
Arcelino Cardoso da Costa, Lda Alvará 1051

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

20/06/2018

Código Designação dos Trabalhos Un Quant. Preço Un Preço Total

1 LOTE 1 - Parque Ribeirinho de Tarouca.

1.1 LIMPEZA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO. MODELAÇÃO DO TERRENO.

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o

especificado no C.E.

1.1.1 Limpeza, com meios mecanicos, da vala a jusante norte da ponte romana

e alargamento da mesma desde a ponte sobre a Av. Dr. Sá Carneiro até à

ponte pedonal da zona desportiva, conforme desenhos. m3 174,90 15,00 € 2 623,50 €

1.1.2 Carga, transporte e colocação em local definitivo - zona da piscina, dos

materiais provenientes da limpeza e alargamento da vala a norte da

ribeira, incluindo espalhamento e compactação. m3 174,90 5,00 € 874,50 €

1.1.3 Modelação terreno:

1.1.3.1 Decapagem de terra vegetal, na zona da piscina, com a espessura média

de 0.20m e sua colocação em depósito provisório, para posterior

utilização no mesmo local, incluindo carga, transporte, quando

necessário. m3 743,00 5,00 € 3 715,00 €

1.1.3.2 Regularização e modelação das áreas afetas ao percurso equestre. Inclui-

se pavimentação com agregado britado com 0,15cm de espessura

depois de compactado e camada de 3cm de pó de pedra. Conforme

projeto e especificaões técnicas. m2 3705,00 3,00 € 11 115,00 €

1.1.3.3 Regularização e modelação da área da pista equestre. Inclui-se

pavimentação com agregado britado com 0,15cm de espessura depois

de compactado e camada de 3cm de pó de pedra. Conforme projeto e

especificaões técnicas. m2 540,00 3,00 € 1 620,00 €

1.1.3.4 Regularização e modelação das áreas afetas aos percursos ciclaveis e

pedonais . Inclui-se pavimentação com agregado britado com 0,15cm de

espessura depois de compactado e camada de 3cm de pó de pedra.

Conforme projeto e especificaões técnicas. m2 4488,00 3,00 € 13 464,00 €

Construção do Parque Ribeirinho de Tarouca e de Regeneração da Zona Ribeirinha de Ucanha, no âmbito

dos Planos de Acção de Regeneração Urbana (PARU).
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1.1.3.5 Regularização e modelação das áreas afetas aos percursos pedonais .

Inclui-se pavimentação com agregado britado com 0,15cm de espessura

depois de compactado e camada de 3cm de pó de pedra. Conforme

projeto e especificaões técnicas. m2 2163,80 3,00 € 6 491,40 €

1.1.3.6 Modelação do terreno, com escavação, na zona de implantação da

piscina às cotas de projeto. m3 379,10 3,00 € 1 137,30 €

1.1.3.7 Modelação do terreno, com aterro, com materiais provenientes da obra

(terreno das escavações) e outros de empréstimo, na zona de

implantação da piscina às cotas de projeto. m3 2099,80 3,00 € 6 299,40 €

1.1.3.8 Modelação do terreno, com escavação, na zona de implantação do

ancoradouro às cotas de projeto. m3 750,50 3,00 € 2 251,50 €

1.1.3.9 Modelação do terreno, com aterro, dos produtos de 1.3.8, nas zonas do

polidesportivo e Skate Park, às cotas de projeto. m3 750,50 3,00 € 2 251,50 €

1.2 RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES - Trabalhos a realizar de acordo com o

projecto, nomeadamente os pormenores, perfis transversais tipo e

satisfazendo o especificado no C.E. e incluindo o fornecimento e

aplicação da pedra.

1.2.1 Fornecimento e execução de sapata com 2,30m de largura e 0,5 de

altura, em betão ciclópico, classe C 12/15 (D25;S3) com betão 60%

volume e pedra rachão de tamanho máximo de 20cm em 40% volume,

para assentamento do muro central do açude e incluindo escavação da

sapata e colocação dos materiais da escavação na zona da piscina. m3 18,40 150,00 € 2 760,00 €

1.2.2 Fornecimento e colocação de manilhas em betão com 800x1000, no

fundo do rio, para saída de água através de comportas, conforme

desenho. un 8,00 45,00 € 360,00 €

1.2.3 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico na envolvente das manilhas,

na largura correspondente ao muro central do açude. m3 1,20 150,00 € 180,00 €

1.2.4 Fornecimento e execução de muro central do açude com pedra

aparelhada com dimensão de 65x42x42, assente com argamassa

hidraulica de cimento ao traço 1:4, com 1,3m de largura, altura de 2,25m,

transversal ao leito da ribeira conforme desenho. m3 43,70 185,00 € 8 084,50 €
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1.2.5 Fornecimento e execução de enrocamento em pedra de granito a

montante e jusante do muro central do açude com pedra tipo TOT,

garantindo-se contudo que a camada superficial de cerca de 0,80m será

efetuada com pedra de dimensão de 400/800mm tipo arrumada à mão e

incluindo a colocação de geotextil na base do enrocamento, conforme

desenho m3 111,20 65,00 € 7 228,00 €

1.2.6 Fornecimento e aplicação de válvula de mural de DN 800 do tipo da

Fucoli - Somepal refª 10780600 ou equivalente, para passagem de água

durante o inverno, conforme desenho. un 2,00 4 350,00 € 8 700,00 €

1.2.7 Fornecimento e execução de passagem para peixes, tipo bacias sucessivas

e descarregador lateral, no açude, e com o dimensionamento de 3m de

largura de bacia, comprimento de bacia de 0,9m, desnivel entre bacias de

0,35m, largura do descarregador de 0,65m e altura do fundo da bacia à

soleira do descarregador de 0,46m, em pedra aparelhada e assentes com

argamassa, conforme desenho. m2 40,20 145,00 € 5 829,00 €

1.2.8 Reconstrução de açude existente a montante da ponte junto captações,

incluindo fornecimento e colocação de pedra conforme desenho. m3 20,00 95,00 € 1 900,00 €

1.3 PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto,

nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no

C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e

incluindo o fornecimento e aplicação.

