
ITEM ARTIGO UN QUANT. PREÇO UNIT. [€]PREÇO PARCIAL [€]

1 ESTALEIRO

1.1 Montagem / Desmontagem de Estaleiro vg 1,00

TOTAL CAP. 1

2 MOVIMENTOS DE TERRAS

2.1

Desmatação, decapagem, arranque de pavimentos existentes,

bermas e passeios, considerando uma espessura média de 0,25m,

incluindo derrube de árvores, desenraizamento, demolição de

construções existentes (incluindo muros, vedações, barracas ou

barracões, PH, manilhas, valas, valetas, etc), limpeza do terreno,

carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e

eventual indemnização por depósito, incluindo ainda todos os

trabalhos, materiais e meios necessários à sua correcta execução. m2 118 444,96 

2.2

Remoção de pavimentos betuminosos existentes em zona de

reaproveitamento da camada de base, numa espessura estimada

de 0,05m, carga, transporte e colocação em vazadouro dos

produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito,

incluindo regularização e compactação da base: m2 44 752,58 

2.3

Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de fundo

de caixa de pavimentos e alargamento da via, incluindo carga,

transporte, espalhamento, regularização, rega, compactação de

fundo de caixa e reperfilamento de taludes, transporte a vazadouro

e eventual indemnização por depósito m3 31 153,57 

2.4

Aterro com solos selecionados, provenientes de zonas de

emprestimo selecionadas, em execução de fundo de caixa de

pavimentos e alargamento da via, incluindo carga, transporte,

espalhamento regularização, rega, compactação e reperfilamento

de taludes, e eventual indemnização por matagem e arranjo para

enquadramento paisagístico da zona de empréstimo m3 37 367,14 

2.5

Execução de máscara drenante em zonas a sanear, incluindo

abertura de caixa para formação de máscara drenante,

regularização e compactação de fundo de caixa, fornecimento e

aplicação de manta geotêxtil com resistência superior a 200gr/cm2, 

fornecimento e aplicação de brita 3 numa espessura de 0,30m

após compactação, carga e transporte de produtos sobrantes a

vazadouro m2 27 827,09 

2.6

Espelhamento de terra vegetal, proveniente de decapagem e

desmatação devidamente selecionada e limpa, em enchimento de

zonas entre o passeios e limites de propriedade, numa largura

entre 1,0 e 1,5m m2 36 120,39 

TOTAL CAP. 2

3 PAVIMENTAÇÃO
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Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os

perfis tranversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E.,

considerando as espessuras das camadas após compactação e

incluindo o fornecimento e aplicação e todos os trabalhos e

materiais julgados necessários à sua correcta execução.

3.1
Fornecimento e execução de camadas granulares em agregado

britado de granulometria extensa, misturado em central:

3.1.1 Com 0,25 m de espessura em sub-base de pavimento rodoviário m2 56 906,07 

3.1.2 Com 0,25 m de espessura em base de pavimento rodoviário m2 99 714,08 

3.2
Fornecimento e execução de camadas de misturas betuminosas a

quente, incluindo regas de impregnação ou de colagem:

3.2.1
Com características de regularização em mistura betuminosa

densa com 0,07m de espessura: m2 99 714,08 

3.2.2
Com características de desgaste na faixa de rodagem com 0,05m

de espessura m2 99 714,08 

3.3
Pavimentação de estacionamentos, passeios, rotundas,

separadores ou ilhas direccionais:

3.3.1

Em pavê tipo "unipav" com 0,10m em zonas galgáveis de

rotundas, assente em areia ao traço 1:4 (cimento:areia) com 0,05m

de espessura, incluindo movimentação de terras, regularização e

compactação da base m2 303,47 

3.3.2

Em pavê tipo "unipav" com 0,08m em zonas de estacionamento,

assente em areia ao traço 1:6 (cimento:areia) com 0,05m de

espessura, incluindo movimentação de terras, regularização e

compactação da base e fundação em agregado britado de

granulometria extensa com 0,20m de espessura m2 3 072,93 

3.3.3

Em pavê tipo "unipav" com 0,06m em zonas de passeio, assente

em areia ao traço 1:6 (cimento:areia) com 0,05m de espessura,

incluindo movimentação de terras, regularização e compactação

da base e fundação em agregado britado de granulometria extensa

com 0,15m de espessura m2 27 718,98 

3.3.4

Em betonilha com 0,05m de espessura em ilheus direcionais,

assente em fundação de agregado britado de granulometria

extensa com 0,10m de espessura, pintada de cor verde m2 126,36 

3.4
Fornecimento e execução de lancis em passeios, rotundas, ilhas

ou  ilheus direccionais:

3.4.1

Lancil em betão facetado com 15cm (passeio), assente em

fundação de betão C16/20 conforme peças desenhadas, incluindo

rebaixamento em zonas de garagem ou caminhos m 17 686,54 

3.4.2
Lancil em betão facetado com 8cm (guia), assente em fundação de

betão C16/20 conforme peças desenhadas m 16 709,95 

3.4.3
Lancil em betão 12/40 (Rotundas) assente em fundação de betão

C16/20 conforme peças desenhadas m 171,83 

3.5

Execução de berma em tout-venant, com 15cm de espessura por

1,0m de largura, incluindo abertura de caixa, fornecimento e

aplicação de material e todos os trabalhos inerentes ml 2 877,74 

TOTAL CAP. 3

4 REDE DE DRENAGEM
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4.1

Fornecimento e aplicação de caleira sumidoura 250 com rasgo, em

betão armado C30/47, incluindo escavação carga e transporte dos

produtos sobrantes a vazadouro, fundação em betão C16/20,

caixas de ligação ou derivação, ligações à rede pluvial projectada e

todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta

execução. ml 4 160,90

4.2

Fornecimento e aplicação de caleira transversal em betão armado,

incluindo escavação carga e transporte dos produtos sobrantes a

vazadouro,fundação em betão C16/20, grelha em ferro fundido e

dispositivo de fecho, caixas de ligação ou derivação, ligações à

rede pluvial projectada e todos os trabalhos e materiais

necessários à sua correcta execução. un 3,00

4.3

Fornecimento e montagem de colectores longitudinais em tubos de

PVC corrugado de parede dupla, classe 6, incluindo abertura de

vala, escavação , remoção dos produtos sobrantes a deposito ou

vazadouro, assentamento, aterro da vala conforme desenho de

pormenor:

4.3.1 f 400 ml 256,39

4.3.2 f 500 ml 1 731,70

4.3.3 f 600 ml 3 425,33

4.3.4 f 800 ml 451,00

4.4

Execução de caixas de visita, incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários, assim como a escavação em terrenos de

qualquer natureza, a remoção, aterro e compactação, condução a

vazadouro dos produtos sobrantes, incluindo todos os materiais

necessários á sua correcta execução.

4.4.1
Caixas de visita de secção rectangular em betão armado para

tubagens de Ø maior ou igual a 600mm un 85,00

4.4.2
Caixas de visita de secção circular em aneis de betão, para

tubagem de Ø inferior a 600mm un 66,00

4.5

Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo

todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a

escavação em terrenos de qualquer natureza, a remoção, aterro e

compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes,

incluindo todos os materiais necessários á sua correcta execução.

