
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES 
E EQUIPAMENTOS 

RUA D. JOÃO IV, N.º 397 - PORTO

INSTALAÇÃO DE INSPETORES TÉCNICOS

QUANTIDADES DE TRABALHO

I CONSTRUÇÃO CIVIL

II INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

III TELECOMUNICAÇÕES

IV SEGURANÇA

V AVAC

VI ÁGUAS

VII ESGOTOS

TOTAL
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I CONSTRUÇÃO CIVIL

RESUMO  DOS  CAPÍTULOS

1 ESTALEIRO

2 DEMOLIÇÕES

3 PAREDES 

4 REVESTIMENTO DE PAREDES 

5 PAVIMENTOS E RODAPÉS

6 TETOS

7 CARPINTARIAS

8 SERRALHARIAS

9 EQUIPAMENTO SANITÁRIO

10 DIVERSOS

TOTAL

1 ESTALEIRO  
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1.1 O estaleiro deverá cumprir todos os requisitos estabelecidos no

art.º 350 do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, assim como

todos os intervenientes na empreitada encontram-se no dever e

obrigação de cumprir o disposto no Dec. Lei 273/03 de 29 de

Outubro e transposição para o direito interno da Diretiva nº.

92/57/CEE, do Conselho de 24 de Junho, para a

regulamentação das condições de segurança e saúde no

trabalho em estaleiros temporários, assim como toda a

legislação em vigor que abranja as atividades descritas nas

alíneas seguintes:   

a) Montagem, desmontagem, carga, transporte e descarga por

via manual ou mecânica, manutenção, desmontagem e

manutenção de estaleiro, com as instalações necessárias para

a realização de reuniões e instalações destinadas ao pessoal;

b) - Execução por parte do dono da obra e adaptação por parte

do adjudicatário do plano de segurança e saúde, em

conformidade com o tipo de obra a executar, nomeação do

Coordenador de Segurança da Obra, execução da planta de

implantação indicando a localização e composição do estaleiro,

tudo executado de acordo com o Dec. Lei 273/03 de 29 de

Outubro de 2003, nomeadamente o respeitante aos Artigos 6º e

11º.

c) - Instalação, se necessário, de redes de alimentação e

distribuição de água, electricidade, telefones, esgotos e outros;

d) - Fornecimento e colocação de andaimes, plataformas fixas e

móveis, incluindo escadas de fácil acesso, guardas-corpos, tudo

de acordo com as Normas em vigor e PSS, apresentação do

respectivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico

responsável da montagem, execução e desmontagem do

mesmo. É da responsabilidade do adjudicatário todas as

diligências e despesas relativas a licenças de ocupação de via

pública, protecções dos andaimes e envolventes à obra, do tipo

tapume ou outras e ser portador do certificado de qualidade

para execução do tratamento de resíduos provenientes das

demolições, conforme se encontra determinado através da

documentação solicitada na Portaria nº 209/2004 de 3 de Março

( Lista Europeia de Resíduos e Lista de Operações de

Eliminação versus Valorização ). Guias de acompanhamento de

Resíduos - Mod. 1428 da INCM;  

NOTA IMPORTANTE: (No caso do adjudicatário não ser

portador do referido certificado, este deverá solicitá-lo à

empresa que proceder ao transporte dos resíduos a vazadouro,

e ter uma cópia junto do processo na obra).   

e) Elaboração e implementação do plano de gestão de residuos,

segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março e Portaria

417/2008 de 11 de Julho, contemplando a totalidade dos

trabalhos e meios para a correcta execução dos mesmos,

transporte e deposição de resíduos e entrega das respectivas

guias, de acordo com as legislação em vigor;

f) Execução e colocação de placa identificadora de obra com

dimensões e características indicadas no desenho a fornecer

pelo Dono de Obra, mencionando:

- o dono de obra, o adjudicatário e o valor da empreitada;

- o prazo de execução, a direção da obra e a fiscalização.
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g) Fornecimento e execução de todos os trabalhos de

construção civil para apoio à intervenção e às especialidades,

incluindo todos os materiais e equipamentos necessários à sua

correta execução conforme projeto e indicações da

Fiscalização.