1.3.1 Pavimentação área polidesportivo:

1.3.1.1 Fornecimento e espalhamento de base estabilizadora em Tout-Venant.

Nivelação com acerto a 4 águas e compactação até 98% P.M. de material

granular, composto por camada de Tout-Venant com espessura de 0,15m m2 290,40 6,00 € 1 742,40 €

1.3.1.2 Fornecimento e execução de camada de betão "Betofibras" com 0,05 a

0,08m de espessura, com pendentes de 0,5% a 0,8%, incluindo maciços. m2 290,40 10,00 € 2 904,00 €

1.3.2 Pavimentação área modulos do mini-golfe:

1.3.2.1 Fornecimento e execução de pavimento em grelhas de enrelvamento em

betão(60x40x10 cm) nas zonas de instalação dos módulos do mini-golfe,

incluindo geotextil na base e enchimento dos favos com gravilha nº1

depois de aplicados. m2 432,00 14,25 € 6 156,00 €

1.3.3 Pavimentação área Skate Park:
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1.3.3.1 Fornecimento e execução de massame de fundação em betão C25/30 e

com malhasol AQ50 sobre camada de brita nº 3 com 0,15m de espessura,

incluindo cofragem e descofragem bem como acabamento liso m2 294,00 22,50 € 6 615,00 €

1.3.4 Pavimentação envolvente piscina e zona de equipamentos

1.3.4.1 Fornecimento e colocação de placas pré-fabricadas tipo lajeta lavada com

60x40x4,2, refª LL445 da Alcopel ou equivalente, incluindo a almofada de

areia de 5cm de espessura para assentamento e camada de base em

toutvenant com 15 cm de espessura.Inclui-se a fixação das ultimas fiadas

no perimetro exterior com argamassa de cimento. m2 325,80 14,00 € 4 561,20 €

1.4 EQUIPAMENTOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e

satisfazendo o especificado no C.E.

1.4.1 Fornecimento e montagem de pontes em madeira tratada tipo Tosca ou

equivalente:

1.4.1.1 Fornecimento e montagem de ponte em arco com 200x1000

un 1,00 6 641,00 € 6 641,00 €

1.4.1.2 Fornecimento e montagem de ponte em arco com 200x1350

un 1,00 8 052,00 € 8 052,00 €

1.4.1.3 Fornecimento e montagem de ponte em arco com 200x1800

un 2,00 22 500,00 € 45 000,00 €

1.4.2 Fornecimento e colocação de polidesportivo:

1.4.2.1 Fornecimento e montagem de polidesportivo tipo PLAYSPACE WOOD

22x12 ou equivalente. un 1,00 16 500,00 € 16 500,00 €

1.4.3 Fornecimento e instalação  de equipamentos Skate Park

1.4.3.1 Fornecimento e colocação de modulos de Skate Park tipo Soinca ou

equivalente, constituídos por:

1.4.3.1.1 Incline 160 un 1,00 5 250,00 € 5 250,00 €

1.4.3.1.2 Quarter 140 un 1,00 4 130,00 € 4 130,00 €

1.4.3.1.3 Grindbox com curb e ferro chão un 1,00 4 620,00 € 4 620,00 €

1.4.3.1.4 Grindbox 60 regular com  curb em bico un 1,00 4 480,00 € 4 480,00 €

1.4.3.1.5 Minirampa 140 un 1,00 8 330,00 € 8 330,00 €

1.4.4 Fornecimento equipamento para Abrigo gaivotas pedais.

1.4.4.1 Fornecimento e montagem de módulo em madeira tratada em autoclave

e classe de risco IV, para abrigo das gaivotas a pedal, tipo Garagem 1A

da Tosca, refª G1A_45 ou equivalente, incluindo o pavimento interior,

paredes em perfil de madeira de 45mm, cobertura com forro e tela

asfáltica, parafusaria e ferragens aço galvanizado e com as medidas de

536x380cm, pintura a definir em obra,  conforme catálogo em anexo. un 2,00 8 400,00 € 16 800,00 €
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1.4.5.1 Fornecimento e montagem de módulo em madeira para apoio ao

ancoradouro e zona da piscina constituido por bar e dois WC , um

adaptado para deficientes motores com as dimensões de 4,45x4,45m,

tipo  Barrosa da SOINCA ou equivalente. un 2,00 32 700,00 € 65 400,00 €

1.4.6 Equipamento piscina:

1.4.6.1 Fornecimento e construção de piscina biológica com utilização da

tecnologia do biofiltro Swisspool D120, representado pela Bioiberica, ou

equivalente, com uma área de natação de cerca de 850m2, conforme

desenho. A área de natação é uma zona em que as paredes são

construídas em blocos de granito com 75x40x30, sobrepostos e com

aplicação de argamassa ao traço 1:4 em todas as juntas, com uma

profundidade de 2m. Inclui fornecimento e montagem de todos os

equipamentos e acessórios de bombagem e filtração, tela de

impermeabilização tipo TPO ou equivalente com 1,52mm, geotextil de

300g/m2 para proteção tela e filtros. Inclui ainda o fornecimento de

materiais e construção da zona técnica e "rio de água"/cascata. (Em

conformidade com especificações da memória descritiva e justificativa). m2 850,00 168,93 € 143 592,00 €

