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:‘.1LEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS - €

0.1 e(taieiro, incluindo designadamente instaiacOes provisórias que
coijipreendem: instaiaçoes destinadas ao pessoal e para
funcionarnento dos serviços do estaleiro; Execuçao de vias de
acesso, caminhos de circuiação e vedacoes; instaiacão de redes de
aiirnentaçao e distribuiçao de água, eiectricidade, teiefones, esgotos
e outras; lnstalacao destinada a Fiscatzaçao, que deverá incluir
durante o prazo de execucão da obra, urn escritário corn as
dimensães minirnas de 400x3,00m, equipado no rninmo corn quatro
cadeiras, estante e rnesa de apoio, incluindo ainda apolo de
topografia na rnarcaçao e piquetagern de toda a obra. cj 100

0.2 -ornecirnerno e rnoniagern ue piaca iaenuucaoora op ernpreiiaaa,
painel bern visivel, incluindo estruturas de apolo e afixacao, corn as
dirnensoes rn(nimas de 2,00xO,85m, de acordo corn o rnodelo
constante no Caderno de Encargos. cj 100

ö diddU OIIJU I UiinLIULnOJ, l.int, OIPd FJUUiII.nt /1JU IJITVdUPS

acesso/utiiizaçao, ou outros elernentos que se tenharn deteriorado
devido a obra e/ou ao estaleiro, bern corno a limpeza da area no final
da obra, inciuindo todos os trabaihos e fornecirnentos necessários e
urn perfeito acabarnento. cj 100

0.4 poio ae construcao CiVil PS ernpreitaoas oe instaiaçoes espeCialS
(abertura e taparnento de rocos ou valas, assentarnento de caixas ou
outros dispositivos, etc.), incluindo todos os trabaihos e
fornecirnentos necessários a urn perfeito acabarnento. cj 1,00

0.7 Preparaçao, eiaboraçao e irnpiernentacao do Piano de Prevencao e
Gestão de ResIduos de Construçao e Demohcao (PPG) e RCD) de
acordo corn a iegisiacao em vigor designadarnente o DL n° 46/2008,
de 12 de Marco, satisfazendo as condiçOes de Seguranca, Higiene e
Saüde no Trabaiho, em conformidade corn o DL n° 178/2006 de 5 de
Setembro, Incluindo a implementacao e cumprimento do piano o
prazo de execucao da obra. cj 1,00

0 8
I o,aI alav, ,out,, aau a uu GIll, oCyuI or rra C 3QUtJC I JJ)

• obra e a nomeacao do director de seguranca, de acordo corn a
iegislaçao aphcávei em vigor, nomeadarnente o Dec- Lei nn 273/2003
de 29 de Outubro de 2003 e demais Normas, inciuindo a
impiementaçao e cumprimento do piano no prazo de execuçao da
obra. ci 1,00

DEM0LIcOEs, DESMONTES E REMocOEs.;.. 0,00€:

Desmonte, remocao e acondicionamento de iiuminaçao piibhca
existente nas irnediaçoes da area de intervençäo e assinalados em
piano de demohcoes, incluindo todos os trabaihos necessários de
hmpeza, acondicionamento, triagern e encaminhamento dos produtos
sobrantes a operador de gestao de residuos hcenciado, incluindo
carga transporte, carga e descarga de rnateriais e produtos e todos
Os trabaihos e fornecimentos necessãrios. cj 1,00

1.2 Desmonte e acondicionarnento para futura utihzaçao, de iancis
existentes em pavirnento exterior a demohr e assinaiados em piano
de dernoliçoes, incluindo transporte e acondicionamento para futura
utirzaçao, carga, transporte, descarga, arrnazenamento, e carga e
descarga de materiais e produtos sobrantes a operador de gestao de
residuos iicenciado e todos os trabaihos e fornecimentos
necessários. m 48,18

1 3
0 UCOl I UI PLC .1C 1J0V1r PCI tv enrol UI plJcI Ito CIII UotaU

moidado em situ, inciuindo todos os trabaihos necessários de
hmpeza, acondjcionamento, triagem e encarninhamento dos produtos
sobrantes a operador de gestao de residuos licenciado, incluindo
carga transporte, carga e descarga de rnateriais e produtos e todos
os trabaihos e fornecimentos necessários. m2 67,30
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1.4

Desmonte e remoção integral das redes de águas e esgotos e outros
equiparnentos existentes que não se integrern nas novas construcoes
e no funcionarnento do edificio quando concluldo, incluindo todos Os
trabalhos necessários de limpeza, acondicionarnento, triagern e
encarninharnento dos produtos sobrantes a operador de gestao de
resIduos licenciado, incluindo carga transporte, carga e descarga de
rnateriais e produtos, incluindo taxas de depOsito para o tratamento
de residuos da dernolicao e construcao, e todos Os trabalhos e
fornecirnentos necessários. cj 1 00

, MOVIMENTOS DE TERRAS, FuNDAcOEs E ESTRUTURAS. j.
2.1 estabelecer e executar as cotas de irnplantaçao do edifIcio,

desprezando empolarnento, incluindo todos os trabalhos necessários
de limpeza, acondicionarnento, triagern e encarninharnento dos
produtos sobrantes a operador de gestao de resIduos licenciado,
incluindo carga transporte, carga e descarga de rnateriais e produtos,
incluindo taxas de deposito para o tratarnento de residuos da
dernolicao e construçao, e todos os trabalhos e fornecirnentos
necessários, bern corno o pagarnento de todas as eventuais
indemnizacoes e taxas inerentes. rn3 460,00

2.2 sapatas e vigas de fundacao, desprezando empolarnento, incluindo
todos os trabalhos necessärios de limpeza, acondicionarnento,
triagern e encarninharnento dos produtos sobrantes a operador de
gestao de residuos licenciado, incluindo carga transporte, carga e
descarga de rnateriais e produtos, incluindo taxas de depósito para o
tratarnento de residuos da demolicao e construçao, e todos Os
trabalhos e fornecirnentos necessários, bern corno o pagarnento de
todas as eventuais indernnizaçoes e taxas inerentes. rn3 419,93

2.3 -ornecirnento e apucaçao as oeiao ue nrnpeza em soiera ae
sapatas, vigas e lajes de fundacao corn 200 Kg cimento/rn3, de
acordo corn as indicaçoes das CTE do Caderno de Encargos, pecas
escritas e desenhadas do Projecto.

2.3.1 Sapatas Isoladas rn3 30,65
2.3.2 ern Vigas de Fundaçao rn3 16,59
2 4

I till lCt,IlllllLti t? t?AUUlQU lllCl3DClll IC UC UCICU .AJI II I tit,II Ut?

. espessura armado corn malhasol CQ3B, pavirnento PT, sobre
carnada de 25 crn Tout-Venant, assente sobre tela geotextil de
200gr/m2, e terreno devidarnente cornpactado de acordo corn as
indicacoes das GTE do Caderno de Encargos, pecas escritas e
desenhadas do Projecto. m2 350,00

2.5 Fornecimento e execuçao camada de 10 crn de brita n°2, assente
sobre tela geotéxtil de 200gr/rn2, e terreno devidarnente compactado
de acordo corn as indicaçOes das GTE do Caderno de Encargos,
pecas escritas e desenhadas do Projecto. rn2 350,00

26
I till ltI.,ll I lCl lit) p.)lllai,,pU tie LJCLCiIJ UU L4JU tiC.JiUU /SLJC, CIII

. elernentos estruturais, incluindo aditivos hidrofugos, vibraçao, e todos
os rneios hurnanos e rnateriais, todos os trabalhos necessários e
inerentes a urn perfeito acabamento, de acordo corn as indicacoes
das GTE do Gaderno de Encargos, peças escritas e desenhadas do
Projecto. rn3 934,01

2.7 Fornecimento e aplicacao de Betão do tipo G25/30 XC2, em Muros,
incluindo aditivos hidrofugos, impermeabilizaçao em rnuros nas
partes enterradas corn pintura ‘maxseal”, ou equivalente, incluindo
vibraçao, e todos os rneios humanos e rnateriais, todos os trabalhos
necessários e inerentes a urn perfeito acabarnento, de acordo corn
as indicaçOes das GTE do Gaderno de Encargos, peças escritas e
desenhadas do Projecto. m3 35,30

28
rUuIIIuIIIIIU C lllUllLt?Clll US ttijlJ ,‘UUI’ir1 Sill dpdLd, Vlye,

• pilares, lajes, rnuros e platibandas incluindo empalmes,
sobreposicOes,armaduras de montagem e arame de atar de acordo
corn as indicacOes das GTE do Gaderno de Encargos, pecas escritas
e desenhadas do Projecto. Kg 101 970,87
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2 9
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de Htotal = 0,25rn, incluindo espaçadores e todos os melos humanos
e rnateriais, todos Os trabalhos necessários e inerentes a urn perfeito
acabarnento, de acordo corn as indicacoes das CTE do Caderno de
Encargos, peças escritas e desenhadas do Projecto. un 4 282,00