h) Fornecimento de meios humanos e equipamentos

necessários para movimentação de todo o mobiliário, objetos e

equipamentos existentes nos espaços sujeitos a intervenção,

incluindo sempre que necessário a proteção dos mesmos, no

início da empreitada e durante as diferentes fases desta.

i) Fornecimento e execução de limpeza geral final da obra,

interior e envolvente exterior, e as que se revelem necessárias

durante as fases intermédias das zonas afetadas pelos

trabalhos, incluindo todos os materiais e equipamentos

necessários à sua correta execução. Os espaços devem ser

entregues totalmente limpos.

j) Fornecimento e organização da Compilação Técnica da

Empreitada (incluindo telas finais de todas as especialidades)

de acordo com o Art.º 18 DL n.º 273/03 de 29 de Outubro, com

entrega de um CD e um processo em papel, a entregar antes da 

receção provisória da obra, conforme indicação da Fiscalização.

Nota: O Adjudicatário deverá verificar no local as condições de

execução da obra, aferindo as reais necessidades e

condicionantes existentes para o correto desenvolvimento

desta, salvaguardando todos os requisitos e características de

segurança. Os trabalhos deverão ser executados por fases e a

aprovar junto da Fiscalização. Todos os trabalhos que

perturbem o normal funcionamento dos serviços instalados no

edifício, deverão ser realizados fora do horário de expediente e

interrompidos sempre que tal for solicitado. vg

h) Fornecimento e execução de todos os trabalhos de

construção civil para apoio à intervenção e às especialidades,

incluindo todos os materiais e equipamentos necessários à sua

correta execução conforme projeto e indicações da

Fiscalização.

i) Fornecimento de meios humanos e equipamentos

necessários para movimentação de todo o mobiliário, objetos e

equipamentos existentes nos espaços sujeitos a intervenção,

incluindo sempre que necessário a proteção dos mesmos, no

início da empreitada e durante as diferentes fases desta.

j) Fornecimento e execução de limpeza geral final da obra,

interior e envolvente exterior, e as que se revelem necessárias

durante as fases intermédias das zonas afetadas pelos

trabalhos, incluindo todos os materiais e equipamentos

necessários à sua correta execução. Os espaços devem ser

entregues totalmente limpos.

l) Fornecimento e organização da Compilação Técnica da

Empreitada (incluindo telas finais de todas as especialidades)

de acordo com o Art.º 18 DL n.º 273/03 de 29 de Outubro, com

entrega de um CD e um processo em papel, a entregar antes da 

receção provisória da obra, conforme indicação da Fiscalização.
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Nota: O Adjudicatário deverá verificar no local as condições de

execução da obra, aferindo as reais necessidades e

condicionantes existentes para o correto desenvolvimento

desta, salvaguardando todos os requisitos e características de

segurança. Os trabalhos deverão ser executados por fases e a

aprovar junto da Fiscalização. Todos os trabalhos que

perturbem o normal funcionamento dos serviços instalados no

edifício, nomeadamente as Audiências, deverão ser realizados

fora do horário de expediente e interrompidos sempre que tal for

solicitado. vg

    TOTAL ARTIGO  
1,00

2 DEMOLIÇÕES

2.1 Paredes interiores

2.1.1 Demolição de paredes interiores em alvenaria de tijolo, cotadas

com 0,15m no limpo e respectivos revestimentos, (estuque

pintado, mosaico ou outro acabamento). Colocação de reforços

necessários, escoramentos em madeira ou metálicos, afim de

evitar possíveis desmoronamentos e transporte a vazadouro,

licenciado para o tipo de materiais provenientes da demolição,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos m2

    TOTAL ARTIGO  29,07

2.1.2 Demolição de paredes divisórias interiores em estrutura

metálica e painéis em melamina e/ou vidro com espessura de

0,08m no limpo e bandeiras em vidro. Colocação de reforços

necessários, escoramentos em madeira ou metálicos, afim de

evitar possíveis desmoronamentos e transporte a vazadouro,

licenciado para o tipo de materiais provenientes da demolição,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos m2