1.4.7 Equipamento Campo mini-golfe:

1.4.7.1 Fornecimento e colocação de 18 módulos Challenge da Lusogolfe ou

equivalente. un 18,00 1 850,00 € 33 300,00 €

1.4.8 Equipamento Parque Merendas:

1.4.8.1 Fornecimento e colocação de conjunto mesa e bancos - mesas 1/2

troncos refª 3002 com as medidas de 250x185x75cm da Toscca ou

equivalente. un 18,00 372,00 € 6 696,00 €

1.4.8.2 Fornecimento e colocação de papeleiras em 1/2 troncos com tampa, da

Tosca ou equivalente. un 20,00 105,00 € 2 100,00 €

1.4.9 Equipamento de Circuito de Manutenção:

1.4.9.1 Fornecimento e colocação de modulos de madeira da Soinca tipo XSP ou

equivalente. un 14,00 451,57 € 6 322,00 €

1.4.10 Bancos:

1.4.10.1 Fornecimento e colocação de bancos de madeira da Tosca, tipo Belagua

ou equivalente. un 20,00 155,00 € 3 100,00 €

1.4.10.2 Fornecimento e colocação de bancos de madeira da Tosca, tipo

Camponês  ou equivalente. un 10,00 109,00 € 1 090,00 €

1.5 OBRAS DE INTEGRAÇÃO PAISAGISTA - Trabalhos a realizar de acordo

com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.

1.5.1 Plantaçao de arvores e arbustos (conforme desenho), incluindo

fornecimento, plantaçao e colocaçao de tutor comÆ 6 , nas arvores:Página 5 de 18
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1.5.1.1 Alnus Glutinosa,; RN PAP 16/18 un 75,00 59,00 € 4 425,00 €

1.5.1.2 Betula Alba; Torrão- PAP 14/16 un 60,00 64,00 € 3 840,00 €

1.5.1.3 Fraxinus Excelsior; RN- PAP 16/18 un 75,00 72,00 € 5 400,00 €

1.5.1.4 Liquidambar Styraciflua; Torrão-PAP 12/14 un 35,00 64,00 € 2 240,00 €

1.5.1.5 Olea europeia; V PAP 25/30 un 10,00 145,00 € 1 450,00 €

1.5.1.6 Quercus Robur; Torrão- PAP 8/10 un 35,00 49,00 € 1 715,00 €

1.5.1.7 Laurus nobilis; V2,5L 40/60 un 166,00 2,10 € 348,60 €

1.5.1.8 Sambucus nigra; V2,5L  40/60 un 373,00 2,30 € 857,90 €

1.5.1.9 Arbustos(Abelia Grandiflora (Ag); Cotoneaster Franchetii (Cf); Pyracantha

coccinea (Py); Juniperus Horizontalis "Blue chip" (Jh) un 186,00 1,95 € 362,70 €

1.6 OUTROS TRABALHOS E EQUIPAMENTOS - Trabalhos a realizar de acordo

com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.

1.6.1 Execução da vedação fisica envolvente área da piscina, incluindo todos os

trabalhos, equipamentos e acessórios necessários, e o fornecimento e

colocação de todos os materiais:

1.6.1.1 Fornecimento e colocação de vedação em rede malha solta plastificada,

malha 60, arame 1,8/2,8mm, com 2m. m 237,00 6,50 € 1 540,50 €

1.6.1.2 Fornecimento e assentamento com argamassa ao traço 1:5 de postes

metálicos, com 2,5 de altura e Ø 38mm com tampa, em manilha de

betão Ø150 enterrada ao nivel do solo, sendo que os postes ficam

chumbados 50 cm, inclui o fornecimento e enterramento das manilhas un 82,00 35,00 € 2 870,00 €

1.6.1.3 Fornecimento e colocação de arame plastificado 14/11 (2mm/3mm) para

suporte da rede. m 711,00 0,35 € 248,85 €

1.6.1.4 Fornecimento e colocação de portão de duas folhas com a largura total

de 5m e do mesmo tipo de material da vedação sendo que as folhas são

travadas na diagonal com tubo de Ø 38 e incluindo o fornecimento e

fixação, com manilha enterrada, dos postes de fixação lateral que tem Ø

de 8cm e travamento com tubo Ø38  no sentido da lateral da vedação. un 1,00 595,00 € 595,00 €
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1.6.1.5 Fornecimento e colocação de portão de uma folha com a largura total de

2,25m e do mesmo tipo de material da vedação, sendo que a folha é

travada na diagonal com o mesmo tipo de tubo dos aros do portão e

incluindo o fornecimento e fixação, com manilha enterrada, dos postes

de fixação lateral que tem Ø de 8cm e travamento com tubo Ø38 no

sentido da lateral da vedação. un 2,00 295,00 € 590,00 €

1.6.2 Obras de contenção e de revestimento de taludes, incluindo

fornecimento, colocação de todos os materiais e trabalhos necessários:

1.6.2.1 Construção de paliçada em toros de pinho tratado Ø10cm para

protecção de talude, incluindo a colocação de geotêxtil (150gr/m2)na

interface da terra com os postes. m2 71,00 67,00 € 4 757,00 €

1.6.3 Fornecimento e colocação de lancis em percursos cicláveis e pedonais:

1.6.3.1 Lancil em toros torneados de madeira de pinho tratada com diametro de

0,10m, incluindi fornecimento e aplicação com fixação em estacas de

madeira com Ø 6cm e 0,50 de comprimento. m 1799,00 7,60 € 13 672,40 €

1.6.4 Equipamentos exteriores da piscina:

1.6.4.1 Fornecimento e colocação de corrimão de protecção à rampa de utentes

com mobilidade reduzida, no acesso à piscina, com proteção a 0,85m de

altura, em inox com Ø 43, cravada na pedra de granito, com suportes de

sustentação de 2 em 2m, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários à boa  execução. m 17,00 85,00 € 1 445,00 €

1.6.4.2 Fornecimento e colocação de prato de chuveiro Pluvium da Astralpool ou

equivalente un 2,00 450,00 € 900,00 €

1.6.4.3 Fornecimento e colocação de chuveiro Pluvium da Astralpool ou

equivalente un 2,00 1 125,00 € 2 250,00 €

1.6.4.4 Fornecimento e colocação de escada inox AISI 316 de 3degraus, da

Kripsol ou equivalente. un 1,00 465,00 € 465,00 €

1.6.4.5 Fornecimento e colocação de suporte de parede em aço inox e boia salva

vidas com Ø externo 73 cm da kripsol ou equivalente un 1,00 135,00 € 135,00 €

1.6.5 Delimitação estacionamentos:

1.6.5.1 Pilaretes de delimitação da área de estacionamento a nascente com 1,5m

e Ø10cm, ficando 0,80 m acima do solo e 1,0 m de afastamento entre

eles, em madeira tratada e cravados no solo, incluindo todos os

trabalhos necessários à sua execução. m 110,00 9,65 € 1 061,50 €
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1.6.5.2 Vedação baixa em postes de madeira tratada e cravados no solo, do tipo

TOSCCA ou equivalente, para delimitação do estacionamento, incluindo

todos os materiais e  trabalhos necessários à sua execução. m 334,00 12,00 € 4 008,00 €

1.6.6 Equipamento apoio ancoradouro e desporto.

1.6.6.1 Fornecimento e execução de pavimento em deck, incluindo estrutura

base em estacaria e vedação exterior tipo grade direita da Tosca ou

equivalente, incluindo todos os materiais necessários a uma boa

execução. m2 159,00 156,00 € 24 804,00 €

1.6.6.2 Fornecimento e execução de rampa de acesso ao equipamento de apoio

aos campos de jogos e ancoradouro, junto ribeira, incluindo o corrimão

de proteção lateral com grade igual à da delimitação do apoio. m2 12,60 125,00 € 1 575,00 €

1.6.7 Pista de cavalos:

1.6.7.1 Fornecimento e execução de vedação interna e externa de proteção

lateral, na pista para cavalos, com material tipo vedação para cavalos da

Tosca ou equivalente. m 276,00 42,00 € 11 592,00 €

1.6.8 Saneamento

1.6.8.1 Fornecimento e colocação de fossa séptica compacta de polietileno de

alta densidade (PEAD/HDPE), com pré filtro, de 10000litros, de

2320mmm de diâmetro, 3300mm de comprimento e 2460 de altura e

tampa de 600mm, junto dos equipamentos de apoio. un 2,00 3 950,00 € 7 900,00 €

1.6.8.2 Fornecimento e colocação de tubagem de PVC Ø 110 para ligação do

saneamento dos equipamentos de apoio à piscina à fossa septica,

incluindo todos os acessórios e trabalhos de abertura e tapamento de

valas para uma boa e eficaz execução das ligações, conforme desenho. m 95,00 16,00 € 1 520,00 €

1.6.8.3 Fornecimento e colocação de tubagem de PVC Ø 40 para ligação do

saneamento dos equipamentos de apoio à piscina à fossa septica,

incluindo todos os acessórios e trabalhos de abertura e tapamento de

valas, para uma boa e eficaz execução das ligações,  conforme desenho. m 102,00 8,95 € 912,90 €

1.6.8.4 Fornecimento e colocação de 5 caixas para saneamento quadradascom

fundo (4 saídas) pré-fabricadas com a dimensão de 500x500x500 e com

tampa da EPC ou equivalente. un 5,00 175,00 € 875,00 €

1.6.8.5 Fornecimento e colocação de 1 anel para saneamento quadra pré-

fabricadas com a dimensão de 500x500x500 da EPC ou equivalente. un 1,00 35,00 € 35,00 €
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1.6.9 Equipamento apoio piscina

