
ANEXO 1 

Modelo de declaração 

[a que se refere a alínea a) do n.0 1 do artigo 57.0
] 

1 -João Francisco Fialho Caldeira, NIF 117990850, residente à Tapada Andorinhos, Rua de Cima n.º 23, 

em S. Pedro do Corval, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à 

execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de Ajuste Direto, Vª. reP Procº. 01 EOP

AD/AOP-16 para a empreitada de "Construção de um edifício para o Telescópio e Espaços Envolventes

Dark Sky - Cumeada", declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se obriga a executar 

o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente 

ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, 

que junta em anexo: 

b) Proposta de preço; 

c) Nota Justificativa do preço proposto; 

d) Lista de Preços unitários; 

e) Programa trabalhos, incluindo plano de mão-de-obra e plano de equipamentos; 

D Plano de pagamentos; 

g) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra; 

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do 

referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que: 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de 

atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer 

situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente; 

b) Não foi condenado (a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua 

honorabilidade profissional; 

c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional; 



d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em 

Portugal; 

e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal; 

n Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.0 1 do artigo 21.º do 

Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.0 da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, e no 

n.0 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos; 

g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.0 1 do artigo 627.0 

do Código do Trabalho (13); 

h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela 

utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e 

contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham 

essa obrigação, em Portugal; 

i) Não foi condenado( a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes: 

i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 

do artigo 2.0 da Ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho; 

ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.0 do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do 

n.0 1 do artigo 3.0 da Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho; 

iii) Fraude, na aceção do artigo 1.0 da Convenção relativa à Proteção dos Interesses 

Financeiros das Comunidades Europeias; 

iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.0 da Diretiva n.0 91/308/CEE , do 

Conselho, de 1 O de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para 

efeitos de branqueamento de capitais; 

j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na 

preparação e elaboração das peças do procedimento. 

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o 

caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela 

recaia e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos 

Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, 

como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em 

qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à 

entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 



6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 

81.0 do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo ii do referido 

Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas 

b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração. 

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados 

nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da 

adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra-ordenação muito 

grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação 

da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como 

membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação 

de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento 

criminal. 

Reguengos de Monsaraz, 03 de Junho de 2016 

Com elevada estima e consideração 





ANEXO A 

PROPOSTA DE PREÇO 

José Francisco Fialho Caldeira, NIF 117990850, com sede à Tapada 

Andorinhas, Rua de Cima nº 23 em S. Pedro do Corval, 7200-129 Corval, titular 

do Título de Registo nº 95219 emitido pelo Instituto da Construção e do 

Imobiliário, depois de ter tomado conhecimento do objecto da empreitada de 

"CONSTRUÇÃO DE UM EDIFICIO PARA O TELESCÓPIO E ESPAÇOS ENVOLVENTES -

DARK SKY - CUMEADA" a Levar a efeito em Cu meada, a que se refere o convite 

datado de 24-05-2016, obriga-se a executar a referida empreitada, de 

harmonia com o caderno de encargos, pela quantia de 11.149,80€ (onze mil 

cento e quarenta e nove euros e oitenta cêntimos), que não inclui o imposto 

sobre o valor acrescentado, conforme a Lista de preços unitários apensa a esta 

proposta e que dela faz parte integrante. 

Á quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa Legal 

em vigor. 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que 

respeitar à execução o seu contrato, ao que se achar prescrito na Legislação 

portuguesa em vigor. 

Reguengos de Monsaraz, 03 de Junho de 2016 

Com elevada estima e consideração 





Município de Reguengos de Monsaraz 

Empreitada: "Construção de um edifício para o telescópio 
e espaços envolventes - Dark Sky - Cumeada" 

Alínea 1 C) - Nota justificativa do preço proposto 
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Município de Reguengos de Monsaraz 

Construção de edifício para o telescópio e espaços envolventes -
Dark Sky - Cumeada 

NOTA JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO 

A proposta de preços apresentada para a execução desta empreitada resulta da 
combinação de vanos factores, nomeadamente Mão-de-Obra, Materiais, 
Equipamentos, o Estaleiro e a Margem de Lucro. 

Foram tidos em consideração os encargos relativos aquisição de materiais e 
equipamentos, salários, custos gerais, administrativos e financeiros e as margens de 
risco e lucro que a empresa decidiu assumir em caso de adjudicação desta 
empreitada. 



1. Custos de Mão-de-Obra 

O custo de mão-de-obra representa um volume importante no preço final da 
empreitada. A experiência adquirida pelos nossos técnicos na execução de obras de 
idêntica natureza permite-nos a optimização das diversas actividades, o que resulta 
numa redução do preço de execução dos diversos tipos de trabalhos. 

João Francisco Fialho Caldeira, dispõe de equipa qualificada, e com larga experiência 
neste tipo de obras, o que representa uma mais-valia, e nos torna mais competitivos, 
dando-nos também mais garantias quanto à qualidade final do trabalho. 