2 10
ruIIIL.IIIIiiLu, IIIUIILd9LIII U,IIIL)IILtytIII U L.UIIdyIII L)IJIIIIL LIII

rnadeira de pinho ou contraplacado rnaritirno,incluindo escorarnento,
lirnpeza e oleo descofrante ern sapatas, vigas, pilares, lajes, muros e
platibandas de acordo corn as indicacOes das CTE do Caderno de

________

Encargos, pecas escritas e desenhadas do Projecto. rn2 6 620,35

2.11 Realizaçao de 5 sondagens no local (abertura de pocos) para avaliar
a real capacidade de carga do terreno e a possibilidade de executar
fundacoes directas em profundidades ate 2.OOrn, incluindo 0

fornecirnento de materials e mao de obra, mobilizacao de
equiparnento mecânico, relatório de sondagens, e todos os trabalhos
necessãrios inerentes ao objeto dos trabalhos. cj 1,00

2 solos (betao ciclópico) ate uma profundidade de 2,00rn em fundacoes
e nurna sobrelargura de 0,40cm da dimensão das sapatas incluindo o
fornecirnento de materials e rnão de obra, rnobilizacao de
equiparnento rnecânico e todos os trabaihos necessários inerentes
ao objeto dos trabaihos, realizado corn betão G12/15 (X0(P); D25;
S3; Cl 1,0), 60% do volume e rachão de tamanho rnáximo 25 cm
40% do volume. m3 1,00

_______________

tRoUITECTURA ACESSIBILIDADES E ESPAOS EXTEROREJ?P €

3.1 Alvenarias

1 —-.,, ‘-,,, “.‘,

betão constituidos por urn pano de bolcos de 50x20x20, incluindo
vergas de vãos e travamentos (Se os houver), argamassa de
assentarnento ao traco (ver G.E.), prontos a receber acabarnento
final em sistema ‘ETICS” e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a urn perteito acabarnento, tudo de acordo corn as
indicacOes das pecas escritas e desenhadas do projecto. m2 111,50

312 ‘‘‘

furado, normalizado, constituidas por urn pano de tijolo 30x20x22,
incluindo vergas de vãos e travarnentos (se os houver), argamassa
de assentarnento ao traço (ver G.E.) prontos a receber acabarnento
final em sisterna ETIGS’ e todos os trabaihos e fornecirnentos
necessários a urn perfeito acabarnento, tudo de acordo corn as
indicaçOes das pecas escritas e desenhadas do projecto. m2 1 014,01

3 1 3
furado, norrnalizado, constituidas por urn pano de tijolo 30x20x22,
incluindo vergas de vãos e travamentos (Se Os houver), argamassa
de assentarnento ao traco (ver G.E.) e todos os trabalhos e
fornecirnentos necessários a urn perfeito acabarnento, pronto a
receber acabarnento final, tudo de acordo corn as indicacoes das
pecas escritas e desenhadas do projecto. rn2 1 049,50

3.1.4 —

Execuçao de paredes sirnples, interiores, em alvenaria de tijolo
furado, norrnalizado, constituidas por urn pano de tijolo 30x20x15,
incluindo gateamentos, vergas de vãos e travamentos (Se os houver),
argamassa de assentamento ao traço (ver G.E.) e todos os trabalhos
e fornecimentos necessários a urn perfeito acabamento, pronto a
receber acabarnento final, tudo de acordo corn as indicacOes das
pecas escritas e desenhadas do projecto. m2 428,26

“‘U.., -‘• ‘..U .* U

furado, normalizado, constituidas por urn pano de tijolo 30x20x1 1,
incluindo gatearnentos, vergas de vãos e travamentos (se as houver),
argarnassa de assentamento ao traco (ver G.E.) e todos os trabaihos
e fornecirnentos necessários a urn perfeito acabarnento, pronto a
receber acabarnento final, tudo de acordo corn as indicaçoes das
pecas escritas e desenhadas do projecto. m2 698,66
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furado, normalizado, constituidas por urn pano de tijolo 30x20x09,
incluindo gateamentos, vergas de vãos e travarnentos (se os houver),
argamassa de assentamento ao traco (ver CE.) e todos os trabalhos
e fornecirnentos necessários a urn perfeito acabarnento, pronto a
receber acabarnento final, tudo de acordo corn as indicaçoes das
pecas escritas e desenhadas do projecto. rn2 436,28

3.3 IMPERMEABILIzAcÔEs E ISOLAMENTOS
332 rOIIIti.,fi,it3I,LL.) t dJjIU,1U U JUTILd U UIIdLddO L,LJIILILUIUd 1JU1

de material cornpressivel e bandas betuminosas corn feltro ern
poliester tudo de acordo corn as pecas escritas e desenhadas do
projeto, estão incluidos neste artigo todos os trabaihos e
fornecirnentos necessários. m 16,48

333 rornecimento e apvcaçao oe mania geolexul corn uugrini e
pelicula de polietileno corn 200gr/m2 em lajes de terracos sobre o
isolamento tOrmico, estao incluidos neste artigo todos os trabalhos e
fornecimentos necessãrios. m2 645,35

334
XLUU(dO UC IUCIIL L,dIu(Ld ulli idj Ue UUULdLUId, UOiIi UetdU

leve, corn inertes de argila expandida, corn espessura media de
0,30m, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a
urn perfeito acabarnento, tudo de acordo corn as indicacoes das
pecas escritas e desenhadasdoprojecto. m2 645,35

________________

3.3.6 constituIda pela aplicaçao de emulsão betuminosa come primário de
irnpermeabilizaçao do tipo IMPERKOTE F, membrana de
irnpermeabilização em betume plastómero APP corn 4 Kg/rn2 e
armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces tipo
POLYESTER 40 do tipo Imperalum ou equivalente, incluindo
isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido DE 60mm de
espessura, lâmina granular em polietileno de alta densidade corn
geotextil incorporado, do tipo AGUADRAIN GEO da Imperalurn ou
equivalente e ainda manta geotéxtil de fibras sintéticas corn 150 g/rn2
como camada separadora tipo IMPERSEP 150 da Imperalurn ou
equivalente e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a urn
perfeito acabamento, tudo de acordo corn as indicacoes das pecas
escritas e desenhadas do projecto. m2 86,66

3.3.10 Fornecimento e rnontagern de elementos em chapa de zinco (rufos)
16 corn 0,8mm de espessura, lacados na cor cinza RAL 7016,
incluindo codes, soldaduras, fechamento de juntas, quinagens, abas,
presilhas de fixacao a cada 30cm, rede de zinco de protecção, sub
carnada de assentarnento em estrutura alveolar de polietileno do tipo
deltadrain” ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos necessários, tudo de acordo corn as indicaçoes das
pecas escritas e desenhadas do projecto. corn 38 cm de largura. m 149,38

3.3.11 Idem. corn 33 cm de largura rn 27,10

3.3.12 Idem. corn 28cm de largura m 2,60

3313 ““‘“a
horizontais interiores, sisterna sistema constituido pela aplicaçao de
vedante de poliuretano monocornponente em cartuchos e aplicado
corn pistola sobre cordão vedante de poliuretano previarnente
introduzidos na junta, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessãrios a urn perfeito acabamento, tudo de acordo corn as
indicaçoes das pecas escritas e desenhadas do projecto. m 15,00

3314
horizontais exteriores, sistema constituido pela aplicaçao de vedante
de poliuretano monocomponente em cartuchos e aplicado corn
‘pistola’ sobre cordão vedante de poliuretano previarnente
introduzidos na junta, incluindo todos Os trabalhos e fornecimentos
necessários a urn perfeito acabamento, tudo de acordo corn as
indicaçOes das pecas escritas e desenhadas do projecto. m 15,88

33 15
interiores, sisterna constituido pela aplicacao de vedante de
poliuretano monocornponente em cartuchos e aplicado corn ‘pistola’
sobre cordão vedante de poliuretano previamente introduzidos na
junta, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a urn
perfeito acabamento, tudo de acordo corn as indicacoes das pecas
escritas e desenhadas do projecto. m 18,00
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exteriores, sistema constituldo pela aplicacao de vedante de
poliuretano monocomponente em cartuchos e aplicado corn ‘pistola’
sobre cordäo vedante de poliuretano previamente introduzidos na

• junta, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a urn
perfeito acabamento, tudo de acordo corn as indicacOes das pecas
escritas e desenhadas do projecto. m 36,40

3.4 REVESTIMENTO EM PAREDES E TECTOS

3 4 1 ‘“‘‘““ ‘“•
corn acabamento liso, corn argamassa ao traco (ver CE.), incluindo
aditivo hidrOfugo de reconhecida validade, a aprovar pela fiscalizaçao
da obra, execucao de frisos ou alhetas, encasques e todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a urn perfeito acabarnento,
tudo de acordo corn as indicacoes das pecas escritas e desenhadas
do projecto. rn2 1 767,08

