
Posição Descrição dos Trabalhos Unid. Quantidade €/unidade Total Parcial
1. Movimento de Terras

1.1

Remoção incluindo baldeação, entivação, e 

todos os trabalhos complementares 

removiveis por meios mecânicos, incluindo 

transporte e vazadouro  do material rochoso, 

vegetação e saibro.

m3 1 050,00

1.2
Remoção de estrutura painéis pré-fabricadop 

e remoção de maciço de base.
m2 80,00

1.3 Terraplanagem para estacionamento m2 2 890,00
1.1+ … +1.1 Sub-total 0,00 €

2. Pavimentos e Revestimentos

2.1

Fornecimento e colocação e modelação de 

areia, granulometria média/fina, com pouca 

argila, tendo em conta as normas para praia 

acessível. 

m3 2 500,00

2.2

Estrutura constituida por 2 meios toros de 2 

metros, com diâmetro de 12 cm,  cada 

incluindo a  estaca de madeira ou metálica de 

suporte, entre cada linha de toros, para 

suporte e delimitação da caixa de areia e 

demais trabalhos necessários à sua correcta 

execução. (Trabalhos de preparação e 

aquisição e montagem dos toros)

m 450

2.3

Fornecimento e aplicação de estrutura de 

deck em compósito do tipo "CDECK -  Régua 

Alveolar 2300x140x24 CHOCOLATE" ou 

equivalente para passadiço, zona de estadia e 

acesso à água, para além de toda a  estrutura 

em metal de suporte ao deck do passadiço e 

da zona de estadia, incluindo todos os 

acessórios e demais trabalhos necessários à 

sua correcta execução. (estrutura da base 

incluída em galvanizado)

m2 120

2.4

Fornecimento de 0,30 cm de altura de terra 

vegetal e rolo de prado de sequeiro, na 

proporção de 40g/m2, com a seguinte 

mistura:

Festuca arundinacea

Festuca rubra rubra

Lolium perenne

Lolium multiflorum

Trifolium incarnatum

Trifolium repens huia

Incluindo colocação de 5 cm de areia a 

respetiva fertilização, acessórios e todos os 

trabalhos inerentes necessários para a 

sobrevivência das espécies conforme planta 

de plantação e caderno de encargos. 

(Preparação do terreno 195,6m3 e colocação 

de 652 m2 de rolo de prado)

m3 195,60

2.1+ … +2.4 Sub-total 0,00 €
3. Equipamentos

Praia Fluvial de Monsaraz



3.3

Construção de base, electrificação e ligação 

de àgua e saneamento, incluido também 

modelação e trabalhos de instalação da fossa 

séptica.

Un 1

3.4

Fornecimento e aplicação de chuveiro de 

praia duplo tipo "VecoJuncal ref.ª CH URBAN 

1" ou equivalente e demais trabalhos 

necessários à sua correta instalação e 

funcionamento.

Un 1

3.1+ … +3.13 Sub-total 0,00 €

4.0 Abastecimento de Água, Saneamento e Rega

4.1 Mão de Obra dpara toda a rúbrica 4.0 Vg 1

4.2

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

4.3
Fornecimento de chave para levantar tampas 

e desaparafusar o parafuso pentagonal un 3,00

4.4
Fornecimento e Montagem de tubo PEAD, 

PN10, 1" e todos os acessórios e trabalhos 

inerentes

m 50,00

4.5

Fornecimento e montagem de condutas da 

rede de rega em PEAD 1,0  MPA DN 50mm ; 

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):

50mm (PEAD 1,0MPA).

m 210,00

4.6

Fornecimento e montagem de condutas da 

rede de rega em PEAD 1,0  MPA DN 75mm ; 

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):

75 mm (PEAD 1,0MPA).

m 250,00



4.7

Fornecimento e montagem de condutas da 

rede de rega em PEAD 1,0  MPA DN 110mm ; 

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):

110mm (PEAD 1,0MPA).

m 90,00

4.8

Fornecimento e montagem de tubo gotejador 

preto auto-compensante (espaçamento 

1,00m), Antissifão D=16mm/1 espessura 

Castanho e Q=2,3 l/h  (rolo de 100m) e 

respetiva montagem e colocação de 

acessórios.

m 150,00

4.9

Fornecimento e montagem de Ligação Gota a 

Gota (50mm x 16mm x 50mm) em Tê e 

respectiva montagem e colocação de 

acessórios.

un 19,00

4.10

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 1,00

4.11

Fornecimento e montagem de Válvula de Ar 

Cinética do tipo "NETAFIM" Modelo Tech-air 

2" - PN10 ou equivalente e todos os trabalhos 

e acessórios necessários.

un 2,00

4.12

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

4.13

Fornecimento e aquisição de filtro de malha 

"y" , modelo "120 mesh de 1 1/2" " da CEPEX 

ou equivalente incluindo os acessórios e 

trabalhos necessários.

un 1,00

4.14

Fornecimento e aquisição de filtro de malha 

"y" , modelo "120 mesh de 2 " " da CEPEX ou 

equivalente incluindo os acessórios e 

trabalhos necessários.

un 2,00

4.15

Fornecimento e montagem de electroválvula , 

do tipo "Rain Bird" Série 150-PGA-9V de 1 

1/2"  ou equivalente,  inclui a tomada em 

carga,  junta cónica, solenoide e todos os 

acessórios necessários.

un 1,00

4.16

Fornecimento e montagem de electroválvula , 

do tipo "Rain Bird" Série 200-PGA-9V de 2 "  

ou equivalente,  inclui a tomada em carga,  

junta cónica, solenoide e todos os acessórios 

necessários.

un 2,00



4.17

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 50-50 ou equivalente.

1,00

4.18

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 110-110 ou 

equivalente.

2,00

4.19

Fornecimento e montagem de programador a 

pilhas do tipo "Rainbird WP de 1 estação" ou 

equivalente. Este artigo inclui pilha alcalina de 

9V, ligação e todos os acessórios e ligações 

necessários.

un 3,00

4.20

Fornecimento e Aplicação de Aspersor de 

Turbina de 3/4"  emergente 15 cm do 

tipo"Rainbird - modelo 5006 PC-SS-SAM com 

bico MPR 35, modelo 5000-Plus-MPR, de 180˚ 

(Ф=10,4m) " ou equivalente. Este artigo inclui 

pilha alcalina de 9V, ligação e todos os 

acessórios e ligações necessários.

un 40,00

4.21

Fornecimento e aplicação de tubo PVC, PN10, 

DN200mm para esgotos domésticos, 

incluindo escavação de vala (0,3 x 0,6), 

assentamento de tubo, camada de areia de 

0,3 metros de altura e fecho de vala com terra 

proveniente da escavação e todos os 

trabalhos inerentes à sua boa realização.

m 48,00

4.22

Execução de caixas de saneamento 0,40 x 

0,40 m em alvenaria, incluindo tampa em 

ferro fundido com a palavra "saneamento" ou 

"esgotos domésticos".

un 4,00

4.1+ … +4.22 Sub-total 0,00 €
5.0 Electricidade

ELETRICIDADE - Fornecimento de Material
5.1 Tubagem

5.1.1 Tubo Corrugado 40mm2 m.l 220

5.2

Abertura, tapamento de vala e fornecimento 

com a montagem de cabo

5.2.1 XV 5G16mm2 un 70

5.2.2
XV 3G6mm2 para ligaçãio aos módulos WC´s e 

Posto Médico
un 50

5.2.3 XV 3G10mm2 un 100

5.3

Iluminação Exterior: Aquisição Montagem de 

Novas Luminárias T1,T2 e T3 e Retirar as 

Luminárias Existêntes em Local de 

Intervenção 



5.3.1

T1 - Candeeiro 4mts, com: Piano 

Mini/5119/16HP-500mA/WW/26W em 

coluna TTB-235 Hu=4m para fixação vertical 

da luminária, inclinada 5graus, e com fixação 

para 1 projector NEOS.1 LED temperatura de 

cor Hambar 16HP-500mA/ww/26W do tipo 

"Schréder" ou equivalente

un 2

5.3.2

T2 - Candeeiro 4mts, com: 2 Luminárias Piano 

Mini/Mini/5119/16HP-500mA/WW/26W em 

coluna TTB-235 Hu=4m para fixação vertical 

da luminária, inclinada 5graus do tipo 

"Schréder" ou equivalente.

un 1

5.3.3

T3- 1 Luminária Piano Mini/Mini/5119/16HP-

500mA/WW/26W em coluna TTB-235 Hu=4m 

para fixação vertical da luminária, inclinada 

5graus do tipo "Schréder" ou equivalente

un 1

5.4

 Fornecimento e Montagem de Quadros 

Electricos,

Contagem conforme o projecto:
Aparelhagem para Quadro Electrico Existente 

(Protecções Cabos e Pessoas)
un 1

5.4.1

Quadro Electrico com Murte Rebocado e 

Pintado de Tomadas (1Tomada Estanques 

Trifásica de 16A + 1Tomada Estanque Trifásica 

de 32A + 3 Toamadas Monófásicas Estanques 

)

un 1,00

5.1+ … +5.1 Sub-total 0,00 €
6.0 Estaleiro
6.1 Montagem e desmontagem de estaleiro vg 1,00                           

(1+2+3+4+5+

6)
TOTAL : 0,00 €

TOTAL (iva) : 0,00 €