1.6.9.1 Fornecimento e colocação de módulos pré-fabricados tipo galeria técnica

da Spral ou equivalente com a dimensão de 2500x2000x2600, peça

dupla, para construção de galeria técnica e suporte à construção da

queda de água para oxigenação da água piscina, incluindo o

fornecimento e colocação de portão. un 2,00 1 025,00 € 2 050,00 €

1.6.9.2 Fornecimento e colocação de módulos pré-fabricados tipo galeria técnica

da Spral ou equivalente com a dimensão de 1500(h)x1000(a) para

colocação das bombas da piscina. un 1,00 635,00 € 635,00 €

1.6.10 Abastecimento de água

1.6.10.1 Fornecimento e colocação de tubagem de polietileno de alta densidade(

PEAD) Ø 63 PN 10 , para abastecimento de água à piscina a partir das

captações existentes, incluindo todos os acessórios e trabalhos de

abertura e tapamento de valas. m 80,00 13,50 € 1 080,00 €

1.6.10.2 Fornecimento e colocação de tubagem de polietileno de alta densidade(

PEAD) Ø 50 PN10, para abastecimento de água aos bares e equipamentos

de apoio à piscina, incluindo todos os acessórios e trabalhos de abertura

e tapamento de valas, conforme desenho. ml 110,00 11,45 € 1 259,50 €

1.6.10.3 Fornecimento e colocação de tubagem de polietileno de alta densidade(

PEAD) Ø 32 PN10, para abastecimento de água entre equipamentos de

apoio à piscina , incluindo todos os acessórios e trabalhos de abertura e

tapamento de valas conforme desenhos. ml 212,00 9,50 € 2 014,00 €

1.6.10.4 Fornecimento e colocação de Marco para contador água CCA 1 1/2" da

EPC ou equivalente. un 1,00 255,00 € 255,00 €

1.6.11 Iluminação
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1.6.11.1 Execução de baixada eletrica com 100m de comprimento com

fornecimento e montagem de cabo do tipo LXS 4x50+16, incluindo

terminais de cravar e todos os acessórios, fornecimento e implantação de

4 postes em betão de 9m de altura, para abastecimento de energia à

galeria técnica da piscina. Inclui-se fornecimento e montagem de Caixa de

quadro geral do tipo “Quiterios” – CX DCP Quadro (2x8 + 5x16) 96 ml

P200 EXT, ou equivalente, equipado com 1 Disjuntor Diferencial 300 mA

4x63 tipo “EFAPEL”, ou equivalente, 5 disjuntores tripolar 3x16 A tipo

“EFAPEL”, ou equivalente, 3 disjuntores Unipolar 16A tipo “EFAPEL”, ou

equivalente e 5 disjuntores Tetrapolar 4x40A; 1 Caixa de Portinhola tipo

“TEV-KVCDEC”, ou equivalente, equipada com uma base de neutro e

porta fusíveis trifásico com fusíveis de 63A; 1 caixa de contador tipo “TEV-

KVOT, ou equivalente; 1 caixa de medição de terra, 3 elétrodos de terra

com abraçadeira e 6 m de cabo terra de 25 mm de espessura com dois

terminais de ligação e 10m de comprimento. Inclui-se cabos de ligação

entre caixas e todos os acessórios e trabalhos complementares. vg 1,00 2 450,00 € 2 450,00 €

1.6.11.2 Fornecimento e colocação de postes de iluminação autónomos,

fotovoltaico,s com 4m, fabricados pela Valled tipo SURICATA da CHL ou

equivalente incluindo a colocação da sapata para fixação dos postes , tipo

Spral ou equivalente. un 80,00 1 058,00 € 84 640,00 €

1.6.12 Apoios para assentamento dos módulos de madeira pré-fabricados

1.6.12.1 Fornecimento e colocação de blocos de pedra com 50x40x30 para

suporte aos módulos de madeira pré-fabricados, modulo para recolha

das gaivotas de recreio, bar da piscina, módulo de salvamento e módulos

dos balneários, conforme desenho un 38,00 80,00 € 3 040,00 €

1.6.13 Desmantelamento ponte em betão existente

1.6.13.1 Desmantelamento e transporte dos resíduos a vazadouro (dentro dos

limites da área de intervenção da obra) da ponte pedonal existente e com

tabuleiro em betão armado de dimensões (19,00 x 0,90 x 0,20) m e

encontros em betão ciclópico com volume de 10 m3. vg 1,00 650,00 € 650,00 €

1.6.14 Construção de murete

1.6.14.1 Contrução de murete em pedra solta, para suporte de percurso pedonal

e ciclável por debaixo da ponte da Av. Dr. Sá Carneiro. m 11,00 75,00 € 825,00 €

1.7 DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo

o especificado no C.E.
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1.7.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico

da área ocupada após desmontagem. vg 1,00 5 293,95 € 5 293,95 €

1.7.2 Fornecimento e aplicação de placa identificadora da obra, de acordo com

modelo a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais e

trabalhos necessários. un 2,00 225,00 € 450,00 €

1.7.3 Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e

Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003

(entregue para aprovação antes da consignação da obra). vg 1,00 350,00 € 350,00 €

1.7.4 Execução de todos os trabalhos de implantação e piquetagem da obra,

incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. vg 1,00 350,00 € 350,00 €

700 000,00 €

2 LOTE 2 - Regeneração da Zona Ribeirinha de Ucanha.

2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

2.1.1 Nos termos do Artigo 350.º do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro,

Decreto-Lei N.º 46427/65 de 10 de Julho, Decreto-Regulamentar N.º

33/88 de 12 de Setembro e Decreto-Lei N.º 273/2003 de 29 de Outubro,

este artigo compreende:a)Trabalhos de montagem, construção,

manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; b) Trabalhos

necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem

na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo pessoal dos

subemprenteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios

vizinhos e satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saude; c)

trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas

as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a

execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os

mesmos possam originar; d) Trabalhos de construção dos acessos ao

estaleiro e das serventias internas deste. vg 1,00 3 650,00 € 3 650,00 €

TOTAL LOTE 1
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2.1.2 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas

no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e

Demolição(PPG) conforme DL 46/2008. alterado pelo DL nº 73/2011,

incluindo a recolha, triagem (separação de resíduos por tipologia de

materiais), licenciamentos, armazenamento temporário, assegurando

igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível ,

bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de

reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal nao seja possível o seu

transporte e encaminhamento para operadores de gestão licenciados,

tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por

esta ordem de prioridade, incluindo todos os custos inerentes ao registo

(SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente(APA), dos resíduos

produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à

gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro. vg 1,00 950,00 € 950,00 €