3.4.2 Fornecimento e aplicacao de sistema ETICS em paramentos
exteriores composto por argamassa de colagem, placas xps corn 60
mm de espessura, e fixacao mecânica corn buchas SPIT 10
unid./m2, argamassa de revestimento em duas demãos intercaladas
corn rede de fibra de vidro, prirnário de regularizacao e acabamento
do tipo RPE (Revestimento Plástico Espesso) corn 1,5 a 2,5 mm de
espessura, acabarnento sobre reboco arrnado corn 1 cm de esp.,
incluindo perfis de cantos, arranques, encosto a superficies
existentes, juntas de rnastik de poliuretano, cortes, selagens,
fixaçoes e todos os trabalhos e fornecimentos necessãrios, tudo de
acordo corn as indicaçoes das pecas escritas e desenhadas do
projecto. rn2 1 766,85

3.4.3 composto por argamassa de colagem, placas xps corn 60mm, e
fixacao mecânica corn buchas SPIT 10 unid./m2, argamassa de
revestimento em duas demaos intercaladas corn rede de fibra de
vidro, primário de regularizacao e acabamento do tipo RPE
(Revestimento Plástico Espesso) corn 1,5 a 2,5 mm de espessura,
acabamento sobre reboco armado corn 1 cm de esp., incluindo pertis
de cantos, perfis de arranque, perfis de encosto a superficies
existentes, juntas de mastik de poliuretano, codes, remates, perfis
todos os trabalhos e fornecimentos necessários, tudo de acordo corn
as indicacoes das pecas escritas e desenhadas do projecto.

- m2 380,76

corn acabamento estanhado, corn argamassa ao traco (ver C.E.),
incluindo execucao de frisos ou aihetas, encasques (Se necessário)
pintado a tinta plástica na cor branco RAL 9010, corn aditivo
bactericidas e fungicidas, idêntico ao existente, nas demãos
necessárias a urn perfeito acabamento (ver instruçOes do fabricante),
e todos Os trabaihos e fornecimentos necessários a urn perfeito
acabamento, tudo de acordo corn as indicacOes das pecas escritas e
desenhadas do projecto. (Critério de rnediçao: Este artigo inclui, além
do reboco, o prirnario, a pintura de e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários). m2 206,88

(corredor), corn acabamento iso, perfeitamente desempenado e
nivelado, corn argamassa ao traco (ver CE.), incluindo aditivo
hidrofugo de reconhecida validade, a aprovar pela fiscalizacao da
obra, execução de frisos ou alhetas, encasques, pronto a receber
acabamento em painéis do tipo “Viroc” e todos Os trabaihos e
fornecimentos necessários a urn perfeito acabamento, tudo de
acordo corn as indicaçOes das pecas escritas e desenhadas do
projecto. m2 456,17

346
‘ I,,

.

. equivalente, em paramentos interiores, incluindo base, alhetas,
frisos, pintura a tinta plásrica cor branco RAL 9010, nas demãos
necessárias a urn perfeito acabarnento, e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários, tudo de acordo corn as indicaçoes das
pecas escritas e desenhadas do projecto. (Critério de rnedicao: Este
artigo inclui, alérn do estuque, a pintura de acabamento) m2 3 669,55
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3.4.11

Execucao de salpisco, emboco e reboco, em paramentos interiores,
coma base para assentamento de materials cerâmicos, petreos ou
similares, e ainda forros vários (conforme pormenor), corn argamassa
ao traço (ver G.E.), incluindo execuçao de frisos ou aihetas,
encasques (Se necessário) e todos as trabaihos e fornecimentos
necessários a urn perfeito acabamento, tudo de acordo corn as
indicacOes das pecas escritas e desenhadas do projecto. m2 910,26

34 12 ‘‘‘ “‘ “‘.
. equivalente, em tectos interiores, incluindo base, aihetas, frisos.

pintura a tinta plasrica car branco RAL 9010, nas dernãos
necessárias a urn perfeito acabamento, e todos os trabaihos e
fornecimentos necessãrios, tudo de acordo corn as indicacoes das
pecas escritas e desenhadas do projecto. (Criteria de medicao: Este
artiga inclui, alérn do estuque, a pintura de acabamento) rn2 1 277,69

3.4.13 argarnassa ao traço (ver C.E.), incluindo execucao de frisos ou
aihetas, encasques (se necessãrio) pintado a tinta plástica na car
branco RAL 9010, corn aditivoas bactericidas e fungicidas, idêntico
ao existente, nas demãos necessárias a urn perfeito acabamento (ver
instruçoes do fabricante), e todas as trabaihas e fornecimentas
necessários a urn perfeito acabarnento, tudo de acordo corn as
indicaçoes das pecas escritas e desenhadas do projecta. (Criteria de
rnediçao: Este artigo inclui, alérn do reboca, 0 prirnário, a pintura de e

as trabaihos e fornecirnentas necessários). m2 133,47

3.4.20 tipo ‘VIROC ref.a Branco Bruto” corn l6rnrn de espessura, incluinda
estrutura corn sarrafos de l5x3Ornrn em madeira de pinho
devidarnente tratadas, secas, nivelados e perfeitarnente
desempenadas, fixaçao dos painés a esirtura rnediante parafusos do
tipo EMAD C12-A16-4.8X38rnrn e todos as trabaihas e
fornecirnentos necessárias, tudo de acorda corn as indicaçoes do
fabricante, das pecas escritas e desenhadas do projecta. (Criteria de
mediçaa: Este artiga inclui, alérn dos painéis a estrutura de apaia,
refarços, codes e rernates) rn2 394,51

3.5 REVESTIMENTO EM PAVIMENTOS E RODAPES

3.5.1

Execucaa de betonilhas de regularizacaa em pavirnentos, para
revestir a materials cerârnicos, pétreos ou sirnilares, corn argarnassa
aa traço (ver C.E.), incluindo todos as trabaihos e farnecirnentos
necessários a urn perfeito acabarnenta, tuda de acardo corn as
indicaçaes das pecas escritas e desenhadas do projecto. m2 335,40

35 2
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a materials flexiveis au madeiras, corn argarnassa ao traço
(ver G.E.), incluindo todos as trabaihos e fornecirnentos necessários
a urn perfeito acabarnenta, tudo de acarda corn as indicacOes das
pecas escritas e desenhadas do prajecta. m2 812,55

ao traço (ver G.E.), incluindo aplicacaa de armadura quanda
necessário, corn incorporaçaa de aditivo endurecedor do tipa
‘Roccolar da Racland’ au equivalente e tadas as trabaihas e
farnecirnentos necessärias a urn perfeito acabamenta, tuda de
acordo corn as indicacoes das pecas escritas e desenhadas do
projecta. (Criteria de rnediçaa: Este artigo inclui a aplicaçao de verniz
sintético incolor nas dernãos consideradas necessárias a urn perfeita
acabarnentoa) rn2 578,50

354 cam
argarnassa ao traça (ver G.E.), incluindo aplicacao de armadura

quando necessário, corn incorporacão de aditiva endurecedar do tipa
‘Roccalor da Racland’ ou equivalente e todos as trabaihas e
fornecirnentos necessários a urn perfeito acabarnenta, tuda de
acarda corn as indicaçoes das pecas escritas e desenhadas do
prajecta. rn2 96,20

3.8 TECTOS FALSOS
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3.8.1

Fornecimento e aptcacao de tecto falso em placas de gesso
cartonado do tipo “Pladur com 13 mm de espessura incluindo
estrutura de suspensao e fixaçao perfis de aço galvanizado incluindo
juntas, cortes, recaldas, barramento de juntas corn reforço de rede
fibra de vidro, barrarnento total corn argamassas do sistema e pintura
corn tinta plastica branco RAL 9010 sobre primario 0 corn aditivos
fungicidas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários, tudo de
acordo corn as indicacaes das pecas escritas e desenhadas do
projecto. (Critério de medicao: Este artigo inclui, além das placas a
estrutura de apoio, reforcos, redes, juntas, barramentos e pintura e
isolarnento acüstico em La de rocha de 60mm) rn2 10198

3.8.2 Fornecimento e aplicacao de tecto falso constituido por painéis de
compósito do tipo “VIROC ref.a Branco Bruto” corn 10mm de
espessura, incluindo estrutura de suporte em perfis de aco
galvanizado incluindo fixacao, juntas quando aplicável, cortes,
recaidas, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários, tudo de
acordo corn as indicacoes do fabricante, das pecas escritas e
desenhadas do projecto. (Criterio de medicao: Este artigo inclui, além
dos painéis, a estrutura de apoio, reforcos, cortes, remates e pintura
quando aplicável) m2 125,67