A empresa dispõe de infra-estruturas na área geográfica da empreitada em causa, 
permitindo assim a redução dos custos de deslocação do pessoal a afectar à obra. 

É procedimento habitual de João Francisco Fialho Caldeira ministrar formação aos 
trabalhadores, quando se entende necessário. Essa formação visa a apresentação 
das tecnologias e equipamentos disponíveis, apresentando também a melhor maneira 
de executar as tarefas, conseguindo-se deste modo maximizar os recursos 
disponíveis, reduzindo-se custos de organização e execução das tarefas. João 
Francisco Fialho Caldeira ministra ainda, de forma contínua, formação aos 
trabalhadores, de acordo com o estabelecido na legislação em vigor e com o 
levantamento das necessidades feito anualmente, o que se traduz numa redução dos 
custos de produção e numa maior organização e execução das tarefas, resultado da 
sensibilização dos trabalhadores. João Francisco Fialho Caldeira, dispõe ainda, no seu 
quadro, de pessoal com formação em diversas áreas, pelo que estão cumpridos os 
requisitos do Caderno de Encargos. 

Uma vez que os trabalhadores que realizarão trabalhos nesta empreitada, em caso de 
adjudicação, pertencem ao quadro da empresa, e são residentes em Reguengos de 
Monsaraz e nos concelhos limítrofes não haverá qualquer encargo com estadias e as 
despesas de deslocação serão reduzidas. Esta gestão de recursos permite uma 
economia importante o que contribui como mais um factor para conseguirmos obter 
uma proposta de preços bastante vantajosa. 



2. Custos de Materiais 

A secção de compras de João Francisco Fialho Caldeira realiza um trabalho contínuo 
na procura incessante de melhores preços no mercado. Neste sentido, tenta encontrar 
fornecedores que sejam mais competitivos a nível de preços, garantindo os mesmos 
parâmetros de qualidade, e não descurando os prazos de entrega. 

Esta secção não se limita a contactar os fornecedores conhecidos, tentado sempre 
procurar novos contactos e assim alargar a base de dados de fornecedores de que 
dispõe. 

Os materiais mais representativos a aplicar nesta empreitada são betões, material 
eléctrico e revestimentos de paredes e tectos. 

O betão a aplicar na obra será proveniente de central de betão certificada Ibera, SA., 
com procedimentos da qualidade devidamente implementados. O transporte será feito 
por auto-betoneira e a sua aplicação em descarga directa, com auxílio de equipamento 
elevatório, ou bomba de betão, dependendo das condições de aplicação. 

O material eléctrico será adquirido nos nossos fornecedores habituais, sendo que se 
promove igualmente uma incessante procura e um reconhecido trabalho de procura e 
negociação, com vista à aquisição dos equipamentos pretendidos pelo Dono de Obra, 
aos melhores preços do mercado. 

Quanto à generalidade dos materiais a aplicar consultámos, já nesta fase, algumas 
empresas da especialidade, com vista à obtenção de um bom preço. 

De referir que a saúde financeira de João Francisco Fialho Caldeira permite negociar 
em condições muito favoráveis. 



A título de exemplo apresenta-se seguidamente uma lista não exaustiva dos materiais 
a utilizar e respectivos fornecedores. 

Material Empresa 

Betão Ibera, SA. 

Materiais de Construção Alfaiate & Santos, LDA. 

(tijolos, inertes, etc.) 

De referir ainda que o facto de a nossa sede ser em Reguengos de Monsaraz, e 
termos mais obras a decorrer neste mesmo concelho limítrofes permite-nos negociar 
alguns do materiais em maiores quantidades, o que nos permite obter preços mais 
competitivos. 



3. Custos de Equipamentos 

João Francisco Fialho Caldeira dispõe de um parque de máquinas que lhe permite 
fazer face às obras que geralmente tem em carteira. A proximidade à empreitada em 
causa permite que o custo de transporte dos equipamentos seja reduzido, e o facto 
estarmos a realizar obras no conselho actualmente, permitiria fazer uma gestão dos 
recursos disponíveis, com vista à minimização dos custos. 

O facto de termos obras a decorrer em Reguengos de Monsaraz também nos permitirá 
fazer uma gestão interessante dos equipamentos, e rentabilizar a sua utilização. 

Em situações pontuais, e sempre que tal se justifique, a empresa dispõe uma boa 
relação com algumas empresas de aluguer de equipamentos, que dada a relação 
existente praticam valores bastante competitivos. 

De referir, no entanto, que dadas as características desta empreitada não haverá 
necessidade de recurso a muitos equipamentos, sendo eles na sua maioria 
equipamentos ligeiros. 



4. Custo do Estaleiro 

A implantação do estaleiro pressupõe a existência de um espaço, normalmente fora da 
zona de intervenção dos trabalhos, onde seja possível instalar as instalações sociais, 
armazenar os materiais para posterior aplicação na obra, bem como colocar os 
equipamentos no final de cada jornada de trabalho. 

