
Posição  Descrição dos Trabalhos Unid. Quantidade €/unidade Total Parcial

1. Movimentos de Terra

1.1
Escavação e abertura de valas e/ou fundações para 

implantação de obra incluindo baldeação, entivação, 

drenagem e todos os trabalhos complementares 

removiveis por meios mecânicos (Comp x Prof x Larg).

m3 4 830,00 0,00

1.2

Material da própria vala cirandado ou material de terras 

de empréstimo, sem pedras, torrões ou matéria 

orgãnica, compactada. A compactação será feitaem 

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

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

m3 3 864,00 0,00

1.3
Abertura e Tapamento de Vala em terreno não ripável m.l. 330,00 0,00

0,00

2. Tubagens e Acessórios Assentes em Vala

2.1

Fornecimento e aplicação de tubagem em Corrugado 

Dupla Face, SN 8, para saneamente de 200 mm e todos 

os trabalhos inerentes à sua boa execução.

m.l. 300,00 0,00

2.2 Fornecimento e aplicação de tubagem em Ferro 

Fundido Dúctil do tipo " PAM Saint Gobain, modelo 

INTEGRAL ph1" ou equivalente para Saneamento de 

DN200mm e todos os trabalhos inerentes á sua boa 

execução.

m.l. 30,00 0,00

2.3 Fornecimento e Aplicação de Cone de betão excêntrico 

(1200x1000x600) com tampa em ferro fundido, D400, 

com a referência "SANEAMENTO" e todos os trabalhos 

inerentes à sua boa execução.

un. 6,00 0,00

2.4 Fornecimento e Aplicação de Anel de betão 

(1200x1000) e todos os trabalhos  inerentes à sua boa 

execução.

un. 12,00 0,00

2.5 Fornecimento e Aplicação nas caixas de visita com 

revestimento interior e exterior de argamassa 

impermeabilizante do tipo Weber - TEC824 e tubo de 

saída de DN125, SN8, ou equivalente e todos os 

trabalhos inerentes para a sua boa execução.   

un. 6,00 0,00

0,00

3. Diversos

3.1 Fornecimento e Aplicação de Degrau Polipropileno cor 

de laranja e os trabalhos inerentes à sua boa execução. m.l. 40,00 0,00

3.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde em 

Obra
v.g. 1,00 0,00

3.3 Implementação do Plano de Prevenção e gestão de 

Resíduos da Construção e Demolição
v.g. 1,00 0,00

3.4 Instalação e remoção de estaleiro, com o devido arranjo 

paisagístico após a conclusão da obra
v.g. 1,00 0,00

0,00

0,00 ORÇAMENTO TOTAL

PROJETO DA RUA DA ORADA

FECHO DA REDE EM BAIXA DO SANEAMENTO DE OUTEIRO

Subtotal

Subtotal

Subtotal