13 ESPAOS EXTERIORES

3.13.1 Infra-estruturas a perservar

3.13.1.1 Execucao de todos os trabaihos, incluindo todos os materials e
fornecimentos necessários, para proteccao e preservaçao das infra
estruturas, equipamentos e espécies arvoreas existentes, incluindo
suporte, montagern e desmontagem de andaimes, equipamentos e
mao de obra, nas construcoes e outras infra-estruturas a manter,
corn reposiçao no final dos trabaihos, de todas as condicOes
encontradas nas envolventes antes do inicio da obra, incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos necessários, bern como a limpeza das
areas no final da obra. cj 1,00

4 INsTALAcOEs ELECTRICAS

4.1 ALIMENTADORES DE QUADROS E EQUIPAMENTOS DE AVAC
TER RAS

4.1.1 Fornecimento, montagem e ligacoes de Tubagem
4.1.1.1 Tubo do tipo VD, montado em roco, em teto falso ou em braçadeiras
4.1.1.1.1 VD2O m 367,00
4.1.1.1.2 VD25 m 18,00
4.1.1.1.3 VD32 m 6,00
4.1.2 Fornecimentc montagern e ligaçOes de Condutores
4.1.2.1 Condutor do tipo HO7Z-R (zh), enfiado
4.1.2.1.1 2,5 mm2 m 1 122,00
4.1.2.2 Cabo do tipo XZ1 (zh), em caminho de cabos, enfiado ou em

bracadeiras
4.1.2.2.1 3G2,5 m 112,00
4.1.2.2.2 5G2,5 m 17,00
4.1.2.2.3 5G6 m 39,00
4.1.2.2.4 5G25 m 101,00
4.1.2.2.5 5G50 m 38,00
4.1.2.3 Cabo do tipo LXV, enfiado em tubo instalado em vala
4.1.2.3.1 4x120 m 474,00
4.1.2.4 Cabo do tipo SZ1-K (frs,h’), em caminho de cabos, enfiado ou em

braçadeiras
4.1.2.4.1 2x2,5 m 11,00
4.1.2.4.2 4x2,5 m 11,00
4.1.2.4.3 5G2,5 m 11,00
4.1.2.5 Cabo de cobre nu, enfiado
4.1.2.5.1 50 mrn2 m 32,00
4.1.3 Fornecimento, montagern e ligacoes de Caixas
4.1.3.1 Caixas derivacao estanques em baquelite creme, equipadas corn

bucins e placa de terminals un 11,00
4.1.3.2 Caixas de duplo fundo un 57,00
4.2 ILUMINAAO
4.2.1 Fornecimento, montagem e ligacoes de Tubagem
4.2.1.1 Tubo do tipo VD, montado em roco, em teto falso ou em braçadeiras
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4.2.1.1.1 VD 16 m 2 125,00
4.2.1.1.2 VD 20 m 14,00
4.2.2 Fornecirnento, montagem e ligacOes de Condutores
4.2.2.1 Condutor do tipo HO7Z-R (zh), entiado
4.2.2.1.1 1,5 mm2 m 6 506,00
4.2.2.2 bracadeiras
4.2.2.2.1 3x1,5/3G1,5 m 952,00
4.2.2.3 Cabo do tipo FXZ1 (zh), para Iigacao de luminárias em tetos falsos

acessIveis
4.2.2.3.1 3G1,5 m 70,00
4.2.3 Fornecimento, montagem e Iigaçoes de Caixas
4.2.3.1 Caixas derivaçao estanques em baquelite creme, equipadas com

bucins e placa de terminais un 154,00
4.2.3.2 Caixas de aparelhagern simples un 60,00
4.2.3.3 Caixas de dUplo fUndo Un 169,00
4.3 ILUMINAAO DE SEGURANA
4.3.1 Fornecimento, montagem e Iigacoes de Tubagem
4.3.1.1 TUbo do Upo VD, montado em roço, em teto falso ou em bracadeiras
4.3.1.1.1 VD 16 m 258,00
4.3.1.1.2 VD25 m 3,00
4.3.2 Fornecimento, montagem e IigaçOes de Condutores
4.3.2.1 - CondUtor do tipo HO7Z-R (zh), enfiado
4.3.2.1.1 1,5 mm2 m 252,00
4.3.2.2 bracadeiras
4.3.2.2.1 2x1,5 m 368,00
4.3.2.3 Cabo do tipo LiHCH, em caminho de cabos ou enfiado
4.3.2.3.1 2x1,5 m 357,00
4.3.2.3.2 6x1,5 m 3,00
433 Fornecimento, montagem e ligaçOes de Caixas
4.3.3.1 Caixas deriâ estanques em baqUelite creme, equipadas corn

bucins e placa de terminais un 99,00
4.3.3.2 Caixas derivacao para interior em baqUeIiteiiiipadas corn batentes

e placa de terminais un 18,00
4.4 TOMADAS E FORA MOTRIZ
4.4.1 Fornecimento, montagem e Iigacoes de Tubagem
4.4.1.1 Tubo do tipo VD, montado em roço, em teto falso OU em bracadeiras
4.4.1.1.1 VD 20 m 1 656,00
4.4.1.1.2 VD 25 m 40,00
4.4.2 Fornecimento, montagem e IigaçOes de Condutores
4.4.2.1 CondUtor do tipo HO7Z-R (zh), enfiado
4.4.2.1.1 2,5 mm2 m 5 064,00
4.4.2.1.2 4 mm2 m 63,00
4.4.2.2 Cabo do tipo XZ1 Jzh), em caminho de cabos, enfiado OU em

braçadeiras
4.4.2.2.1 3G2,5 m 1 71 8,00
4.4.2.2.2 5G2,5 m 83,00
4.4.2.2.3 3G4 rn 26,00
4.4.2.2.4 5G6 m 13,00
4.4.3 Fornecimento, montagem e Iigacoes de Caixas
4.4.3.1 Caixas derivacao estanques em baqUelite creme, eqUipadas corn

bUcins e placa de terminais un 116,00
4.4.3.2 Caixas derivaçUo para interior em baqUelite eqUipadas corn batentes

e placa de terminais un 5,00
4.4.3.3 Caixas de aparelhagem simples un 106,00
4.4.3.4 Caixas de dUplo fUndo un 478,00
4.5 INFRAESTRUTURAS GERAIS
4.5.1 Fornecimento, montagern e Iigacoes de TUbagem
4.5.1.1 TUbo do tipo PVC, instalado em vala
4.5.1.1.1 PVCØ11O rn 210,00
4.5.2 Fornecimento, montagem e Iigacoes de Carninhos de cabos
4.5.2.1 inclUindo todos Os acessórios de montagem, corn as segUintes

dimensöes
4.5.2.1.1 100x60 mm m 300,00
4.5.2.1.2 200x60 mm m 360,00
4.5.2.1.3 400x60 mm m 25,00
4.5.2.2 Caminhos de cabos metálicos galvanizados a qUente, inclUindo todos

Os acessórios de montagem, corn as segUintes dimensUes
4.5.2.2.1 100x60 mm m 60,00
4.5.2.2.2 200x60 mm m 60,00
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4.5.3 Fornecimento, montagem e Iigaçoes de Condutores
4.5.3.1 Cabo de cobre flu que acompanhará as caminhos de cabos
4.5.3.1.1 16 mm2 m 500,00
4.5.4 Construcao Civil
4.5.4.1 Caixa em betao, corn tampa, corn as dimensöes interiores de

0,60x0,60x0,80 rn un 4,00
4.5.4.2 Abertura e taparnento de vala corn 0,80m de profundidade incluindo

areia e sinalizaçao m 27,00
4.6 SINALIZAAO DE CHAMADA
4.6.1 Fornecimento, montagem e ligacOes de Tubagem
4.6.1.1 Tubo do tipo VD, montado em roco, em teto falso ou em bracadeiras
4.6.1.1.1 VD 20 m 62,00
4.6.2 Fornecimento, montagern e ligacOes de Condutores —_______________________________________________