João Francisco Fialho Caldeira dispõe de contentor que transporta para as suas obras, 
que funcionam nos seus estaleiros como instalações técnicas/ sociais, etc. 

O estaleiro a instalar em caso de adjudicação da empreitada possuirá todas as 
instalações necessárias, relacionadas com a logística de pessoal, mobilização de 
equipamentos e materiais, respeitando as exigências constantes no caderno de 
encargos. 



5. Encargos e margem de lucro 

A obtenção de um preço global da empreitada, resulta da soma dos aspectos 
anteriormente referido e incremento dos custos indirectos (nomeadamente custos 
referentes ao quadros técnicos e administrativos, instalações sociais, etc. e todos os 
custos não directamente relacionados com os trabalhos da obra) e da margem de 
lucro. 

No caso desta empreitada, e dada importância estratégica que teria para João 
Francisco Fialho Caldeira, a adjudicação da mesma, essa percentagem terá nesta 
empreitada um valor mínimo. 

Esta redução está em parte justificada com: 

João Francisco Fialho Caldeira, ter uma capacidade técnica e disponibilidade de 
equipamentos que lhe permitem garantir continuidade dos trabalhos, cumprindo os 
prazos de execução e rentabilizando o seu trabalho; 

A empresa possui uma posição sólida no mercado, o que lhe dá crédito perante as 
diversas entidades, permitindo-lhe também condições favoráveis; 

A nossa política de rigor de custos e boa situação financeira. 



6. Considerações finais 

Como foi referido anteriormente o facto de João Francisco Fialho Caldeira, executar 
muitas obras no concelho de Reguengos de Monsaraz, e a visita realizada ao local da 
obra permite-nos conhecer muito bem o local, as suas condicionantes, as condições 
geotécnicas do terreno. 

Considerou-se no estudo dos preços unitários apresentados que: 

a. O projecto apresentado pelo Dono da Obra refere uma solução técnica habitual, 
tendo nós experiência neste tipo de obras; 

b. Os processos e meios necessários à sua execução são também os normais e 
correntes, em obras desta natureza; 

c. A experiência do nosso pessoal, indigitado para a execução da obra; 

d. O facto de termos outras obras a decorrer em Reguengos de Monsaraz o que nos 
permitirá aumentar a rentabilidade dos recursos disponíveis; 

e. O facto de possuirmos relativamente perto do local da obra todas as intra-estruturas 
necessárias, quer em termos de meios humanos, quer em termos de meios de 
equipamento, 

f. A boa situação econom1ca que João Francisco Fialho Caldeira, revela neste 
momento e o consequente bom crédito que possui com todos os diversos 
fornecedores. 



Assim, é nossa convicção ter João Francisco Fialho Caldeira, obtido um preço final, 
claramente justificado pela lista de preços unitários que se nos afigura vantajoso para 
o Dono de Obra, sem utilizar critérios de gestão que envolvam prejuízos económicos 
para esta empresa. 

Reguengos de Monsaraz, 03 de Junho de 2016 
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Códlg< Designação dos Trabalhos Unid .1°arte Comp. Largura Altura Parciais Totais Preço unit. Preço Total 

1
• 1Estalelro. Gestão de Reslduos - Plano de Segurança e Saúde 

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, induindo vedações, acessos, 
15ervidões e serventias. un 1 1.00 10.00€ 10.00€ 

2. ~ovlmento de Terras 

2.1 

Escavação de terreno de qualquer natureza na abertura de sapatas, vigai 
l:le fundação, fundações de muros, induindo reposição do terreno em 
aterros sobre fundações com terras escolhidas provenientes dos produtm 
esultantes das escavações, empolamento (20%), escoramentos, 

koventual bombagem de água e transporte a vazadouro de produtoi 
~obrantes. 

m3 
Sapatas 8 0.60 0.60 0.80 2.30 
Fundação de paredes 2 5.80 0.50 0.40 2.32 

2 4.00 0.50 0.40 1.60 
Fundação de murete divisório 1 34.50 0.50 0.40 6.90 13.12 15.20€ 199.48€ 

2.2 Escavação com meios mecânicos em terreno de qualquer natureza para 
abertura de caixa dos pavimentos na área de implantação da obra 
projectada, incluindo a carga, transporte, descarga, colocação, 

ente e compactação em aterro ou a vazadouro municipal 
o. 

m3 
Pavimentos cobertos 1 6.00 4.00 0.20 4.80 
Pavimentos descobertos 1 6.00 4.00 0.25 6.00 

