
ARTIGO DESIGNAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 ESTALEIRO

1.1. Execução de montagem e desmontagem de estaleiro,

adequado à natureza dos trabalhos a executar e à

dimensão da obra, incluindo reposição de pavimentos

e solo, fornecimento, montagem e desmontagem de

vedação provisória da obra em painéis de rede

eletrosolada revestida com rede de ensombramento,

incluindo estrutura de suporte em tubos de ferro

galvanizado ou outro material a propor pelo

adjudicatário, sapatas dos prumos em betão simples C

12/15, movimento de terras em abertura de caixas

para sapatas, bem como execução de portão no

mesmo material da vedação, remoção de materiais

sobrantes a vazadouro situado fora da zona da obra e

em local à responsabilidade do ajudiciário (altura da

vedação: 2,50 m), instalações para a direção da obra,

para a fiscalização, para os trabalhadores e posto

médico, bem como colocação de placa identificativa

da obra. Tudo conforme o Caderno de Encargos e

determinações para este tipo de instalações. un 1 500,00 € 500,00 €

2 MOVIMENTOS DE TERRAS

2.1. Desmatação e limpeza da zona de vala em solo

natural, incluindo pequena modelação do terreno e

regularização da superfície para um bom escoamento

das águas pluviais, conforme representado nas peças

desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários

a uma boa execução. m2 5387,95 6,00 € 32.327,70 €

2.2. Regularização de plataforma e abertura de caixa em

terreno de qualquer natureza com altura média de

0,30 m para implantação de pavimentos, incluindo

escavação e remoção de terras a vazadouro para

aterro controlado e todos os trabalhos necessários a

uma boa execução. m3 10391,75 7,00 € 72.742,25 €

3 PAVIMENTOS E REMATES

3.1. Base de Pavimento

3.1.1. Fornecimento e execução de camada de brita de

granulometria extensa, envolta em manta geotêxtil,

com espessura de 0,15m (d.r.), na área a receber

pavimento em saibro. Na camada de brita deve

colocar-se um dreno para ajudar a escoar a água

superficial, incluindo todos os trabalhos necessários a

uma boa execução. m3 1070,19 8,00 € 8.561,52 €
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3.1.2. Fornecimento e execução de camada de base em tout-

venant na área a receber lajes e calçada em cubo de

calcário considerando 20% de coeficiente de

compactação, com 0,18m de espessura (d.r.),

incluindo a regularização do fundo da caixa e

incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa

execução. m3 180,28 12,00 € 2.163,36 €

3.1.3. Fornecimento e execução de camada de base em tout-

venant, na área a receber calçada em cubo de granito

considerando 20% de coeficiente de compactação,

com 0,30m de espessura (d.r.), incluindo a

regularização do fundo da caixa e incluindo todos os

trabalhos necessários a uma boa execução. m3 360,76 12,00 € 4.329,12 €

3.2. Pavimentos

3.2.1. Fornecimento e execução de pavimento em saibro

calibrado de coloração terracota, com espessura

média de 0,15m (d.r.), considerando 20% de

coeficiente de compactação e incluindo todos os

trabalhos necessários a uma boa execução. m3 1284,22 15,00 € 19.263,30 €

3.2.2. Fornecimento e execução de pavimento em calçada

em cubo de calcário (0,07x0,07x0,07m), assente sobre

uma almofada de areia com 0,06m de espessura,

incluindo o fornecimento e aplicação desta e todos os

trabalhos necessários a uma boa execução. m2 780,64 40,00 € 31.225,60 €

3.2.3. Fornecimento e execução de pavimento em calçada

em cubo de granito (0,11x0,11x0,11m), assente sobre

uma almofada de areia com 0,06m de espessura,

incluindo o fornecimento e aplicação desta e todos os

trabalhos necessários a uma boa execução. m2 1002,11 40,00 € 40.084,40 €

3.2.4. Fornecimento e execução de pavimento em lajes de

calcário (0,60x0,40x0,05m) com acabamento

bujardado a pico médio, incluindo o fornecimento e

assentamento das lajes com uma camada de

assentamento de betonilha de cimento e areia com

0,05 m de espessura mínima e todos os trabalhos

necessários a uma boa execução. m2 54 60,00 € 3.240,00 €

3.3. Remates

3.3.1. Fornecimento e assentamento de lancil guia em betão

(1,00x0,25x0,08m), incluindo abertura de caixa,

regularização da base, execução de fundações e

argamassa de assentamento, incluindo todos os

trabalhos necessários a uma boa execução. ml 4354,44 25,00 € 108.861,00 €
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4 REDE DE DRENAGEM

4.1. Fornecimento e instalação de valetas pré-fabricadas

em betão, incluindo abertura de caixa, regularização

da base, execução de fundações, argamassa de

assentamento e ligação ao ramal de ligação, incluindo

todos os trabalhos necessários a uma boa execução. ml 2332,5 40,00 € 93.300,00 €

5 FAIXA DE PROTEÇÃO

5.1. Plantações

5.1.1. Fornecimento e espalhamento de terra vegetal nas

áreas destinadas à instalação de vegetação na faixa de

proteção, com espessura miníma de 0,40 m, incluindo

todos os trabalhos necessários a uma boa execução. m3 743,08 12,00 € 8.916,96 €

5.1.2. Fornecimento e plantação de arbustos, de acordo com

as peças desenhadas, a fornecer em vasos de 3L e

altura entre 40 e 60 cm, a plantar com 0,50 de

afastamento entre pés, incluindo fertilização química e

orgânica e todos os trabalhos necessários a uma boa

execução. un 3715 2,50 € 9.287,50 €

5.2. Rede de Rega

Fornecimento e instalação de sistema de rega gota-a-

gota, em todas as zonas plantadas, incluindo todos os

trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita

execução.

Tubo de gotejamento de 16mm em PEAD com

gotejadores de 33cm un 19 € 39,00 741,00 €

5.3. Guarda de Segurança Mista

Fornecimento e instalação de guarda de segurança

mista do tipo "Carmo - gama T 18", com poste

torneado de diâmetro de 18 cm, espaçado de 2 em 2

metros. Incluindo abertura e compactação de caixas

para fundações e execução de fundações, acessórios,

montagens e todos os trabalhos necessários a uma

boa execução. ml 176 73,43 € 12.923,68 €

448467,39TOTAL:


