
Posição Descrição dos Trabalhos Unid. Qt. Custo(€) Total Parcial

1 Trabalhos preparatórios e movimentos de terras

1.1

Remoção incluindo baldeação, entivação, e todos os 

trabalhos complementares removiveis por meios 

mecânicos, incluindo transporte e vazadouro  do 

betuminoso.

m3 44,00

1.2

Remoção incluindo baldeação, entivação, e todos os 

trabalhos complementares removiveis por meios 

mecânicos, incluindo transporte e vazadouro  da calçada, 

guias e lancis, cimento esquartelado, terras e demais 

elementos construidos.

m2 710,00

1.3

Modelação do terreno às cotas propostas em projecto, 

incluindo escavação, aterro, acabamento dos terraplenos, 

mobilização, despedrega, regularização prévia e 

transporte das terras sobrantes. vg 1

2 Pavimentos e revestimentos

2.1

Fornecimento e execução de calçada de granito tipo 

Évora em cubo regular de 0,05mx0,05m, sobre camada 

de areia (0/3mm) com 0,15m de espessura 

(0,05m+0,10m) incluindo passagem com vibrador de 

placa, espalhamento de argamassa seca de areia com 

cimento para preenchimento das juntas, varredura e 

demais trabalhos necessários à sua correcta execução. m2 350

2.2

Fornecimento e execução de calçada de granito tipo 

Évora em cubo regular de 0,010mx0,010m, sobre camada 

de areia (0/3mm) com 0,15m de espessura 

(0,05m+0,10m) incluindo passagem com vibrador de 

placa, espalhamento de argamassa seca de areia com 

cimento para preenchimento das juntas, varredura e 

demais trabalhos necessários à sua correcta execução. m2 1308,79

2.3

Fornecimento e execução de guia regular de betão 

vibrado (0,08x0,25x1m), sobre camada de betão com 

10cm de espessura incluindo passagem com vibrador de 

placa, espalhamento de argamassa seca de areia com 

cimento para preenchimento das juntas, varredura e 

demais trabalhos necessários à sua correcta execução.

m 182

2.4

Fornecimento e aplicação de lancil regular de betão 

vibrado L 15 (0,15x0,25x1m), sobre camada de betão com 

10cm de espessura incluindo passagem com vibrador de 

placa, espalhamento de argamassa seca de areia com 

cimento para preenchimento das juntas, varredura e 

demais trabalhos necessários à sua correcta execução.

m 422

Espaços Verdes

MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO CONCELHO DE REGUENGOS 

DE MONSARAZ: ZONA ENVOLVENTE À ESCOLA SECUNDÁRIA
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3.1

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal na área 

de canteiros e caldeiras com uma camada mínima de 

25cm incluindo acessórios e todos os trabalhos inerentes 

conforme peças desenhadas e caderno de encargos. 

m3 93

3.2
Fornecimento e colocação de mulch de casca de pinheiro 

de 7 a 22mm em todas as caldeiras conforme plano geral.
m3 4,65

3.3

Fornecimento e instalação de tela de protecção em fibra 

de polipropileno termoligada "Plantex 190 gr/m²", tipo 

"Jardins & Afins" ou equivalente, em todas as zonas 

plantadas ou revestidas a casca de pinheiro e com uma 

sobreposição de 10 cm nas juntas, de acordo com peça 

desenhada e caderno de encargos. m2 363

3.4

Fornecimento e plantação de vegetação de porte arbóreo 

em torrão, incluindo marcação e abertura de covas, 

fertilização, acessórios e todos os trabalhos inerentes 

necessários para a sobrevivência da espécie conforme 

planta de plantação e caderno de encargos: Cupressus 

sempervirens (PAP=1,25/1,50m) un 22

3.5

Fornecimento e plantação de vegetação de porte arbóreo 

em torrão, incluindo marcação e abertura de covas, 

fertilização, acessórios e todos os trabalhos inerentes 

necessários para a sobrevivência da espécie conforme 

planta de plantação e caderno de encargos: Prunus 

cerasifera pissardii (PAP 10-12)

un 19

3.6

Fornecimento e plantação de vegetação de porte 

arbustivo, incluindo marcação e abertura de covas, 

fertilização, acessórios e todos os trabalhos inerentes 

necessários para a sobrevivência da espécie conforme 

planta de plantação e caderno de encargos: Rosmarinus 

officinalis (h=20/40).