    TOTAL ARTIGO  154,09

2.2 Revestimento de paredes interiores

2.2.1 Picagem das paredes interiores existentes, incluindo

revestimento a mosaico cerâmico, cantoneiras e transporte a

vazadouro licenciado para o tipo de materiais provenientes da

demolição, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos m2

    TOTAL ARTIGO  18,20
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2.2.2 Remoção de frisos/cantoneiras metálicas interiores existentes

em metal e transporte a vazadouro licenciado para o tipo de

materiais provenientes da demolição, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares, tudo executado de

acordo com as peças desenhadas e descrição do caderno de

encargos ml

    TOTAL ARTIGO  99,90

2.3 Revestimento de pavimentos e rodapés interiores

2.3.1 Remoção de pavimentos em vinilico / linoleo e/ou mosaico de

cortiça, incluindo colas, remates, cantoneiras, transições de

pavimento, juntas e todos os elementos necessários para que

resulte numa camada pronta a receber novo acabamento. Inclui

transporte a vazadouro, licenciado para o tipo de materiais

provenientes da demolição, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos
m2

    TOTAL ARTIGO  362,55

2.3.2 Remoção de pavimentos em mosaico e/ou pedra, incluindo

colas, remates e todos os elementos necessários para que

resulte numa camada pronta a receber novo acabamento. Inclui

transporte a vazadouro, licenciado para o tipo de materiais

provenientes da demolição, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos
m2

    TOTAL ARTIGO  67,30

2.3.4 Remoção de rodapés interiores existentes em madeira e

transporte a vazadouro licenciado para o tipo de materiais

provenientes da demolição, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos ml

    TOTAL ARTIGO  89,75

2.3.5 Remoção de rodapés interiores existentes em pedra e

transporte a vazadouro licenciado para o tipo de materiais

provenientes da demolição, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos ml

    TOTAL ARTIGO  13,25

2.4 Tetos

2.4.1 Remoção de tetos em peças de gesso cartonado quadriculado,

incluindo sistemas de suporte, fixações e transporte a

vazadouro, licenciado para o tipo de materiais provenientes da

demolição, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos m2

    TOTAL ARTIGO  276,15

2.5 Portas
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2.5.1 Levantamento de porta de uma folha em madeira incluindo aro,

guarnição, fechadura, ferragens, batentes, puxadores etc. e

transporte a vazadouro, licenciado para o tipo de materiais

provenientes da demolição, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos un

    TOTAL ARTIGO  6,00

2.5.2 Levantamento de porta de uma folha em melamina incluindo

aro, guarnição, fechadura, ferragens, batentes, puxadores etc.,

e transporte a vazadouro, licenciado para o tipo de materiais

provenientes da demolição, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos un

    TOTAL ARTIGO  2,00

2.5.3 Levantamento de porta de duas folhas em melamina incluindo

aro, guarnição, fechadura, ferragens, batentes, puxadores etc.,

e transporte a vazadouro, licenciado para o tipo de materiais

provenientes da demolição, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos un

    TOTAL ARTIGO  5,00

2.6 Janela

2.6.1 Levantamento cuidado de vãos em vidro com aro em alumínio

com altura aproximada de 1,10m. Inclui, a remoção de calhas,

aros e todos os elementos contituintes, assim como a colocação

de reforços necessários, escoramentos em madeira ou

metálicos, afim de evitar possíveis desmoronamentos e

transporte a vazadouro, licenciado para o tipo de materiais

provenientes da demolição, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos.

Nota: Dimensão total - Sala 01 (6,29m) / Sala 02 (3,48m) / Sala

03 (5,34m)
un

    TOTAL ARTIGO  15,00

2.7 Equipamento sanitário

2.7.1 Remoção cuidada de louça sanitária existente, sanita com

autoclismo e tampo, completos e proteção e colocação em

armazém para posterior colocação no mesmo local, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos un

    TOTAL ARTIGO  2,00

2.7.2 Demolição de louça sanitária existente, lavatório (torneiras,

bichas, pitons, sifões e outros acessórios), tamponamento dos

traçados de água e esgoto e transporte a vazadouro licenciado

para o tipo de materiais provenientes da demolição, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos. un