4.5.1 Sumidouros simples, com grelha. un 223,00

4.5.2
Ramais de evacuação lateral na rotunda PK0+000, em tubagem

PVC corrugado f400 classe 6 envolta em maciço de betão un 3,00

4.5.3
Ramal de saida do coletor PL01 em betão armado 1,5 x 1,0,

incluindo valvulas de maré em PEAD e Aço Inox (2 x f600) un 1,00

4.5.4 Caixa de receção e ramal de ligação (lavandaria) un 5,00

4.5.5

Ramais de saida dos coletores principais, em tubagem PVC

corrugado de parede dupla f600 classe 6, incluindo boca de saida un 22,00

4.5.6

Ramais de saida dos coletores principais, em tubagem PVC

corrugado de parede dupla f800 classe 6, incluindo boca de saida
un 1,00

4.5.7 Sumidouros simples, de valeta com grelha. un 4,00
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4.6

Reconstrução de vala em betão armado, incluindo demolição dos

elementos existentes, transporte de produtos sobrantes a

vazadouro e todos os materiais e meios necessários à sua

execução e ligação à rede pluvial projetada ml 115,50

4.7

Construção de passagens hidraulicas em betão armado, bocas ou

caixas de entrada e saida, limpeza e reperfilamento das linhas de

água a montante e jusante de acordo com os elementos de

projeto, incluindo demolição dos elementos existentes, movimentos 

de terras, todos os trabalhos, materiais, e meios necessários à sua

execução, com as seguintes dimensões

4.7.1 1,0 x 1,0 un 21,00

4.7.2 2,0 x 1,0 un 5,00

4.7.3 2,0 x 1,5 un 1,00

4.7.4 2,5 x 1,0 un 2,00

4.7.5 2,5 x 1,5 un 2,00

4.7.6 2 x 2,0 x 1,5 un 1,00

4.7.7 Manilhas f 800 un 3,00

4.8 Reabilitação de Passagens Hidraulicas e Obras de Arte

4.8.1 PH003 vg 1,00

4.8.2 OA 01 vg 1,00

4.8.3 OA 02 vg 1,00

4.8.4 OA 03 vg 1,00

4.9

Reconstrução de Obras de Arte em betão armado, incluindo todos

os materiais, meios e trabalhos de acordo com os pormenores,

assim como demolição dos elementos existentes, movimentos de

terras e transporte de produtos sobrantes a vazadouro

4.9.1 OA 04 vg 1,00

4.10
Tratamento e proteção das linhas de água, numa extensão de

50ml a montante e jusante das passagens hidraulicas

4.10.1 Canal em betão armado - 1,0 x 1,0 un 6,00

4.10.2 Canal em betão armado - 2,0 x 1,5 un 3,00

4.10.3 Canal em betão armado - 2,5 x 1,5 un 2,00

4.10.4 Canal forrado com colchão reno / gabiões un 52,00

4.10.5 Manilhas f 800 un 3,00

4.11
Valeta triangular em betão com abertura util de 1,00m, assente

sobre material granular em fundação ml 11 556,41

4.12 Execução de descargas de águas das valetas de drenagem un 18,00

4.13
Compatibilização com o sistema de drenagem existente incluindo

ligações à rede projetada vg 1,00

TOTAL CAP. 4
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5 EQUIPAMENTOS  DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

5.1

Sinalização vertical de "código", L=0,70m, incluindo implantação,

fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte,

peças de ligação e maciços de fundação:

5.1.1 Sinais triangulares un 135,00

5.1.2 Sinais circulares: un 201,00

5.1.3 Sinais octogonais (STOP) un 32,00

5.1.4 Sinais quadrangulares: un 80,00

5.2

Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo

implantação, fornecimento e colocação:

Baias direccionais:

5.2.1 Unitárias (chevrons) com 0,60 de lado: un 146,00

5.2.2 Baias de posição, com 0,30 x 2,10 m2.: un 15,00

5.2.3 Balizas laterais de posição metálicas h=1,20m un 35,00

5.3

Sinalização vertical de "informação", incluindo implantação,

fornecimento, colocação,

elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços

de fundação:

5.3.1 Inicio / fim de localidade un 20,00

5.3.2 Paineis grandes direcionais un 13,00

5.4 Balizas cilindricas flexiveis a instalar em zonas mortas un 308,00

5.5 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

5.5.1 Linha branca contínua (LBC):

a) Com 0,12m de largura (LBC 0,12). ml 13 021,67

b) Com 0,15 m de largura (LBC 0,15). ml 1 041,44

5.5.2 Linha branca tracejada (LBT):

a)

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,12;

1/1). ml 369,60

b)

Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,15;

1,5/2). ml 718,52

c)

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 4/10m (LBT 0,12;

4/10) ml 3 657,50

5.5.3 Guias:

a) Com 0,15 m de largura. 30 319,41

5.6 Marcas Transversais:

5.6.1 Barras de paragem com 0,50 m de largura. un 29,00

5.6.2 Bandas cromáticas (conjunto 2x12). cj 27,00

5.6.3 Triângulo de cedência de prioridade, h=2,0m un 15,00

5.6.4 Barras de identificação de zonas mortas (0,30) ml 1 170,95

5.6.5 Setas direcionais (fim de zona de ultrapassagem - cj 3 setas) cj 29,00

5.7

Guardas de segurança, incluindo implantação, fornecimento e

colocação:
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5.7.1

Guardas metálicas semi-flexíveis simples, para veículos e motos,

com prumos afastados de 4 m, terminais tipo cauda de carpa

espalmados ml 1 314,50

5.8

Execução de passadeiras sobre elevadas de acordo com

pormenor un 38,00

5.9

Fornecimento e aplicação de marcos kilométricos de forma a

coincidir com o projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários à sua execução. un 14,00

TOTAL CAP. 5

6 DIVERSOS

6.1

Construção de muros em betão armado, C30/37, A500NR,

incluindo movimentos de terras, limpezas, betonilha de

regularização, aço e cofragem, todos os materiais e meios

necessários à sua execução de acordo com os pormenores m3 749,23

6.2

Construção de lajes e muretes em betão armado, nas zonas de

muros em betão para acesso a propriedades, em betão C30/37,

A500NR, incluindo aço, cofragens, todos os materiais e meios

necessários à sua execução 
m3 5,33

6.3

Reconstrução de muros existentes em alvenaria de blocos de

betão ou pedra, reboco e pinturas de acordo com o existente,

incluindo demolição e transporte a vazadouro de materiais

resultantes de demolição ml 498,78

6.4
Reconstrução de vedações metálicas ou em madeira, incluindo

demolição do existente e transporte a vazadouro ml 1 555,38

6.5

Construção de muretes em betão ciclopico C20/25 com 25cm de

espessura em reforço de fundação de muros existentes, incluindo

movimentos de terras necessários, todos os materiais e meios

necessários à execução do trabalho ml 865,55

6.6

Construção ou reconstrução de escadas e rampas de acesso a

habitações, lavandarias, etc. em acerto de cotas do novo

pavimento un 86,00

6.7

Execução de cortes de fundação em muros ou na base das

fachadas de casas por forma a poder rematar a calçada nas

devidas condições, incluindo todos os trabalhos e materiais para a

sua correcta execução, com transporte dos produtos sobrantes a

vazadouro. ml 2 002,50

6.8

Fornecimento e execução de rebocos junto à base dos muros ou

na base das fachadas de casas, incluindo pintura em duas de mão

de cor branca ou outra, para manter a cor existente. ml 2 670,00
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6.9