1 60.00 1.20 0.25 18.00 28.80 15.20€ 437.76€ 

3. Botões 

3.1 Betão cidópico em fundações. m3 
Murete divisório 1 34.50 0.30 0.30 3.11 3.11 85.00€ 263.93 € 

3.1 Betão de limpeza, com 0,05m de espessura, em regularização dE 
undações ínciulndo fornecimento e aplicação. m3 

Sapatas 8 0.60 0.60 0.05 0.14 
Vigas de fundação 2 5.80 0.25 0.05 0.15 

2 4.00 0.25 0.05 0.10 0.39 102.00€ 39.68€ 

3.2 annado C20125, A400 NR, incluindo vibração, cofragem, 
amento e descofragern em sapatas. m3 

8 0.60 0.60 0.40 1.15 1.15 195.00€ 224.64 € 

3.3 
Betão armado C20125, A400 NR, induindo pintura das faces com produtc 
hidrofugo, vibração, cofragem, escoramento e descofragem em vigas de 
undação. m3 

Vigas Fundação 2 5.80 0.25 0.35 1.02 

2 4.00 0.25 0.35 0.70 1.72 186.00€ 318.99 € 

3.4 Betão annado C20/25 A400 NR, incluindo vibração, cofragem, 
lescoramento e descofragem em pilares. m3 

1>1 6 0.20 0.20 2.40 0.58 

P2 2 0.20 0.15 2.40 0.14 0.72 305.00€ 219.60€ 

4. V\lvenarlas 

4.1 li=xecução de paredes exteriores simples de alvenaria de tijolo furadc 
130.20.15, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, 
nduindo refechamento de juntas. 

m2 
achada norte 1 4.00 2.00 8.00 

1 4.50 0.30 1.35 
achada sul 1 4.00 2.00 8.00 

1 4.50 0.30 1.35 
achada nascente 1 6.00 2.00 12.00 
achada poente 1 6.00 2.00 12.00 

a deduzir vão 1 1.00 1.90 -1.90 40.80 17.35€ 707.88€ 

4.2 Execução de paredes exteriores simples de alvenaria de bloco de betãc 
l:le 50.20.15, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, 
nduindo refechamento de junlas. 

m2 
riurete divisório 1 34.50 0.30 10.35 10.35 17.35€ 179.57€ 

5 lcantarlas 

5.1 Fornecimento e assentamento de soleiras, em granito tipo "Evora' 
11:>ujardado, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, em 
rvolume, incluindo enchimento para as cotas do projecto com argamasst 
l:le cimento e areia ao traço 1 :5, refechamento de juntas, conform< 
projedo. 

m2 
Em soleiras, com 3 cm de espessura média. 1 1.02 0.28 0.29 0.29 106.00€ 30.27€ 

6 Pavimentos 

https://nl 1-excel.officeapps.live.com/x/ _Iayouts/xlprintview.aspx?&NoAuth=l &sessi... 06-06-2016 
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6.1 vamada de base em agregado britado de granulometria extensa. (tout-
venant) com 0, 15 m de espessura, após compactação, devidamente 
nivelados e compactados a 100% do seu valor da CBR e todos os demai! 
rabalhos necessários à sua correcta execução, nas condições de 
projecto. 

m2 
Pavimentos interiores_ Compartimento 1 6.00 4.00 24.00 
Pavimentos exteriores_Area envolvente e passeios 1 72.00 96.00 5.50€ 528.00 € 

6.2 omecimento e assentamento de guia pré-fabricada de betão vibrado, em mi 1 53.00 53.00 20.00€ 1,060.00€ 

6.3 Fornecimento e assentamento de "Pavé" de formato rectangular, m2 
Pavimentos exteriores_Area envolvente e passeios 1 72.00 72.00 10.00€ 720.00€ 

6.4 Fornecimento e colocação de manto de geotêxtil não tecido de 180 gr/m2. 
no fundo da caixa do pavimento do compartimento, sobre o terrenc 
compactado. 

m2 
Pavimentos interiores_ Compartimento 1 6.00 4.00 24.00 24.00 4.00€ 96.00€ 

6.5 Execução de revestimento no pavimento do compartimento do tipo Deck 
K;ompósito "Dunik'', Modelo NA 14, ou equivalente, cor médium, com 
peças de 2900 x 140 x 23 mm, sobre estrutura constitulda por ripadc 
lcompósito, incluindo peças de fixação, parafusaria e todos os demais 
!acessórios e trabalhos necessários à sua correcta execução< O ripado em 
~mpósito assenta directamente sobre a camada de base (tout-venant). 

m2 
Pavimentos interiores_ Compartimento 1 6.00 4.00 24.00 24.00 102.00€ 2,448.00€ 

7 Revestimento de paredes 

7.1 Revestimento dos paramentos interior e exterior das paredes de 
alvenaria em ambas as faces, com "capoto", sistema Weber.thenn oc 
equivalente, com as seguintes caracteristicas: 

Placa de XPS (poliestireno extrudido) com 40mm de espessura, 
!aplicadas com argamassa de colagem do tipo Weber Thenn Pro, ou 
[equivalente, sobre as faces das alvenarias; 