    TOTAL ARTIGO  2,00
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2.7.3 Demolição de louça sanitária existente, urinol (torneiras, bichas,

pitons, sifões e outros acessórios), tamponamento dos traçados

de água e esgoto e transporte a vazadouro licenciado para o

tipo de materiais provenientes da demolição, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares, tudo executado de

acordo com as peças desenhadas e descrição do caderno de

encargos. un

    TOTAL ARTIGO  1,00

2.7.4 Demolição de espelho (dim aprox 0,40m x 0,50m) e transporte a

vazadouro licenciado para o tipo de materiais provenientes da

demolição, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos. un

    TOTAL ARTIGO  2,00

2.7.5 Remoção cuidada de todos os acessórios sanitários

(saboneteiras, dispensadores de papel, piaçabas, porta rolos

higiénicos, etc) em ambas as instalções sanitárias e transporte

a vazadouro licenciado para o tipo de materiais provenientes da

demolição, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos. un

    TOTAL ARTIGO  1,00

2.8 Diversos

2.8.1 Demolição de banqueta em tijolo cerâmico com dimensões

aproximadas de 1,85m x 0,40m x 0,60m e transporte a

vazadouro licenciado para o tipo de materiais provenientes da

demolição, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos. un

    TOTAL ARTIGO  1,00

2.8.2 Remoção de tubos metálicos colocados em banqueta e/ou fixos

em parede (comprimento aprox. 2,00m) e transporte a

vazadouro licenciado para o tipo de materiais provenientes da

demolição, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos. un

    TOTAL ARTIGO  5,00

2.8.3 Remoção de estores em faixas verticais em tecido, incluindo

calhas e correntes e transporte a vazadouro licenciado para o

tipo de materiais provenientes da demolição, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares, tudo executado de

acordo com as peças desenhadas e descrição do caderno de

encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  54,53

2.8.4 Remoção de mesas de apoio fixas à parede (contituídas por

tampo em madeira e suportes em tubo metálico) e transporte a

vazadouro licenciado para o tipo de materiais provenientes da

demolição, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos. un

    TOTAL ARTIGO  3,00

3 PAREDES 
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As paredes de alvenaria, serão realizados em tijolo cerâmico ou

de cimento vazados; todas as paredes serão travadas entre si,

interligando-se os próprios tijolos ou inserindo-se pontas de

ferro/ferrolhos no Ø mínimo de 10 mm em fiadas alternadas e

ligando no mínimo 15 cm para cada parede a ligar, novas e/ou

existentes ou a pilares.

Em todos os artigos está incluído o fornecimento de todos os

materiais e trabalhos acessórios necessários à perfeita

execução dos trabalhos nos termos descritos.

Está incluída neste artigo, e é aplicado a cada tipo de parede, a

execução de lintéis e padieiras em betão armado em todos os

vãos de portas e janelas, ou golas em alvenaria;

A medição destes lintéis e/ou padieiras é sempre incluído na

medição das paredes em que se insere, e as respectivas

características serão avaliadas em obra pela Fiscalização de

acordo com as Condições Gerais da Empreitada,

nomeadamente:

“ Os trabalhos deverão ser executados com toda a solidez e

perfeição, de acordo com as melhores regras da arte de

construir”

3.1 Paredes em alvenaria de tijolo cerâmico

3.1.1 Fornecimento e execução de paredes interiores em alvenaria de

tijolo cerâmico furado 30x20x11, cotadas no limpo com 0,15m,

assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4,

incluindo travamentos verticais e horizontais em betão armado,

reforços sobre os vãos de porta e todos os trabalhos acessórios

e complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  76,24

3.2 Paredes em gesso cartonado

3.2.1 Fornecimento e execução de paredes divisórias em gesso

cartonado em ambos os lados, cotadas no limpo 0,15m,

composta por estrutura portante em perfis de chapa de aço

galvanizado, reforço de esquinas, tratamento de juntas,

barramento geral, isolamento em painel de lã de rocha de

60mm de espessura mínima e com 70Kg/m3 no mínimo, e

todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos m2

    TOTAL ARTIGO  143,96

3.3 Painel de fibras orientadas de madeira

3.3.1 Fornecimento e aplicação de paineis de fibras orientadas de

madeira tipo OSB (Oriented Strand Board) Triply 3 / painel

termo-acústico de 12mm em revestimento de paredes, incluindo

cortes, remates e fixações e todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos m2