4.6.2.1 bracadeiras -

4.6.2.1.1 3G2,5 m 12,00
4.6.2.2 Cabo do tipo LiHCH, ern caminho de cabos ou enfiado
4.6.2.2.1 4x0,75 m 137,00
4.7 DETEAO DE INCENDIOS
4.7.1 Fornecimento, montagem e ligacoes de Tubagern
4.7.1.1 Tubo do tipo VD, montado em roço, em teto falso ou em bracadeiras
4.7.1.1.1 VD 20 m 340,00
4.7.1.1.2 VD25 m 6,00
4.7.2 Fornecimento, rnontagem e ligacoes de Condutores
4.7.2.1 Cabo do tipo SZ1-K (frs,zh), ern carninho de cabos, enfiado ou ern

braçadeiras
4.7.2.1.1 2x1,5 m 715,00
4.7.2.2 Cabo do tipo JE-H(st)H (FE18O) E30/E90, enfiado
4.7.2.2.1 6x2x0,8 rn 15,00
4.7.2.3 Cabo do tipo XZ1 (zh), em caminho de cabos, enfiado ou em

bracadeiras
4.7.2.3.1 2x2,5 m 90,00
4.7.2.3.2 3G2,5 m 12,00
4.7.3 Fornecimento, montagern e ligaçOes de Caixas
4.7.3.1 Caixas derivaçao estanques em baquelite creme, equipadas corn

bucins e placa de terrninais un 6,00
jINFRAESTRUTURAs DE TELEcOMuNICAcOES O;4

5.1 :Fornecimento, montagem e ligacoes de Tubagem
5.1.1 Tubo do tipo VD, montado em roco, em teto falso ou em bracadeiras
5.1.1.1 VD2O m 88,00
5.1.1.2 VD 25 m 124,00
5.1.1.3 VD4O m 20,00
5.2 Fornecimento, montagern e ligacOes de Caixas
5.2.1 Caixas para telecomunicaçOes dos seguintes tipos:
5.2.1.1 Ii, para tomadas simples S/FTP RJ45 (cat.6A), para rnontagern

embebida un 3,00
5.2.1.2 Ii, para tomadas coaxiais simples, para rnontagern embebida un 2,00
5.2.1.3 Ii, para tomadas simples S/FTP RJ45 (cat.6A), para S7iiem

saliente un 3,00
5.2.1.4 11, para tomadas simples S/FTP RJ45 (cat.6A), .Thontagem

saliente, estanque un 11,00
5.2.1.5 Ii, para tomadas duplas S/FTP RJ45 (cat.6A), para montagern

embebida un 29,00
5.2.1.6 11, para tomadas duplas S/FTP RJ45 (cat.6A), para montagem

saliente un 3,00
5.3 Fornecirnento, rnontagern e ligacOes de Condutores
5.3.1 Cabo do tipo S/FTP, Cat.6A, enfiado ou em carninho de cabos
5.3.1.1 4 pares m 2 658,00
5.3.1.2 Cabo do tipo RG6, enfiado ou em caminho de cabos rn 79,00
5.3.1.3 Cabo do tipo RG6 (preto), enfiado ou em caminho de cabos rn 32,00
5.3.1.4 Cabo de fibras óticas multirnodo 0M4 de 4 pares m 472,00
5.3.1.5 Uabo de cobre flu, enfiado ou em carninho de cabos, para Ilgaçao do

rnastro de antenas e do barramento de terras junto do bastidor ao
ligador principal de terras

5.3.1.5.1 25 mrn2 rn 90,00
7 REDES DE AGIJAS E COM BATE A
7.1 Rede de Abastecimento de Agua (Exterior)
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7.1.1 EN1452W, incluindo acessórios de Hgaçao e fixacao em FF0, em

ramais da rede exterior, assente em roco ou vala (vala com 0,30m de
largura e 0,80m de profundidade), incluindo abertura e tapamento de
rocos ou valas (Aterro da vala com arela, saibro ou produtos da
escavaçao devidamente cirandados, e compactacao em camadas
máximas de 0.30 m, incluindo almofada com 0.10 m sob as
condutas) e transporte a vazadouro de todos os materials sobrantes
de acordo com a Iegislaçao em vigor.

7.1.1.1 075mm m 11,00
7.1.2

Execucao de reentrância na parede corn as dimensöes
3,40x1 ,36x0,40m (CxHxL), rebocada em todas as faces, para
aplicaçao do contador e acessórios, com urn caudal de 3,78 Is,
incluindo 2 vãlvulas de seccionamento de cunha elástica DN100
flangeadas, válvula de retençao DN100 flangeada, filtro DN100 de 2
vias flangeado e junta de desmontagem DN100 flangeada, caixa, aro
e porta em chapa metalizada e pintada corn tinta de esmalte, corn
vidro e frestas, incluindo todos Os acessOrios e Iigaçoes necessárias
ao seu perfeito funcionamento e transporte a vazadouro de todos os
materlais sobrantes de acordo corn a Iegislaçao em vigor, tudo de
acordo corn as Condicoes Técnicas Especiais, as Normas Municipais
e desenhos de pormenor do projecto. un 1,00

7 1 3
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. abastecimento de agua fria, para instalar na caixa de contador,
incluindo todos os acessórios, rnateriais e suportes necessários ao
seu perfeito funcionamento e transporte a vazadouro de todos os
materials sobrantes de acordo com a Iegislaçao ern vigor.

7.1.3.1 UN 100 mm m 6,00
7.2 Rede Predial de Abastecimento de Agua

7.2.1 Fornecimento e montagem de tubo multicamadas do tipo Uponor
UNIPIPE ou equivalente, para rede de abastecimento de água fria,
incluindo todos os acessOrios, materials e suportes necessários ao
seu perfeito funcionamento, e abertura e tapamento de rocos sempre
que necessário e transporte a vazadouro de todos os materlais
sobrantes de acordo corn a Iegislacao em vigor.

7.2.1.1 016mm m 322,00
7.2.1.2 020mm m 300,00
7.2.1.3 025mm m 173,00
7.2.1.4 032mm m 45,00
7.2.1.5 040mm m 48,00

Zz_ 050mm m 110,00
7.2.1.7 063 rnm m 58,00
7.2.1.8 075mm m 13,00
7.2.1.9 090mm m 1800
7.2.2

Fornecimento e rnontagem de tubo multicamadas do tipo Uponor
UNIPIPE ou equivalente, para rede do abastecimento de água
quente, incluindo todos os acessórios, materials e suportes
necessários ao seu perfeito funcionamento e isolamento da tubagem
corn mangas do tipo SHIARMAFLEX ou equivalente, corn a
espessura indicada na tabela nas CTE, e abertura e tapamento de
roços sernpre que necessário e transporte a vazadouro de todos os
rnateriais sobrantes de acordo corn a Iegislaçao em vigor.

7.2.2.1 016mm m 140,00
7.2.2.2 020 mm m 342,00
7.2.2.3 025 mm rn 123,00
7.2.2.4 032 mm m 24,001
7.2.2.5 040 mm m 53,0O
7.2.2.6 050mm m 140,00I
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7.2.2.7 063 mm m 4,00

7.2.2.8 075 mm m 10,00
7.2.3 Fornecimento e montagem de tubo multicamadas do tipo Uponor

UNIPIPE ou equivalente, para rode de retorno, incluindo todos Os
acessOrios, materiais e suportes necessários ao seu perfeito
funcionamento, isolamento da tubagem corn mangas do tipo
SH/ARMAFLEX ou equivalente, corn a espessura indicada na tabela
nas CTE e abertura e tapamento de roços sempre que necessário,

incluindo transporte a vazadouro de todos Os materials sobrantes de
acordo com a Iegislaçao em vigor.

7.2.3.1 016mm m 73,00

7.2.3.2 020 mm m 4,00

7.2.3.3 025 mm m 10,00

7.2.4
Execuçao do liras e bainhas para atravessamento do paredes e lajes. Un 50,00

7.2.5 1-ornecimento e montagem ae vaivuias ae retencao para reae ae
retorno, incluindo todos Os acessOrios e materials necessários ao seu
perteito funcionamento.

7.2.5.1 016mm un 6,00

7.2.5.2 025 mm un 2,00

7.2.7 Fornecimento e montagem do válvulas de seccionamento, incluindo
todos Os acessórios, materials e ligacoes necessárias ao seu perfeito
funcionamento - Rede de água fria:

7.2.7.1 016mm un 61,00

7.2.7.2 020 mm
— Un 10,00

7.2.7.3 025 mm Un 60,00

7.2.7.4 032 mm 3,00

7.2.7.5 040 mm un 1,00

7.2.7.6 063 mm un 3,00

7.2.7.7 075 mm Un 2,00

7.2.7.8 090 mm un 2,00

7.2.8 Fornecimento e montagern do válvulas de seccionamento, incluindo

todos os acessórios, materials e ligaçbes necessárias ao seu perfeito
funcionamento - Rede de ágUa quente:

7.2.8.1 020 mm 500
7.2.8.2 025 mm Un 5700

7.2.8.3 050 mm Un 3,00

7.2.8.4 075mm Un 2,00

7.2.9 - t-ornecimento e montagem Oe valvulas rio seccionamento, incluinclo

todos Os acessOrios, materials e ligacoes necessárias ao SOU perfeito
funcionarnento - Rede de retorno:

7.2.9.1 025 mm Un 2,00

10 1-ornecimento e montagem cm vaivia rio reguiaçao 00 caUaal para
rode de retorno, inclUindo todos os acessórios e materiais
necessários ao SOU perfeito tUncionamonto:

7.2.10.1 016mm
- Un 6,00

7.2.10.2 025mm Un 1,00

7.2.11
Fornecimento e montagem de Torneira de servico corn junçãO
roscada para mangueira, corpo em Iatão bronze, manipUlo e válvUla
de esfera 1/4 do volta, tipo “EUrotUbo - SYC 44”, OU eqUivalente, para

maqUinas de lavar roupa e bocas de lavagens, incluindo todos os
acessórios 0 materiais necessários ao SOU perfeito fUncionamento:

7.2.11.1 03/4” Un 3,00

7.2.11.2 0 1” un 4,00

p7.3 Rede de Combate a Incêndios
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MAPA ORAMENTAL
Codigo IDesignacao I Quantidade Unitariol Total

73.1

Fornecimento e assentarnento de tubo de PVC PN10 segundo a
EN1452W, incluindo acessOrios de ligaçao e fixacao em FFD, em
ramais da rede exterior, assente em roço ou vala (vala corn 0,30rn de
largura e 0,80m de profundidade), incluindo abertura e tapamento de
rocos ou valas (Aterro da vala corn areia, saibro ou produtos da
escavaçao devidamente cirandados, e compactacao em camadas
máximas de 0.30 m, incluindo almofada corn 0.10 m sob as
condutas) e transporte a vazadouro de todos os materials sobrantes
de acordo com a IogislaçSo em vigor.