Fixação mecânica com buchas do tipo Spit da Weber, ou equivalente; 
Argamassa de revestimento, duas camadas, com rede de reforço; 
Primário de regularização; 
Acabamento colorido (branco) 

ncluindo todos os demais trabalhos e materiais necessários á sua 
k;orrecta execução. 

m2 
Exterior norte 1 4.50 2.00 9.00 
nteriornorte 1 4.00 2.00 8.00 

Exterior sul 1 4.50 2.00 9.00 
Interior sul 1 4.00 2.00 8.00 

Exterior nascente 1 6.50 2.00 13.00 
nterior nascente 1 6.00 2.00 12.00 

Exterior poente 1 6.50 2.00 13.00 
nterior poente 1 6.00 2.00 12.00 

a deduzir vão 2 0.75 1.80 -2.70 81.30 40.00€ 3,252.00€ 

7.2 Fornecimento e aplicação de reboco hidráulico pronto RHP, para exterior, 
'Secil Martingança" ou equivalente, com 20 mm de espessura em 

!Paramentos de alvenaria exterior, incluindo a preparação dos suportes, 
impeza de descofrantes, enchimento de orifícios com argamassa e 

kfemais trabalhos necessários á sua correcta execução. 

m2 
murete divisório 2 34.50 0.40 27.60 27.60 11.00€ 303.60€ 

S[Plnturas 

8.1 Pintura a tinta plástica de base aquosa, tipo "Cináqua" da Cin,ou 
~quivalente, sobre isolante "Cinolite" ou equivalente, nas demãos 
tnecessárias em paredes exteriores. 

m2 
Pilares exteriores 2 0.80 2.00 1.60 
Murete divisório (med.9.2) 1 27.60 27.60 4.00€ 110.40€ 

TOTAL DO ORÇAMENTO 11,149.80€ 
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MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

"CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO PARA O TELESCÓPIO E ESPAÇOS 
ENVOLVENTES - DARK SKY - CUMEADA" 

PRAZO DA EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

João Francisco Fialho Caldeira, residente à Tapada Andorinhos nº 23 em S. Pedro 
do Corval, NIF 117990850, titular do Titulo de Registo nº 95219 emitido pelo 
Instituto da Construção e do Imobiliário, vem declarar sob compromisso de honra 
e para todos os efeitos, que se propõe executar os trabalhos referente à 
empreitada em epígrafe, em 45 dias. 

Reguengos de Monsaraz, 03 de Junho de 2016 
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MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

EMPREITADA: "Construção de edifício para telescópio e espaços envolventes dark Sky - Cumeada 

DECLARAÇÃO DOS TRABALHOS A EFECTUAR EM CADA UMA DAS CATEGORIAS E 
SUBCATEGORIAS E O RESPECTIVO VALOR 

Título nº 95219 Autorizações 

João Francisco 
Valor dos 

Fialho Caldeira 
Subc Class Descrição Trabalhos 

Catego 

1ª 1ª 1 Estruturas e Elementos de Betão 1,714.08 € 
1ª 4ª 1 Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias 5,769.72€ 
1ª 5ª 1 Estuques, pinturas e outros revestimentos 3,666.00€ 

Sub-Totall 11,149.80 €1 

Trabalhos Preleminares 
Diversos 

Outros Trabalhos não enquadrados nas 
Categorias e Subcategorias solicitadas na 

Proposta a Concurso 

Sub-Total! 0.00 €1 

Total Geral dos Trabalhos! 11,149.80€1 

Reguengos de Monsaraz, 03 de Junho de 2016 
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MAPA RESUMO 

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

1 EMPREITADA: "Construção de edificlo para o telescópio e espaços envolventes - Dark Sky - Cumeada" 

CAP. DESIGNAÇAO DOS TRABALHOS PREÇO TOTAL 
1 ESTALEIRO. GESTAO DE RESIDUOS. PLANO DE SEG. DE E SAUDE 10.00€ 
2 MOVIMENTO DE TERRAS 637.24€ 

1 ;j BETOES 1,066.84€ 
4 ALVENARIAS 887.45€ 

5 CANTARIAS 30.27€ 
6 PAVIMENTOS 4,852.00€ 
7 REVESTIMENTO DE PAREDES 3,555.60€ 
8 PINTURAS 110.40€ 

TOTAL GERAL... ....... 11,149.80€ 
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JOÃO FRANCISCO FIALHO CALDEIRA 

MAPA DE CARGAS DE 

OBF Construção de edifício para o telescópio 

espaços envolventes Dark Sky Cumeada 

r······················· ........................................................................ b/As···········-············ .. -- .............................................. 1 

EQUIPAMENTO~ 45 TOTAIS 
Betoneira - 1 
Autobetoneira -
Multi-funcões -- - -
Rectroescavadora 1 - -
Camião 1 1 - - - -
Compressor 1 - - - - -
Demolidores - - - - - --
Serra Eléctrica - 1 -- -- - -
Máaina de cortar/dobrar Ferro 1 :m: - - 1 1 