2.1.3 Elaboração da compilação Técnica de acordo com os termos do Decreto-

Lei 273/2003, de 29 de Outubro, de acordo com o definido no Caderno

de Encargos. vg 1,00 150,00 € 150,00 €

2.1.4 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo

modelo a definir pelo Dono de obra, onde conste a identificação da

Obras, Dono de Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com menção do

respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos

considerados relavantes pelo dono de Obra. Tudo de acordo com a

legislação aplicável nomeadamento o previsto no artª 348º do Dec-Lei

nº18/2008 de 29 de Janeiro. vg 1,00 225,00 € 225,00 €

2.2 DEMOLIÇÕES

2.2.1 Demolições gerais de acordo com o projeto, com aproveitamento dos

materiais resultantes a colocar nos muros e fundação de muros. vg 1,00 1 850,00 € 1 850,00 €

2.3 PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS, REMATES

2.3.1 Execução de pavimento em folha de granito, incluindo modelação do

terreno para obtenção das cotas de projecto, preparação e compactação

da caixa, base em material britado de granulometria extensa, incluindo

camada de assentamento em areia, assentamento, e todos os trabalhos

necessários à sua execução, tudo de acordo com peças desenhadas e CE. m2 170,83 22,00 € 3 758,26 €
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2.3.2 Execução de pavimento em cubo de granito de cor cinza com 11cm de

aresta, incluindo modelação do terreno para obtenção das cotas de

projecto, preparação e compactação da caixa, base em material britado

de granulometria extensa, camada de assentamento em areia,

assentamento, e todos os trabalhos necessários à sua execução, tudo de

acordo com peças desenhadas e CE. m2 441,67 17,00 € 7 508,39 €

2.3.3 Execução de pavimento em betão poroso incluindo preparação e

compactação de caixa, base em gravilha e todos os trabalhos necessários

à sua execução, tudo de acordo com peças desenhadas e CE. m2 250,23 26,00 € 6 505,98 €

2.3.4 Execução de pavimento saibro incluindo modelação do terreno para

obtenção das cotas do projecto, preparação e compactação de caixa,

base em material britado de granulometria extensa e todos os trabalhos

necessários à sua execução, tudo de acordo com peças desenhadas e CE. m2 172,32 8,50 € 1 464,72 €

2.3.5 Execução de pavimento saibro (camada de desgaste com altura média de

5cm), tudo de acordo com peças desenhadas e CE. m2 174,82 5,00 € 874,10 €

2.3.6 Revestimento da rampa de acesso ao rio em betonilha esquartelada, tudo

de acordo com peças desenhadas e CE. m2 15,35 20,00 € 307,00 €

2.3.7 Fornecimento e execução de remate em barra de aço corten com

100x15mm, conforme pormenorização. Todos os fornecimentos e

trabalhos incluídos. ml 127,13 18,00 € 2 288,34 €

2.3.8 Fornecimento e execução de remate em tábua de pinho tratado com

100x30mm, conforme pormenorização. Todos os fornecimentos e

trabalhos incluídos. ml 67,72 9,00 € 609,48 €

2.3.9 Fornecimento e execução de remate em lancil de betão com

150x120x300x1000mm, conforme pormenorização. Todos os

fornecimentos e trabalhos incluídos. ml 102,53 20,00 € 2 050,67 €

2.3.10 Fornecimento e execução de remate em lancil de betão com

150x150x200x1000mm, conforme pormenorização. Todos os

fornecimentos e trabalhos incluídos. ml 87,33 16,00 € 1 397,33 €

2.3.11 Fornecimento e execução de remate em paralelo de granito (4fiadas),

conforme pormenorização. Todos os fornecimentos e trabalhos incluídos. ml 17,04 11,00 € 187,44 €
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2.3.12 Fornecimento e instalação de escadaria em aço corten, conforme

pormenorização. Todos os fornecimentos e trabalhos incluídos. un 1,00 1 250,00 € 1 250,00 €