________________

7.3.1.1 090mm m 5,00

8.
PLUVI

______

8.1 Rede de Aguas Residuals Domésticas

8.1.1 Fornecimento e assentamonto de tubagern em PVC rigido (PVC-U
Série B), em tubos de queda e de ventilacao do esgoto, incluindo
aberturas na laje, uniöes corn junta autoblocante tipo KA, ou
equivalente, fixacao em coretes, IigacOes aos ramais e câmaras do
visita o todos os acessórios e materials necessários ao seu perfeito
funcionamento, incluindo todos Os trabaihos necessários do limpeza,
acondicionamento, triagem e encaminhamento dos produtos
sobrantos a operador de gestao do residuos licenciado, incluindo
carga transporte, carga e descarga do materiais e produtos e todos
os trabalhos e fornecimentos necessários, de acordo corn a
Iegislacao em vigor.

________________

8.1.1.1 090mm m 250,00

_____________

8.1.2 Série B), em rarnais do descarga incviduais ou colectivos o do
ventilaçao, embutidos em paredes ou no pavimento, incluindo uniöes
com junta autoblocante tipo KA, ou equivalente, abertura e
tapamento do roços em parodos o pavimentos de acordo corn as
pecas desenhadas e todos os acessórios e materiais necessários ao
seu perteito funcionarnento, incluindo todos Os trabaihos necessários
de limpeza, acondicionamento, triagem e encaminhamento dos
produtos sobrantes a operador do gestao do residuos licenciado,
incluindo carga transporto, carga o doscarga do matoriais o produtos
o todos os trabalhos e fornecimontos necessários, do acordo corn a
Iegislacao em vigor.

8.1.2.1 040mm m 210,00
8.1.2.2 050mm m 44,00
8.1.2.3 075mm m 12,00
8.1.2.4 090mm m 50,00
8.1.3 Série B), em coloctores prediais, suspensos sob a laje de pavimento,

incluindo uniöes corn junta autoblocante tipo KA, ou equivalonto,
fixacoes a paredes e pavimentos do acordo corn as pecas
dosenhadas e todos Os acessórios e materials necessários ao seu
porfoito funcionamento, incluindo todos Os trabaihos necessários do
limpeza, acondicionamento, triagem e encaminhamento dos produtos
sobrantes a oporador do gestão do residuos licenciado, incluindo
carga transporte, carga e descarga do materials e produtos o todos
os trabaihos e fornecimentos necessários, do acordo corn a
Iogislaçao em vigor.

8.1.3.1 0125 mm un 20,00
8.1.3.2 0160mm

- un 30,00
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Codigo Designacao I Quantidade Unitariol Totall
8.1.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido (PVC-u

Série B), em colectores prediais enterrados, incluindo abertura e
tapamento de rocos ou valas em terreno de qualquer natureza,
respectivo movimento de terras, uniOes com junta autoblocante tipo
KA, ou equivalente, IigaçOes as caixas de visita e todos Os
acessórios necessários ao seu perteito funcionamento, incluindo
aterro da vala do colector com areia, saibro ou produtos da
escavaçao devidamente cirandados e compactados em camadas de
0,30m, incluindo todos os trabaihos necessários de limpeza,
acondicionamento, triagem e encaminhamento dos produtos
sobrantes a operador de gestão de residuos licenciado, incluindo
carga transporte, carga e descarga de materiais e produtos e todos
os trabalhos e fornecimentos necessários, de acordo corn a
legislacao em vigor.

8.1.4.1 0110mm m 5,00
8.1.4.2 0160mm m 30,00

ii 5 — 1-ornecimento e apiicacao de venliladores H em fr’VJ rigicio çvv-u
Série B) e todos os acessórios a materiais necessários ao seu
perfeito funcionamento e de acordo corn as pecas desenhadas.

8.1.5.1 090mm un 21,00

81 6
ru1rrurn10mo0aprrcaçauue uiguNIId iiiipi tiu

.

. equivalente, em PVC-u (Serb B), para bocas de limpeza, incluindo
tarnpão de visita roscado e todos os acessórios e rnaterbais
necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo corn as pecas
desenhadas.

8.1.6.1 090mm un 15,00

8.1.6.2 0125mm un 2,00

8.1.6.3 0160mm - un 4,00
8.1.7

Fornecimento e assentamento de sifão de pavimento em PVC tipo
KA, ou equivalente, embutidos no pavimento, incluindo ligacOes aos
ramabs de descarga e todos os acessórios e rnateriais necessários ao
seu perfeito funcionamento e de acordo com as peças desenhadas.

8.1.7.1 øl2Sx5Ox5Omm
- un 4,00

8 1 8 -ornecimento e asseniamento oe siiao ae garrata em r-v upo tx/k,
.

. ou equivalente, incluindo ligacoes aos ramais de descarga e todos
Os acessórios e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento
e do acordo com as pecas desenhadas.

8.1.8.1 040mm un 61,00

8.12 050mm un - - 4,00

8 1 9
ruiriL,IIIIIILu IILIIIIILU u IIdU UC UdC UC UU(.11C CIII

tipo KA, ou equivalente, embutidos no pavirnento, incluindo IigacOes
aos ramais de descarga e todos Os acessórios e materiais
necessãrios ao seu perfeito funcionamento e de acordo com as
pecas desenhadas.

8.1.9.1 040mm un 57,00

8.1.10 armado pre-fabricado da Secil Pré-betão ou equivalente t

incluindo greiha em aco galvanizado e todos Os materiais e
acessórios necessãrios ao seu perfeito funcionamento de acordo
corn as pecas desenhadas, incluindo escavacao, aterro e todos Os
trabalhos necessários de limpeza, acondicionamento, triagern e
encaminhamento dos produtos sobrantes a operador de gestão de
residuos licenciado, incluindo carga transporte, carga e descarga de
materiais e produtos e todos Os trabaihos e fornecimentos

necessários, de acordo corn a legislacao em vigor. rn 2,00
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coNsTRuçAo DA RESIDENCIA DE ESTUDANTES NO CAMPUS DE RIO MAIOR

MAPA ORAMENTAL

Codigo IDesignacao I Quantidade Unitariol Totall
8.1.11

Execucao de caixas de visita quadradas, estanques, pre-fabricadas
ou em alvenaria, rebocadas interiormente corn argamassa de
cirnento e areia ao traco 1:2, sendo a soleira em betão armado do
tipo C20/25 corn as dimensöes e alturas a seguir ndicadas, de
acordo corn as peças desenhadas, incluindo escavacao, aterro corn
arela, saibro ou produtos da escavacao devidarnente cirandados, e
compactados em carnadas de 0,30rn , incluindo todos os trabaihos
necessários de Umpeza, acondicionamento, triagern e
encaminhamento dos produtos sobrantes a operador de gestao de
residuos licenciado, incluindo carga transporte, carga e descarga de
rnateriais e produtos e todos Os trabaihos e fornecimentos
necessários, de acordo corn a Iegislaçao em vigor. Aro e tampa
quadrada rebaixada em ferro fundido düctil da classe B125

8.1.11.1 Caixas de 0,40x0,40 m corn abertura ütil de 0,40x0,40 m Un 2,00
8.1.11.2 Caixas de 0,60x0,60 m corn abertura ütil de 0,60x0,60 m un 3,00
8.1.12 Execuçao de caixas de visita estanques, de acordo corn as pecas

desenhadas, incluindo: Escavacao e aterro corn areia, saibro ou
produtos da escavaçao devidamente cirandados, e compactados em
carnadas de 0,30rn e transporte a vazadouro do material sobrante de
acordo corn a legislacao em vigor. Geotextil GF300, 0,30m de brita
n.° 2, 0,lOrn de betão de limpeza e 0,20 m de betão C25130.
Anéis de betão armado pré-fabricado tipo Secil Prebetão OU

equivalente, incluindo reboco interior e exterior das juntas dos anéis
pré-fabricados corn argamassa de cirnento e cabeca tronco-cónica
para caixa de visita incluindo todos os materiais e acessórios
necessários ao seLi correcto funcionamento e de acordo corn as
pecas desenhadas, incluindo todos os trabaihos necessários de
limpeza, acondicionamento, triagem e encaminhamento dos produtos
sobrantes a operador de gestao de residuos licenciado, incluindo
carga transporte, carga e descarga de materiais e produtos e todos
os trabaihos e fornecirnentos necessários, de acordo cc
legi