un 26

3.7

Fornecimento e plantação de vegetação de porte 

arbustivo, incluindo marcação e abertura de covas, 

fertilização, acessórios e todos os trabalhos inerentes 

necessários para a sobrevivência da espécie conforme 

planta de plantação e caderno de encargos: Lavandula 

angustifolia ( (h=20/40).

un 17

Mobiliário Urbano

4.1

Fornecimento e montagem de banco tipo "Estremadura" 

com costas da "EXtruplas" ou equivalente, feito em 

perfilado compósito 100% reciclado na tonalidade cinza 

com 1500mm de comprimento e 370mm de largura do 

tampo e altura de 500mm, incluindo abertura de 

cabouco, fixação ao solo, maciço em betão pobre, 

acessórios e todos os trabalhos inerentes conforme 

planta de mobiliário urbano e caderno de encargos. 

un 6
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4.2

Fornecimento e montagem de papeleira tipo "Vila" sem 

tampa da "EXtruplas" ou equivalente, feito em perfilado 

compósito 100% reciclado na tonalidade cinza, incluindo 

abertura de cabouco, fixação ao solo, maciço em betão 

pobre, acessórios e todos os trabalhos inerentes 

conforme planta de mobiliário urbano e caderno de 

encargos.

un 6

4.3

Fornecimento e montagem de estacionamento para 

bicicletas em inox tipo "SUP 06" da "Veco Urban Design" 

ou equivalente, incluindo abertura de cabouco, fixação 

ao solo, maciço em betão pobre, acessórios e todos os 

trabalhos inerentes conforme planta de mobiliário 

urbano e caderno de encargos.

un 6

Rega

5.1

Abertura de vala para assentamento das condutas da 

rede de rega e negativos, respectivas caixas, tubagem e 

cablagens de comando de rega, em terreno de qualquer 

natureza conforme desenho tipo; inclui fita protectora, 

sinalização, eventuais trabalhos de entivação e transporte 

a depósito dos produtos sobrantes e todos os trabalhos 

inerentes á sua boa execução (Comp x Prof x Larg). 

(...x0,60x0,40)

m3 50,69

5.2

Enchimento de valas de assentamento de condutas da 

rede de rega principal com as diferentes camadas 

conforme desenho tipo; inclui aterro compactado com 

terra da escavação isenta de pedras e torrões e todos os 

trabalhos inerentes á sua boa execução (Comp x Prof x 

Larg).

m3 40,45

Material para Rega

5.3

Fornecimento e instalação de caixa de plástico tipo "VB-

910B da CEPEX" com parafuso com cabeça pentagonal do 

tipo "A11466 da CEPEX", ou equivalente, para 

encerramento do filtro incluindo base com 10cm de brita 

e parafuso de fixação e todos os acessórios necessários (a 

caixa deverá ser instalada por forma a garantir o 

escoamento da água por superfície).

un 3,00

5.4
Fornecimento de chave para levantar tampas e 

desaparafusar o parafuso pentagonal
un 3,00

5.5

Fornecimento e montagem de condutas da rede de rega 

principal em PVC, PN10, DN = 50mm , inclui todos os 

acessórios próprios para a sua boa execução

m.l 18,00

5.6

Fornecimento e montagem de condutas da rede de rega 

em PEAD 1,0  MPA DN 32mm ; inclui todos os acessórios 

próprios em PEAD (curva, tampão cego, uniões, reduções, 

curvas, tomadas em carga, etc.) e operações de ensaio, 

para os seguintes diâmetros (tapamento da vala a 40cm 

da tubagem):