2.4 GUARDAS  METÁLICAS

2.4.1 Fornecimento e colocação de guardas metálicas com altura constante de

900mm conforme pormenorização e CT. Todos os fornecimentos e

trabalhos incluídos.  ml 32,20 65,00 € 2 093,00 €

2.5 MOBILIÁRIO URBANO

2.5.1 Fornecimento e instalação de papeleiras em aço corten do tipo spencer-Q

da metalco, ou equivalente, de secção quadrada (395x395x787mm), com

maciço de assentamento, em localização final a aprovar pelo

projectista,conforme pormenorização e CT. Todos os fornecimentos e

trabalhos incluídos. un 5,00 542,00 € 2 710,00 €

2.5.2 Fornecimento e instalação de bebedouros em aço corten do tipo fuente

da metalco, ou equivalente de secção rectangular (100x200x990mm),

com maciço de assentamento, em localização final a aprovar pelo

projectista, conforme pormenorização e CT. Todos os fornecimentos e

trabalhos incluídos. un 1,00 892,00 € 892,00 €

2.5.3 Fornecimento e colocação de conjunto conjunto de mesa e banco (2un)

do tipo balarés da Larus, ou equivalente. Todos os fornecimentos e

trabalhos incluídos. un 8,00 873,75 € 6 990,00 €

2.5.4 Fornecimento e colocação de churrasqueira do tipo balarés da Larus, ou

equivalente, conforme pormenorização e CT. Todos os fornecimentos e

trabalhos incluidos. vg 2,00 1 100,00 € 2 200,00 €

2.5.5 Fornecimento e construção de fontanário, conforme pormenorização e

CT, em localização final a aprovar pelo projectista. Todos os

fornecimentos e trabalhos incluídos. un 1,00 865,00 € 865,00 €

2.5.6 Fornecimento e instalação de bancos de jardim do Balarés da Larus, ou

equivalente, com as dimensões de 180x55x45cm, conforme

pormenorização e CT. Todos os fornecimentos e trabalhos incluídos. un 2,00 485,00 € 970,00 €

2.6 PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS

2.6.1 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal, incluindo todos os

trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento. 

2.6.1.1 em plantação de árvores (1m3 por árvore) m3 17,00 25,00 € 425,00 €

2.6.1.2 em plantação de arbustos  (0,125m3 por arbusto) m3 21,75 25,00 € 543,75 €

2.6.1.3 camada de 30 cm, nas zonas plantadas com sub-arbustos e herbáceas

m3 201,60 25,00 € 5 040,00 €

2.6.1.4 camada de 15 cm, nas zonas semeadas com prado m3 75,75 25,00 € 1 893,75 €Página 14 de 18
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2.6.2 Mobilização geral do terreno e regularização do terreno às cotas finais.

Todos os fornecimentos e trabalhos incluídos. m2 1 177,00 2,50 € 2 942,50 €

2.6.3 Fertilização geral do terreno à razão de 4 lts de Turforgano por m2,

acrescido de 0,1Kg de adubo composto 7:21:21, incluindo espalhamento

e incorporação por meio de fresagem. Todos os fornecimentos e

trabalhos incluídos. m2 1 177,00 2,00 € 2 354,00 €

2.6.4 Fornecimento e plantação de árvores das espécies e dimensões indicadas

em seguida ,com flecha intacta e raízes em torrão com o sistema

radicular bem desenvolvido e com cabelame abundante, incluindo

abertura de cova, tutoragem e tapamento. Todos os trabalhos e

fornecimentos incluídos.

2.6.4.1 Magnolia soulangeana de flor branca - PAP(20-25) un 1,00 80,00 € 80,00 €

2.6.4.2 Fraxinus angustifolia (Freixo) - PAP(18-20) un 6,00 72,00 € 432,00 €

2.6.4.3 Prunus avium (Cerejeira-brava) - PAP(18-20) un 6,00 72,00 € 432,00 €

2.6.4.4 Quercus robur (Carvalho-alvarinho) - PAP(20-25) un 4,00 80,00 € 320,00 €

2.6.5 Fornecimento e plantação de arbustos, sub-arbustos e herbáceas das

espécies e dimensões indicadas em seguida, com o sistema radicular bem

desenvolvido e com cabelame abundante, incluindo abertura de cova e

tapamento. Todos os trabalhos e fornecimentos incluídos.

2.6.5.1 Cotoneaster dammeri; h=0,3-0,4m; vaso 1,5l; 4pl/m2 un 536,00 1,97 € 1 055,92 €

2.6.5.2 Pittosporum tobira 'nana' (Pitósporo-anão) - h=0.4-0.6m; vaso 2,5l;

2pl/m2 un 436,00 5,80 € 2 528,80 €

2.6.5.3 Rosa canina (Roseira-brava) - h=0.2-0.3m; vaso 2.5l; 2pl/m2

un 224,00 3,20 € 716,80 €

2.6.5.4 Thulbaghia violacea (Alho-social) - h=0.20-0.30m; vaso 1.5l; 4pl/m2

un 108,00 2,90 € 313,20 €

2.6.5.5 Viburnum tinus (Folhado) - h=1.2-1.5m; vaso 15l; 1pl/m2

un 174,00 2,85 € 495,90 €

2.6.6 Fornecimento e execução de sementeira de prado por processo manual

ou mecânico, segundo a densidade indicada no projecto, após prévia

regularização por ancinhagem, seguida de ligeira compactação com

cilindro, incluindo o recobrimento das sementes por ancinhagem. com as

seguintes misturas: - 40% Festuca arundinacea 'Merlin Gold'; - 35%

Festuca arundinacea 'Matador'; - 10% Poa pratensis 'Brilliant'; - 10% Poa

pratensis 'Midnight'; - 5%   Trifolium repens 'HUIA'. m2 505,00 3,45 € 1 742,25 €

2.7 Estabilidade

2.7.1 Muros de alvenaria de granito incluindo movimento de terras e

fundações.