8.1.12.1 Caixas de 01,00 m corn abertura ütil de 00,60 m. un 1,00
8.1 13 ciaooracao e iornecimenw oe aesennos oe preparacao oe oura,

. coordenaçao e compatibilizaçao do todas as especialidades,
instalacoes e eqUipamentos técnicos relativos a execucao da Rede
de Aguas Residuais Domésticas. cj 1,00

8.1 14 xecucao oe I000S Os nsaios necessarios inerentes ao oom
. funcionamento das instalaçOes, InstruçOes do Pessoal e

Fornecimento de Manutencao e Assisténcia Técnica dentro do prazo
de Garantia. cj 1,00

8.1.15

Execucao de ligaçao da rede a realizar a caixa de visita existente,
icluindo abertura de roço na caixa de visita e seu devido tapamento e
imperrneabilizacao corn argamassa, execucao de queda guiada no
colector de chegada quando necessário, incluindo escavação, aterro
e todos os trabaihos necessários de limpeza, acondicionarnento,
triagem e encaminhamento dos produtos sobrantes a operador de
gestão de residuos licenciado, incluindo carga transporte e descarga
de materials e produtos e todos os trabaihos e fornecimentos
necessários, de acordo corn a legislaçao em vigor. cj 1,00

8.2 Rede de Aguas Residuais Pluviais
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Codigo Designacao I Quantidade Unitariol Totall
8.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido (PVC-U

Série B), em tubos de queda e de ventilaçao do esgoto, incluindo
aberturas na laje, uniSes com junta autoblocante tipo KA, ou
oquivalente, fixacao em coretes, IigacOes aos ramais e cãmaras de
visita e todos os acessOrios e materlais necessários ao seu perteito
funcionamento, incluindo todos os trabaihos necessários de limpeza,
acondicionamonto, triagem e encaminhamento dos produtos
sobrantos a operador de gestão de resIduos licenciado, incluindo
carga transporte, carga e descarga de materiais e produtos e todos
os trabaihos e fornecimentos necessários, de acordo com a
Iegislaçao em vigor.

8.2.1.1 090mm m 90,00
8.2.2 Fornecimento e colocacao do gárgulas, em PVC rigIdo PVC-U Serb

B, incluindo todos os acessórios e materiais necessários ao seu
perfeito funcionamento (comp.0,50m).

8.2.2.1 040 mm un 3,00
8.2.2.2 050 mm un 6,00
8.2.2.3 075 mm un 2,00
8.2.2.4 090 mm un 2,00
8.2.3 Série B), em ramais de descarga individuais ou colectivos e de

ventilacao, embutidos em paredes ou no pavimento, incluindo UfliQes

com junta autoblocante tipo KA, ou equivalente, abertura e
tapamento do rocos em paredes e pavimentos de acordo corn as
pegas desenhadas e todos os acessOrios e matoriais nocessários ao
seu perfeito funcionamento, incluindo todos os trabaihos necessários
de limpeza, acondicionamonto, triagem e encaminhamento dos
produtos sobrantes a operador do gestao de residuos licenciado,
incluindo carga transporte, carga e descarga do materiais e produtos
e todos os trabaihos e fornecimentos necessários, do acordo com a
Iegislacao em vigor.

8.2.3.1 050 mm m 3,00
8.2.3.2 075 mm m 2,00
8.2.3.3 090 mm — - m 5,00
8.2.4 Centrifugado (FF SMU), ou equivalente, em ramais do doscarga,

incluindo abertura e tapamento do roços em paredes e pavimentos
de acordo com as pecas desenhadas e todos os acessórios e
matoriais necossários ao seu perfeito funcionamento e respectivo
movimento do terras sempre quo a ole houver lugar, incluindo todos
os trabaihos necessários do limpeza, acondicionamonto, triagom e
encaminhamento dos produtos sobrantes a operador do gestao do
residuos licenciado, incluindo carga transporte, carga o doscarga do
materials e produtos e todos os trabalhos e fornecimontos
necessários, do acordo com a Iegislaçao em vigor.

8.2.4.1 DN5O mm m 2,00
8.2.5 Série B), em colectores prodiais, suspensos sob a laje de pavimento,

incluindo uniöes corn junta autoblocanto tipo KA, ou oquivalonte,
fixacoos a parodos o pavimontos do acordo com as pocas
desenhadas e todos os acessOrios e materials necessários ao seu
porfoito funcionarnonto, incluindo todos os trabaihos necessários do
limpeza, acondicionarnonto, triagom o oncaminhamento dos produtos
sobrantos a operador do gestâo do residuos licenciado, incluindo
carga transporte, carga e descarga de materbais e produtos e todos
os trabalhos o fornocimontos nocossários, do acordo corn a
Iegislação em vigor.

8.2.5.1 0110mm un 10,00
8.2.5.2 0125 mm un 15,00
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Codigo Iuesgnacao I Quantidade tinitariol Totall
8.2.6 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rIgido (PVC-U

Série B), em colectores prediais enterrados, incluindo abertura e
tapamento de rocos ou valas em terreno de qualquer natureza,
respectivo movimento de terras, uniöes com junta autoblocante tipo
KA, ou equivalente, Iigacoes as caixas de visita e todos os
acessOrios necessários ao seu perfeito funcionamento, incluindo
aterro da vala do colector com areia, saibro ou produtos da
escavacao devidamente cirandados e compactados em camadas de
0,30m, incluindo todos Os trabaihos necessários de limpeza,
acondicionamento, triagem e encaminhamento dos produtos
sobrantes a operador de gestao de residuos icenciado, incluindo
carga transporte, carga e descarga de materiais e produtos e todos
os trabalhos e fornecimentos necessários, de acordo com a
Iegislaçao em vigor.

8.1.6.1 0110mm m 50,00
8.1.6.2 0125mm m 5,00
8.1.6.3 0160mm m 25,00
8.2.7 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido

Centrifugado (SMU), ou equivalente, em colectores prediais,
incluindo abertura e tapamento de rocos ou valas, respectivo
movimento de terras, uniöes com abraçadeira em aco inOx, ligacOes
as caixas de visita e todos Os acessOrios e materiais necessários ao
seu perfeito funcionamento, incluindo aterro da vala do colector com
areia, saibro ou produtos da escavação devidamente cirandados e
compactados em camadas de 0,30m, incluindo todos os trabaihos
necessários de limpeza, acondicionamento, triagem e
encaminhamento dos produtos sobrantes a operador de gestao de
resIduos licenciado, incluindo carga transporte, carga e descarga de
materiais e produtos e todos os trabaihos e fornecimentos
necessários, de acordo com a Iegislacao em vigor.

8.2.7.1 DN 100 mm m 1,00
8.2 8 r-ornecimerno e asseniamento ae raios oe pavimenio oe terraco corn

• pinha em PVC tipo KA, ou equivalente, incluindo Iigaçoes aos ramais
de descarga e todos os acessOrios e materiais necessários ao seu
perfeito funcionamento.

8.2.8.1 090 mm un 7,00

8 2 9
I)JIIIL,IIIII)LU dpII..L) Lie ILiILUIIII IfIIpI tIJU

.

. equivalente, em PVC-U (Série B), para bocas de limpeza, incluindo
tampão de visita roscado e todos os acessórios e materiais
necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo corn as peças
desenhadas.