Máquina de cortar Azulejo 
Máauina de proiectar Araamassa 
Ferramenta Diversa 1 1 1 
Diversos 1 1 1 1 1 1 

H E 1 1 

1 1 

TOTAIS 7 5 4 4 3 3 
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JOÃO FRANCISCO FIALHO CALDEIRA OBRA: Construção de edifício para telescópio 

espaço envolventes Dark Sky Cumeada 

MAPA DE CARGAS DE PESSOAL 
................................................................................. oiJis ....................................................................................................... 1 

CATEGORIAS 15 30 45 TOTAIS 
EnçJ° Civil 
Encarreçiado 1~1 Apontador 
Pedreiros 1 2 
Serventes 1 2 2 
Pintores 1 
Carpinteiros = Serralheiros += Electricistas 
Canalizadores 
Armadores de Ferro 1 
Ladrilhadores 
Ooerador de máqwnas 1 

1 1 

R 
1 1 

TOTAIS 6 5 6 o o o 
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JOÃO FRANCISCO FIALHO CALDEIRA 

CAP. DESIGNACAO DOS TRABALHOS 
ESTALEIRO. GESTAO DE RESIDUOS. P.S. 
MOVIMENTO DE TERRAS 
BETOES 
ALVENARIAS 
CANTARIAS 

PAVIMENTOS 
REVESTIMENTOS DE PAREDES 
PINTURA 

OBRA: Construção edifício para telescópio 

espaços envolventes Dark Sky Cumeada 

PLANO DE TRABALHOS 

i .................................... Diii."5""""""-•""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-""""""""""""""""""""""""""""""" 

15 30 45 

https://nl 1-excel.officeapps.live.com/x/ _layouts/xlprintview.aspx?&NoAuth= 1 &sessi... 06-06-2016 





alinea e e f) Programa de trabalhos, incluindo plano de mão de obra e plano de paga... Página 1 de 1 

CAP 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

JOÃO FRANCISCO FIALHO CALDEIRA OBRA: Construção ele eelificio para telescópio 

espaços envolventes Dark Si<y Cumeaela 

PLANO DE PAGAMENTOS MENSAL E CRONOGRAMA FINANCEIRO PERCENTUAL 
i ................................................. oiA's ................................................................................................................................ . 

DESIGNAÇAO DOS TRABALHOS 30 60 Total 
MOVIMENTO DE TERRAS 637.24€ 
BE TOES 1.066.84€ 
ALVENARIAS 440.00€ 447.45€ 
CANTARIAS 30.27€ 
PAVIMENTOS 2,000.00€ 2,852.00€ 
REVESTIMENTOS DE PAREDES 3,555.60€ 
PINTURAS 110.40€ 
ESTALEIRO 10.00€ 

Plano ele Pagamentos Acumulado Mensal 4, 154.08€ 11, 149.80€ 

Plano de Paaamentos Mensal 4,154.08€ 6,995.72€ 0.00€ 

CRONOGRAMA FINANCEIRO PERCENTUAL 37.26% 62.74% 100.00% #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! 0.00€ 

JOÃO FRANCISCO FIALHO CALDEIRA OBRA: Construção ele edificio para telescópio 

espaços envolventes Dark Sky Cumeada 

PLANO DE PAGAMENTOS MENSAL 

Plano de Pagamentos 
150,000 OOf 

140,000 00€ 

130,000 OOE 

120,000 OOE 

(/) 110,000 00€ 
o 100,000 00€ .... 
::i 

90,000 OOE °' E 80,000 00€ 

°' 10,000 00€ 
(/) 

°' 130,000 OOE o 
~ 

50,000 00€ 

40,000 00€ 

30,000 OOE 

20,000 00€ 

10,000 00€ 

o 00€ 

Meses 
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Município de ueng de onsaraz 

Empreitada: "Construção de um edifício para o telescópio 
e espaços envolventes - Dark Sky - Cumeada" 

Alínea 1 g) - Memória justificativa e descritiva 
do modo de execução de obra. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente memória descritiva e justificativa refere-se à execução da empreitada de construção 
de um edifício para o telescópio e espaços envolventes - Dark Sky - Cumeada, que o 
Município de Reguengos de Monsaraz leva a concurso nesta data. 

O modo de executar a obra expresso no plano de trabalhos, justificado e fundamentado através 
desta memória, foi definido com base no estudo, análise e ponderação dos elementos do 
Processo de Concurso. 

Esta memória tem como finalidade fundamentar o Plano de Trabalhos, indicando o 
encadeamento das diversas tarefas previstas, tendo em conta o prazo indicado no Caderno de 
Encargos, 45 dias, contados a partir da data da consignação. De igual modo visa, a presente 
memória, a descrição dos métodos de execução da obra, explicitando a sua compatibilidade 
com a realização dos trabalhos, de acordo com a sequência prevista no Programa de 
Trabalhos. 

