Preço Total da Proposta 25.786,84 

Elementos Documentais anexados a Proposta

Declaração - Modelo I 
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Declaração - 

Modelo I.pdf 

Justificação de Preço 
Nota Justificativa 
do Preço 

Proposto.pdf 

Lista de Preços Proposta_xls.pdf 

Memória Descritiva 
Memoria 
Descritiva.pdf 

Programa de trabalhos 01 
Programa de 

Trabalhos 01.pdf 

Programa de trabalhos 02 
Programa de 

Trabalhos 02.pdf 

Proposta Proposta_doc.pdf 
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