2.7.1.1 M1 m2 73,39 90,00 € 6 605,10 €

2.7.1.2 M2 m2 4,77 90,00 € 429,30 €Página 15 de 18
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2.7.1.3 M3 m2 20,00 90,00 € 1 800,00 €

2.7.1.4 M4 m2 19,21 90,00 € 1 728,90 €

2.7.1.5 M5 m2 3,62 90,00 € 325,80 €

2.7.1.6 M6 m2 85,00 90,00 € 7 650,00 €

2.7.1.7 M7 m2 8,40 90,00 € 756,00 €

2.7.1.8 M8 m2 8,52 90,00 € 767,16 €

2.7.2 Reparação/Reconstrução de Muros existentes m2 489,00 45,00 € 22 005,00 €

2.7.3 Escadas executadas sobre o terreno m2 41,82 105,00 € 4 391,10 €

2.8 REDES

2.8.1 Rede de Abastecimento de Água

2.8.1.1 Execução de rede de abastecimento de àgua a dois bebedouros incluindo

ligação à rede existente. vg 1,00 650,00 € 650,00 €

2.8.2 Rede de Drenagem de Águas Pluviais

2.8.2.1 Execução de rede de drenagem de àguas pluviais vg 1,00 5 250,00 € 5 250,00 €

2.8.3 Rede de Rega

2.8.3.1 Execução de rede de rega. vg 1,00 1 150,00 € 1 150,00 €

2.9 REDE ELETRICA

2.9.1 ARMARIOS / QUADROS ELÉTRICOS

2.9.1.1 Fornecimento e montagem de Portinhola P100, incluindo fusiveis e todos

os acessórios necessários ao correcto funcionamento e de acordo com a

M.D., o C.E. e as normas vigentes. un 2,00 65,00 € 130,00 €

2.9.1.2 Fornecimento e montagem de Caixa de Contador Trifasica, incluindo

todos os acessórios necessários ao correcto funcionamento e de acordo

com a M.D., o C.E. e as normas vigentes. un 2,00 84,00 € 168,00 €

2.9.1.3 Fornecimento e montagem Do Quadro Geral, instalado em armário de

iluminação, devidamente equipado, incluindo electrificação e terra de

proteção, completo e pronto a funcionar, caixa de visita, aro, tampa,

conforme MD, CE, peças desenhadas e legislação em vigor. un 2,00 1 283,00 € 2 566,00 €

2.9.1.4 Fornecimento e montagem de armário de iluminação equipado com

quadro eletrico, devidamente equipado, incluindo electrificação e terra

de proteção, completo e pronto a funcionar, caixa de visita, aro, tampa,

conforme MD, CE, peças desenhadas e legislação em vigor. un 2,00 1 283,00 € 2 566,00 €

2.9.2 INFRAESTRUTURAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

2.9.2.1 Abertura e tapamento de vala (0,8 m de profundidade x 0,5 m de largura)

sem reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluindo

almofada de areia, fita e redes sinalizadoras. ml 780,00 8,95 € 6 981,00 €
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2.9.2.2 Fornecimento e montagem de tubo de PEAD de 6 Kg/cm2 de pressão em

vala, com os seguintes diametros:

2.9.2.2.1 PEAD Ø 125mm ml 330,00 6,00 € 1 980,00 €

2.9.2.2.2 PEAD Ø 32mm ml 860,00 3,50 € 3 010,00 €

2.9.2.3 Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita para armários "IP",

incluindo abertura de cabouços, aro e tampa rebaixada e todos os

trabalhos e materiais necessários à sua perfeita instalação, conforme MD,

CE e peças desenhadas.

2.9.2.3.1 CV un 3,00 285,00 € 855,00 €

2.9.2.4 Fornecimento e montagem de cabo do tipo LSVAV, incluindo terminais de

cravar e todos os acessórios necessários.

2.9.2.4.1 LSVAV 5G16mm ml 330,00 4,90 € 1 617,00 €

2.9.2.5 Fornecimento e montagem de cabo do tipo FBBN, incluindo todos os

acessórios necessários:

2.9.2.5.1 FBBN 3G2,5mm² ml 874,00 2,45 € 2 141,30 €

2.9.2.6 Fornecimento e montagem da proteção mecanica da cablagem na ponte,

incluindo todos os acessórios necessário ao seu correcto funcionamento. un 2,00 295,00 € 590,00 €

2.9.2.7 Fornecimento e montagem de caixas de pré-instalação incluíndo caixas

de derivação estanques, tampa superior adequada e demais acessórios

de fixação e montagem e todos os trabalhos, meios e equipamentos

necessários para a sua perfeita instalação e correto funcionamento,

completa e pronta a funcionar, conforme MD, CE e peças desenhadas e

legislação em vigor, para as seguintes luminárias:

2.9.2.7.1 L 1 un 22,00 30,50 € 671,00 €

2.9.2.7.2 L 3 un 35,00 31,75 € 1 111,25 €

2.9.2.7.3 L 4 un 15,00 33,00 € 495,00 €

2.9.3 LUMINÁRIAS

2.9.3.1 Fornecimento e montagem de luminária, incluindo lâmpadas,

electrificação demais acessórios de fixação e montagem e todos os

trabalhos, meios e equipamentos necessários para a sua perfeita

instalação e correto funcionamento, completa e pronta a funcionar,

conforme MD, CE e peças desenhadas e legislação em vigor.

2.9.3.1.1 L 1 - Projetor de chão sobre as paredes

un 22,00 287,00 € 6 314,00 €

2.9.3.1.2 L 3 - Balizadoresde encastrar na parede

un 35,00 169,00 € 5 915,00 €

2.9.3.1.3 L 4 - Balizadores de chão do tipo minispot.

un 15,00 98,00 € 1 470,00 €
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2.9.4.1 Telas finais, testes, ensaios e certificação da instalação elétrica.

un 1,00 250,00 € 250,00 €

165 401,49 €

865 401,49 €

TOTAL LOTE 2

TOTAL GERAL
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