Execução de caldeiras em lancil de betão (guia) para plantação de

árvores, com 1,20mx1,20m, preparação de covas para plantação

de árvores com terra vegetal, fertilização e restantes fornecimento

e trabalhos necessários un 23,00

6.10

Fornecimento e plantação de árvores, com tutor em tripé e cinta

elástica tipo "toltex" incluindo todos os fornecimentos e trabalhos

necessários conforme Peças Desenhadas, Caderno de Encargos e

condições técnicas específicas. un 23,00

6.11

Fornecimento e colocação de guarda metálica, com 1,10 mm de

alt, com 5 tubos incluindo suporte de fixação ao solo, todas as

sujeições de montagem de acordo com indicações do fabricante e

indicações da fiscalização e ainda todos os trabalhos e materiais

necessários à sua correcta execução. ml 412,50

TOTAL CAP. 6

7 REPOSIÇÃO DE SERVIÇOS AFETADOS

7.1 REDE DE ÁGUAS

7.1.1

Reposicionamento da rede de águas existente, implantada sob o

passeio projetado a profundidades regulamentares, incluindo a

remoção da tubagem existente e respetivos acessórios,

fornecimento de tubagem nova, incluindo os respetivos acessórios

e valvulas, movimentos de terras, proteção da tubagem com areia

cirandada, limpezas e remoção de produtos sobrantes, assim

como todos os materiais e meios necessários à sua execução:

a) PVC f110 PN10 ml 5 838,36

b) PVC f90 PN10 ml 1 496,00

c) PEAD f160 PN10 ml 613,80

7.1.2

Fornecimento e montagem de ramais domiciliários, a partir da rede

nova, incluindo tubagem, válvulas de cunho elásticas, caixa de

contador de embutir e outros acessórios, incluindo todos os

fornecimentos e trabalhos necessários conforme Peças

Desenhadas, Caderno de Encargos e condições técnicas

específicas. un 441,00

7.1.3

Fornecimento e montagem de Marco de Incêndio de três vias,

derrubável, incluíndo ramal de ligação, base de regulação e

maciço de fundação e estrutura de protecção conforme pormenor

de protecção. un 28,00

7.1.4

Execução de todos os trabalhos acessórios relativos à ligação da

rede projectada à rede existente, nomeadamente realização de

sondagens para localização dos pontos de ligação recorrendo a

escavação por meios manuais, abertura e aterro, interligação e

manutenção em funcionamento da rede durante o decorrer dos

trabalhos vg 1,00

7.2 INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS
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7.2.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM B.T.

Reposição, incluindo o fornecimento e montagem em vala de cabo,

devidamente sinalizado, almofada de areia com 0,10m, tubagem

em PVC DN125mm, PN6 kg/cm2 em travessias, de acordo com a

memória descritiva e peças desenhadas respectivas, incluindo

abertura e tapamento de valas, com transporte dos produtos

sobrantes a vazadouro

a) LVAV 3x185+95 mm2. ml 1 757,36

7.2.2 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fornecimento e montagem de colunas de iluminação com 6 metros

de altura com recurso a luminárias com lâmpadas Led,

alimentadas por painéis solares un 478,00

7.2.3 DIVERSOS

Desmontagem e reposicionamento da Rede Aérea existente para

fora da zona de intervenção a obra, incluindo reaproveitamento

dos materiais e equipamentos, ou fornecimento de novos,

incluindo igualmente todos os trabalhos e meios necessários à

realização da tarefa vg 1,00

7.3 INFRAESTRUTURAS TELEFÓNICAS

7.3.1

Reposição da rede de infraestruturas telefonica enterrada,

incluindo o fornecimento e montagem de tubos do tipo PVC 110

mm (6x), abertura e tapamento de valas, caixas de visita tipo NR,

de acordo com os pormenores de projeto. ml 1 689,16

7.3.2

Desmontagem e reposicionamento da Rede Aérea existente para

fora da zona de intervenção a obra, incluindo reaproveitamento

dos materiais e equipamentos, ou fornecimento de novos,

incluindo igualmente todos os trabalhos e meios necessários à

realização da tarefa vg 1,00

7.3.3

Rede de infraestruturas enterrada para instalação de cabos de

fibra optica, incluindo o fornecimento e montagem de tubos do tipo

PVC 110 mm (3x), tritubo, abertura e tapamento de valas, caixas

de visita tipo NR, de acordo com os pormenores de projeto.

ml 14 014,73

TOTAL CAP. 7

TOTAL GERAL
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