
Código Designação Unidade Qtd

1 CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA

1.1

Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para

apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e

encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.
Vg 1,00

1.2

Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a

Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no

DL 273/2003.

Vg 1,00

1.3

Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e

Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da

obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos

resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização

dos comprovativos previstos pela lei.

Vg 1,00

1.4

Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra,

conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e

materiais inerentes.

UN 2,00

1.5

Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de

sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego

incluindo semaforização provisoria, de acordo com plano devidamente

aprovado e incluíndo todos os materiais e trabalhos necessários.

Vg 1,00

2 CAPÍTULO 2: PAVIMENTAÇÃO

2.1

Aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0,50 kg/m²,

incluíndo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários. m2 17.325,00

2.2

Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso

com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem e

entradas de arruamentos confinantes à via incluíndo; limpeza de superfícies;

correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcção

dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os

materiais e trabalhos necessários.

m2 17.325,00

2.3

Reparação de roturas de pavimento em zonas pontuais, utilizando a

metodologia descrita seguidamente: corte do pavimento numa largura minima

de 1,20m com máquina de corte; escavação a uma profundidade média de

0,50m; compactação do fundo de caixa; fornecimento e aplicação de tout-

vennant em duas camadas compactadas; fornecimento e aplicação de rega

de colagem ;fornecimento e aplicação de camada de Binder com 0,05m de

espessura; todos os trabalhos e materiais necessários; carga, transporte e

colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes do saneamento

incluindo betuminoso, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de

Março (Resíduos da Construção e Demolição – RCD) e Portaria n.º 417/2008

de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e

20% para empolamento.

m2 150,00

2.4

Rebaixamento de lancis e calçada para criação de rampas de acesso aos

passeios com 1,20m de largura média incluindo: Remoção de pavimento;

levantamento de lancis existentes e reposição dos mesmos incluindo betão

em fundação; Reposição de pavimentos com pavimento pre-existente ou

fornecimento e aplicação eventual de pave rectangular existentes em

formação de pendentes; almofada de pó de pedra e rejuntamento; todos os

trabalhos materiais inerentes 

UN 8,00



2.5

Execução de rampas de acesso com inclinação maxima de 8% e 1,20m de

largura incluindo: remoção do pavimento para posterior utilização; modelação

da rampa; levantamento e assentamento de lancil existente em formação de

pendente; betão de fundação; pavimentação da rampa com pavimento pre-

existente ou fornecimento e aplicação eventual de pave rectangular ;

almofada de po de pedra; rejuntamento e todos os trabalhos e materiais

inerentes.       ( nota: comprimento maximo da rampa 5,00m)

UN 6,00

2.6

Rectificação de pavimento existente em pave incluindo: remoção do pave

existente; fornecimento e aplicação de almofada em po de pedra; Reposição

de pavimentos com pavimento pre-existente ou fornecimento e aplicação

eventual de pave rectangular; todos os trabalhos e materiais inerentes. 

m2 40,00

2,7

Rectificação de passeios em lajetas incluindo: Remoção para posterior

aproveitamento das lajetas de betão;corte das raizes existentes; escavação

para abertura de fundo de caixa com 0,10m de espessura; fornecimento de

pó de pedra com 0,10m de espessura: aplicação das lajetas em betão

incluindo o fornecimento e montagem de lajetas em falta; todos os trabalhos

e materias inerentes.

m2 100,00

3 CAPÍTULO 3: PASSADEIRAS

3.1

Execução de passadeiras para peões com 4,00m de largura e 6,50 de

comprimento médio, com material do tipo termoplástico a quente de cor

branca, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes em

execução de passadeiras para peões, incluindo linha de paragem com 0,50m

de largura e espaçada da passadeira a 2,00m e de largura igual á passadeira 

UN 3,00