32mm (PEAD 1,0MPA).

un 110,00
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5.7

Fornecimento e montagem de tubo gotejador do tipo 

"NETAFIM" do modelo Technet (Techline) Antissifão 

D=16mm/1 espessura Castanho -  auto-compensante 

(espaçamento 0,50m) ou equivalentes (rolo de 100m) e 

respectiva montagem e colocação de acessórios.

m.l 190,00

5.8

Fornecimento e montagem de Ligação Gota a Gota 

(25mm x 16mm x 25mm) em Tê e respectiva montagem e 

colocação de acessórios.

un 33,00

5.9

Fornecimento e montagem de Válvula de Ar Cinética do 

tipo "NETAFIM" Modelo AV 1" - PN10 ou equivalente e 

todos os trabalhos e acessórios necessários.

un 3,00

5.10

Fornecimento e montagem de manómetro plástico  

D=50mm, G=1/4"com escala de leitura 0-6Bar do tipo 

"Cepex" ou equivalentes e todos os trabalhos e 

acessórios necessários a um acabamento perfeito.

un 3,00

5.11

Fornecimento e montagem de electroválvula , do tipo 

"Rain Bird" Série 100-DV-9V de 1"  ou equivalente,  inclui 

a tomada em carga,  junta cónica e todos os acessórios 

necessários.

un 3,00

5.12

Fornecimento e montagem de válvula manual de 

seccionamento a montante da electroválvula incluindo 1 

junção cónica e todos os trabalhos e acessórios 

necessários:

Válvula de esfera PE-PE 32-32 ou equivalente.

un 3,00

5.13
Construção de Casa das Máquinas (2 x 2 x 2 m), incluindo 

aquisição de materiais.
Vg 1,00

5.14

Fornecimento e bombagem de bomba de recirculação de 

água, filtro de areia e ligações de abastecimento e 

recirculação de água, incluindo acessórios

Vg 1,00

Pluvial

6 Movimentos de Terra

6.1

Material da própria vala cirandado ou material de terras 

de empréstimo, sem pedras,  torrões ou matéria 

orgânica, compactada. A compactação será feita em 

camadas de 0,2 m com grau de compactação entre 85% a 

90 % do ensaio Proctor Normal (Comp x Prof x Larg) .

m3 50,40

6.2 Abertura e Tapamento de Vala. m3 50,40

7
Tubagens e Acessórios Assentes em Vala de 

Abastecimento
un 84,00

7.1

Fornecimento e Aplicação de tubagem em PVC de 

DN200mm, PN10 Kg/cm2, e todos os trabalhos inerentes 

á sua boa execução.

m.l 184,00

7.2

Fornecimento e aplicação de sumidouros com grelha anti-

roubo a caixa de areia em pré-fabricado com 

profundidade < 0,60m, grelha FF com aro 70 x 30 mm e 

todos os trabalhos inerentes aos trabalhos

un 46,00

7.3

Remoção incluindo baldeação, entivação, e todos os 

trabalhos complementares removiveis por meios 

mecânicos, incluindo transporte e vazadouro  do 

betuminoso.

m3 12,00
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8 Eletricidade

8.1
Fornecimento e montagem de Quadro devidamente 

equipado
un 1,00

8.2

Fornecimento e montagem de Cabos,Tubo e Calha  do 

tipo XV 3G1,5 ml 40,00

8.3
Fornecimento e montagem de Tubo Corrugado 20mm

ml 40,00

8.4
Fornecimento e montagem de luminária tipo ENYO 

(Branco Branco Neutro) da Schréder ou equivalente
un 2,00

8.5
Fornecimento e montagem de luminária tipo ACQUEO - 

RGB Schréder ou equivalente
un 2,00

Diversos

9
Montagem e Desmontagem de Estaleiro e todos os 

trabalhos acessórios
Vg 1,00