O modelo construtivo adaptado, com os meios técnicos e humanos que lhe estão inerentes, é 
no nosso entender, a garantia de no cumprimento criterioso das disposições do Caderno de 
Encargos, obter a melhor qualidade e o eficaz cumprimento do Plano de Trabalhos proposto. 

Foram igualmente ponderadas, e no sentido de as reduzir ao mínimo, as consequências que a 
realização dos trabalhos incluídos na empreitada irão exercer sobre o meio envolvente, durante 
o período de execução da mesma. 



2 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA E ORGANIZAÇÃO DA EMPREITADA 

2.1 NATUREZA DOS TRABALHOS A REALIZAR 

A presente empreitada visa a construção de construção de um edifício para o telescópio e 
espaços envolventes - Dark Sky - Cumeada, no logradouro da escola primária propriedade do 
Município de Reguengos de Monsaraz. 

Os trabalhos incluídos na empreitada, são, de um modo geral: 

• Abertura de fundações. 

• Execução de construção de estrutura em Betão 
• Execução de paredes interiores e exteriores de alvenaria. 
• Salpico em baço e reboco em paredes. 
• Revestimentos de paredes. 
• Fornecimento e assentamento de cantarias 
• Execução de pavimento. 
• Execução de betonilha. 
• Revestimento de pavimentos. 
• Pinturas. 



2.2 ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos das diferentes especialidades, nas várias fases da obra será coordenada 
criteriosamente, tendo em atenção a necessidade de compatibilizar os avanços das mesmas 
com a minimização do respectivo impacto no meio envolvente. Tendo em consideração o tipo 
de trabalhos a realizar, assim como as respectivas interligações e sequência, estes poderão 
agrupar-se num conjunto de actividades a seguir discriminadas: 

- MOVIMENTO DE TERRAS 

- BETÃO 

- ALVENARIAS 

- REVESTIMENTO INICIAL DE PAREDES 

- REVESTIMENTO FINAL DE PAREDES 

- REVESTIMENTO INICIAL DE PAVIMENTOS 

- REVESTIMENTO FINAL DE PAVIMENTOS 

-CANTARIAS 

- DIVERSOS 

- ESTALEIRO E PLACA DE OBRA 

- ARRANJOS EXTERIORES 



3 PLANEAMENTO DAS FASES CONSTRUTIVAS 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No planeamento que se propõe, são tidas em consideração as actividades atrás identificadas, 
representativas da totalidade dos trabalhos, para as quais foi estabelecida a sequência, 
interdependência e o escalonamento no tempo, de maneira a respeitar os prazos parciais 
propostos, assim como o prazo global de 45 DIAS consecutivos (de calendário) que respeita o 
prazo máximo de 45 DIAS consecutivos permitido no Programa de Concurso. 

Tendo em conta o estipulado no Caderno de Encargos e de acordo com o Código dos 
Contratos Públicos, após a consignação da obra será elaborado um Plano de Trabalhos 
Definitivo, onde serão devidamente enquadrados todos os aspectos adjuvantes e/ou 
dificultosos que se puderem identificar em função das informações obtidas da análise 
pormenorizada do projecto e do Dono de Obra, e tendo-se em consideração a data de 
consignação, definindo-se esta como a data de inicio dos trabalhos. 

O programa de trabalhos definitivo será apresentado ao Dono de Obra dentro do prazo 
estipulado para esse efeito, e será por ele aprovado. 

3.2 PRESSUPOSTOS DO PLANEAMENTO 

O planeamento proposto resulta da opção construtiva adaptada, face às características da obra 
patenteadas no processo de concurso. O Plano de Trabalhos proposto diferencia os diversos 
trabalhos incluídos na empreitada. Para efeitos de planeamento, os recursos a afectar à 
execução das diferentes actividades foram dimensionados tendo em consideração a 
especificidade das mesmas, a necessidade de respeitar os prazos que propomos e que os 
períodos de laboração terão lugar em horário normal de trabalho. 

Para que o programa de trabalhos possa ser respeitado, sem necessidade de reforçar os 
meios agora previstos, admitimos que na data em que o auto de consignação for assinado, não 
existirão condicionantes ao início dos trabalhos. 

Os meios afectos à empreitada irão sendo mobilizados e posteriormente desmobilizados em 
função das necessidades. 



3.2.1 Rendimentos na execução dos trabalhos 

A execução dos trabalhos está sempre condicionada a factores externos tais como a existência 
de intra-estruturas a manter, garantias de acessibilidade e outros condicionalismos do local, 
que dependem do tipo de obras, mas também de factores externos que não podem ser 
controlados nem planeados tal como as condições climatéricas. Na execução do plano de 
trabalhos os rendimentos foram calculados pela experiência que João Francisco Fialho 
Caldeira tem na execução de obras de idêntica natureza, sendo considerados ainda 
coeficientes de sub-produção, os quais têm em conta a provável ineficácia de meios humanos 
e mecânicos ao longo do tempo de execução da empreitada. 