8.2.9.1 090mm un 4,00
8.2.9.2 0110mm un 1,00

8.2.9.3 0125mm on 1,00
8.2.10 fabricado do tipo “Secil Prébetão 4)200mm, ou equivalente, com

grelha em ferro fundido dOctil da classe C250, e todos Os materiais e
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e de acordo
com as pecas desenhadas, incluindo escavacão, aterro e todos os
trabaihos necessários do limpeza, acondicionamento, triagem e
encaminhamento dos produtos sobrantes a operador de gestao de
residuos licenciado, incluindo carga transporte, carga e descarga de
materiais e produtos e todos os trabaihos e fornecimentos
necessérios, do acordo com a legislacao em vigor. m 21 00
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Codigo IDesignacao I Quantidade Unitariol Totall
8.2.11

Execucao de caixas de visita quadradas, estanques, pré-fabricadas
ou em alvenaria, rebocadas interiormente com argamassa de
cimento e areia ao traco 1:2, sendo a soleira em betão armado do
tipo C20/25 com as dimensöes e alturas a seguir indicadas, de
acordo com as peças desenhadas, incluindo escavacao, aterro com
arela, saibro ou produtos da escavaçao devidarnente cirandados, e
compactados em camadas de 0,30m , incluindo todos Os trabaihos
necessários de limpeza, acondicionamento, triagem e
encaminhamento dos produtos sobrantes a operador de gestao de
resIduos licenciado, incluindo carga transporte, carga e descarga de
materiais e produtos e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários, de acordo com a Iegislaçao em vigor. Aro e tampa
quadrada rebaixada em ferro fundido dOctil da classe B125

8.2.11.1 Caixas de 0,60x0,60 m corn abertura Otil de 0,60x0,60 m un 4,00

8.2.11.2 Caixas de 0,80x0,80 m corn abertura 0th de 0,60x0,60 m un 1,00
8.2.12

Execucao de caixas de visita quadradas, estanques, pré-fabricadas
ou em alvenaria, rebocadas interiormente corn argamassa de
cimento e areia ao traco 1:2, sendo a soleira em betão armado do
tipo C20/25 corn as dirnensöes e alturas a seguir indicadas, de
acordo com as pecas desenhadas, incluindo escavação, aterro corn
areia, saibro ou produtos da escavacao devidamente cirandados, e
compactados em camadas de 0,30m , incluindo todos os trabaihos
necessários de limpeza, acondicionamento, triagem e
encaminhamento dos produtos sobrantes a operador de gestão de
resIduos licenciado, incluindo carga transporte, carga e descarga de
materiais e produtos e todos os trabaihos e fornecimentos
necessários, de acordo com a Iegislacao em vigor. Aro e tampa
quadrada nao rebaixada em ferro fundido dOctil da classe C250:

8.2.12.1 Caixas de 0,80x0,80 m com abertura ütil de 0,60x0,60 m un 1,00
8.2.13 porrnenor e implantaçao em planta, incluindo fornecimento e

aplicacao de todos os acessórios e materiais necessários ao seu
perfeito funcionamento, incluindo escavaçao, aterro e todos Os
trabaihos necessários de limpeza, acondicionamento, triagem e
encaminhamento dos produtos sobrantes a operador de gestao de
resIduos licenciado, incluindo carga transporte, carga e descarga de
materiais e produtos e todos os trabaihos e fornecimentos
necessários, de acordo corn a Iegislacao em vigor. un 1,00

8 2 14 iaooracao e tornecimento oe aesennos oe preparacao oe oura,
.

. coordenaçao e compatibilizacao do todas as especialidades,
instalacoes e equipamentos técnicos relativos a execucao da Rede
de Aguas Residuals Pluviais. cj 1,00

82 15 xecucao ue lOGOS OS Iznsaios necessarios inerentes ao oom
.

. funcionamento das instalacoes, lnstrucoes do Pessoal e
Fornecimento de Manutencao e Assisténcia Técnica dentro do prazo
de Garantia. cj 1,00

8.2.16

Execucao de Iigacao da rede a realizar a caixa de visita existente,
icluindo abertura de roco na caixa de visita e seu devido taparnento e
impermeabilizaçao com argamassa, execução de queda guiada no
colector de chegada quando necessário, incluindo escavacao, aterro
e todos os trabalhos necessários de himpeza, acondicionamento,
triagem e encaminhamento dos produtos sobrantes a operador de
gestao de resIduos licenciado, incluindo carga transporte e descarga
de rnateriais e produtos e todos Os trabaihos e fornecimentos
necessários, de acordo com a Iegislaçao em vigor. cj 1,00
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COdigo IDesignacao I Quantidade Unitariol Total]
8.2.17 Fornecimento e assentamento de geodreno em tubagem de

Polipropileno Corrugado SN8, envolto em camada de brita
(espessura de 10 a 20cm nos lados e topo) e geotextil (200gr),
incluinclo respectivo movimento de terras, acessOrios e materials
necessários ao seu perfeito funcionamento e todos Os trabalhos
necessários de limpeza, acondicionamento, triagem e
encaminhamento dos produtos sobrantes a operador de gestao de
residuos licenciado, incluindo carga transporte e descarga de
materiais e produtos e todos Os trabaihos e fornecimentos
necessários, de acordo com a Iegislaçao em vigor:

8.2.17.1 125 mm m 60,00
9 REDE DE GAS NATURAL
9.1 Ramal de Media Pressáo

9.1.1 1057 ou outro tecnicamente equivalente, incluindo todos Os
acessórios, suportes e materials necessários ao seu perfeito
funcionamento. 0 tubo será aplicado embutido nas paredes e a vista
junto ao tecto, de acordo com as peças desenhadas, Condiçoes
Técnicas Gerais de Montagern (CTGM) e Condicoes Técnicas
Especiais (CTE) e transporte a vazadouro de todos os materials
sobrantes de acordo com legislacao em vigor.

9.1.1.1 22mm m 6,00
9.1.2

Fornecimento e montagem de vãlvulas de corte, incluindo todos os
acessOrios e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento,
de acordo corn as pecas desenhadas, MDJ, CTGM e CTE.

9.1.2.1 ‘ 22mm un 2,00
9.1.3

Fornecimento e assentarnento da caixa de entrada/corte com todo 0

equipamento e materlais necessários ao seu perfeito funcionamento
e descritos na MemOria Descritiva e Justificativa (MDJ), de acordo
com as pecas desenhadas, CTGM e CTE, incluindo uma manga
protectora de entrada da tubagem, um acessório para ligaçao
metal/plastico, urna válvula de corte rápido (golpe de punho), um
contador G6, uma válvula de ¼ de volta, uma válvula de comando
electromagnetico normalmente aberta (NA), ligacao a terra, Tê com
válvula tamponada para ensaio e inertizacao da instalacao de gas,
tomada de pressao situada imediatamente a jusante da válvula de
corte geral (a pressao a jusante deste equipamento será de 100
mbar, satisfazendo 0 caudal de 12,02 m3/h de gas natural) e
transporte a vazadouro de todos os materiais sobrantes, de acordo
corn legislacao em vigor. un 1,00

9.1.4 Fornecimento e assentamento de acessório de transiçao PE/Cu (PE
4)32mm/Cu (p22mm) incluindo todos Os acessOrios e materials
necessários ao seu perfeito funcionamento. un 1,00

9.1.5

Fornecimento e assentamento de tubo de polietileno - PEAD -

segundo NP EN 1555 ou outro tecnicamente equivalente, incluindo
todos os acessOrios e materials necessários ao seu perfeito
funcionamento - o tubo será aplicado em vala, incluindo abertura e
tapamento, de acordo corn as pecas desenhadas, Condicoes
Técnicas Gerais de Montagem (CTGM) e CondiçOes TOcnicas
Especials (CTE), repavimentaçao e transporte a vazadouro de todos
os materials sobrantes de acordo corn legislaçao em vigor.

9.1.5.1 1 32mm m 5,00
9.1.6 Fornecimento e assentamento de caixa de visita corn tampa, assente

no pavimento, para Iigacao a rede existente do Campus, incluindo
todos os acessórios e materials necessários para a perfeita execucao
da ligacao e escavacão e reposiçao do paviemento. Transporte a
vazadouro de todos os materials sobrantes, de acordo corn
legislacao em vigor. un 1,00

9.2 Ramal de Baixa Pressão
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Codigo Designacao I Quantidade UntarioI Totall
9.2.1 Fornecimento e assentamento de tubo de cobre segundo NP EN-

1057 ou outro tecnicamente equivalente, incluindo todos os
acessOrios e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento. 0
tubo será aplicado a vista e embutido nas paredes e pavimentos,
de acordo corn as pecas desenhadas, Condicoes Técnicas Gerais de
Montagem (CTGM) e Condicoes Técnicas Especiais (CTE), e
transporte a vazadouro de todos os materiais sobrantes de acordo
corn Iegislacao em vigor.

9.2.1.1 28mm m 1,00
9.2.2 Fornecimento e assentamento de redutor para 20 mbar, incluindo

todos os acessórios e materiais necessários ao seu perfeito
funcionamento e descritos na MemOria Descritiva e Justificativa
(MDJ), de acordo corn as pecas desenhadas, CTGM e GTE. A
pressão a jusante deste equipamento será de 20 rnbar, satisfazendo
o caudal de = 12,02 m3/h. un 1,00

9.2.3 Fornecimento e rnontagem de válvulas de corte a montante dos
apareihos de queima, de acordo corn as pecas desenhadas, MDJ,
GTc3M e GTE, incluindo todos os materiais e trabaihos necessários
ao seu perfeito funcionamento.

9.23.1 28mm un 1,00
9.3 Deteçao de Gas

9.3.1 Fornecimento, montagern e Iigaçoes de sistema completo de detecao
de gas, incluindo todos os materiais, acessórios e equiparnentos
necessários a urn perfeito funcionamento, de acordo corn as GTE e
toda a Iegislaçao aplicável em vigor. cj 1,00
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