3.2.2 Horário de Trabalho 

Tendo em conta o volume de trabalhos a executar nas principais tarefas, e o prazo total da 
empreitada, considerámos, em média, a execução dos trabalhos com 5 dias por semana e 
turno diário de 8 horas, de forma a conseguirmos dar cumprimento aos rendimentos previstos 
para as múltiplas actividades, com as equipas previstas. 

Em caso de adjudicação da empreitada será elaborado o Horário de Trabalho oficial, que será 
aprovado pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) antes do início da obra. 

3.3 FASES CONSTRUTIVAS 

A execução das diversas actividades que constituem as fases construtivas irá obedecer ao 
exposto nos elementos de projecto e no seu modo de execução serão cumpridas todas as 
indicações incluídas nas Cláusulas Técnicas do Caderno de Encargos. 



7 MÉTODOS E TECNOLOGIAS DE EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS 

Os métodos e tecnologias a utilizar na realização dos trabalhos a executar no decorrer da obra 
terão sempre como base o Projecto, o Caderno de Encargos e as regras básicas para bem 
construir. 

Para cumprirmos inteiramente com os documentos anteriormente referidos, teremos em obras 
o pessoal necessário e a maquinaria adequada para a realização das diferentes tarefas, para 
que elas sejam correctamente realizadas e por forma a cumprir os prazos definidos aquando 
do concurso. 

8 SISTEMA DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

A segurança é uma questão que merece cada vez mais importância em todos os sectores de 
actividade, e em particular na construção civil. Os elevados índices de sinistralidade neste 
construtivo, sensibilizando-os para os perigos a que estão expostos e mostrando-lhes maneiras 
mais seguras de realizar as suas tarefas. 

Assim, no decorrer da presente empreitada estarão sempre implícitos os princípios gerais da 
segurança, nomeadamente: 

- Eliminar o risco, ou quando tal não for possível minorá-lo ao máximo; 

- Substituir o que é perigoso por aquilo que é isento de perigo; 

- Fornecer aos trabalhadores todos os meios para que possam desenvolver o seu trabalho em 
segurança; 

- Formar e informar os trabalhadores. 



9 MEDIDAS A IMPLEMENTAR NO QUE REFERE À SEGURANÇA 
E SAÚDE 

No que diz respeito à Segurança e saúde, tema este cada vez mais na ordem do dia, propomo
nos seguir rigorosamente o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra, que será 
por nós elaborado aquando da adjudicação da obra, bem como a legislação vigente em matéria 
de Segurança. 

Nesta matéria, será utilizado equipamento de protecção individual (capacete, botas de 
protecção, luvas ... ) e colectivo necessários à prevenção de acidentes de trabalho, de acordo 
com o tipo de trabalhos que serão realizados no decorrer da empreitada. Serão também 
tomadas as medidas necessárias para evitar riscos decorrentes da utilização da maquinaria e 
de todo o material inerente à realização das diferentes tarefas. 

9.1 Sinalização Temporária 

A sinalização temporária da obra, será executada conforme o projecto que será elaborado nos 
termos do Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, e prévia aprovação por parte 
do Dono de Obra, comprometendo-se a empresa ao seu cumprimento. 

No decorrer dos trabalhos, caso se considere necessário I adequado far-se-á a sinalização 
dos trabalhos de acordo com a natureza dos mesmos. A sinalização temporária tem como 
objectivo salvaguardar a segurança dos utentes e dos trabalhadores quando existem situações 
anómalas na estrada, e é bastante importante pois tem também como missão informar os 
utentes da estrada que as suas condições de circulação temporariamente pode não ser tão 
segura e fluida como seria desejável. 

9.2 Equipamentos de Protecção Individual e Colectiva 

Quando se fala em segurança e higiene no trabalho deve ter-se sempre presente que a palavra 
de ordem é PREVENÇÃO. Prevenção, segundo a Lei Nº 102/2009 de 10 de Setembro é a 
conjunto de políticas e programas públicos, bem como disposições ou medidas tomadas ou 
previstas no licenciamento e em todas as fases de actividade da empresa, do estabelecimento 
ou do serviço, que visem eliminar ou diminuir os riscos profissionais a que estão 
potencialmente expostos os trabalhadores. A adopção de medidas de protecção individual e 
colectiva visa a realização de trabalho com segurança por forma a minimizar a ocorrência de 
acidentes no decurso dos trabalhos. De um modo geral há dois tipos de medidas que podem 
ser adoptadas, as medidas de protecção individual (que protegem o trabalhador que as utiliza 
ou pratica) e as de protecção colectiva (que pelas suas características conseguem proteger 
vários trabalhadores simultaneamente). 

Reguengos de Monsaraz, 03 de Junho de 2016 