    TOTAL ARTIGO  10,58

3.4 Barreira isolamento acústico
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3.4.1 Fornecimento e colocação de barreira de isolamento acústico

em lã de rocha com 70kg/m3, com 150mm de espessura e com

proteção em ambos os lados com folha de alumínio, para

colocar acima do teto falso até ao teto real e/ou abaixo do

pavimento técnico até à laje. Inclui todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

peças desenhadas e descrição do caderno de encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  18,66

4 REVESTIMENTO DE PAREDES 

4.1 Reboco

4.1.1 Fornecimento e aplicação de esboço, emboço e reboco em

paredes de alvenaria, executado com argamassa de cimento,

cal hidraúlica e areia fina ao traço 1:1:5, com acabamento a

areado fino liso e desempenado, afagado a esponja, pronto a

receber acabamento final (estuque e/ou pintura), incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares, tudo executado de

acordo com as peças desenhadas e descrição do caderno de

encargos.

Nota: está incluido neste artigo todas as áreas afetadas pelas

especialidades    m2

    TOTAL ARTIGO  137,90

4.2 Estuque

4.2.1 Fornecimento e execução de estuque projectado sobre reboco

em paredes interiores, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares tudo executado de acordo com as

recomendações do fabricante, peças desenhadas e descrição

do Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  64,48

4.3 Pintura

4.3.1 Fornecimento e pintura de paredes preparadas para receber

tinta acrílica aquosa mate, na cor branco, RAL 9010, sobre

demão de primário nas demãos necessárias (mínimo três) a um

perfeito acabamento. Inclui reparação, preparação para pintura

de áreas que se mostrem salitradas ou com estuques e

argamassas soltas, com recobrimento de fissuras e furações

existentes, passagem à lixa e betumagem. Inclui, ainda, todos

os trabalhos acessórios e complementares, tudo executado de

acordo com as recomendações do fabricante, peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos m2

    TOTAL ARTIGO  432,27
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4.3.2 Fornecimento e pintura de paredes preparadas para receber

tinta esmalte acrílica mate, na cor branco, RAL 9010, sobre

demão de primário nas demãos necessárias (mínimo três) a um

perfeito acabamento. Inclui reparação, preparação para pintura

de áreas que se mostrem salitradas ou com estuques e

argamassas soltas, com recobrimento de fissuras e furações

existentes, passagem à lixa e betumagem. Inclui, ainda, todos

os trabalhos acessórios e complementares, tudo executado de

acordo com as recomendações do fabricante, peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos m2

    TOTAL ARTIGO  90,83

4.3.3 Fornecimento e pintura de paredes preparadas para receber

tinta acrílica aquosa mate, na cor preto, RAL 9011, sobre

demão de primário nas demãos necessárias (mínimo três) a um

perfeito acabamento. Inclui reparação, preparação para pintura

de áreas que se mostrem salitradas ou com estuques e

argamassas soltas, com recobrimento de fissuras e furações

existentes, passagem à lixa e betumagem. Inclui, ainda, todos

os trabalhos acessórios e complementares, tudo executado de

acordo com as recomendações do fabricante, peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos m2

    TOTAL ARTIGO  65,48

4.4 Mosaico cerâmico

4.4.1 Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico retificado

natural na cor branco (dim 0,60x0,60m) tipo Margres ref.ª

Subway White NR - MM 3560 - R9 ou equivalente, aplicado até

à altura de do teto falso, com juntas na cor, esquinas à meia

esquadria, assente com cimento cola, sobre superfície lisa e

desempenada, incluindo cortes, remates, tomação de juntas à

cor e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as recomendações do fabricante,

peças desenhadas e descrição do Caderno de Encargos.
m2

    TOTAL ARTIGO  53,42

4.4.2 Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico retificado

natural na cor branco (dim 0,60x0,60m) tipo Margres ref.ª

Subway Ash NR - MM 3560 - R9 ou equivalente, aplicado até à

altura de do teto falso, com juntas na cor, esquinas à meia

esquadria, assente com cimento cola, sobre superfície lisa e

desempenada, incluindo cortes, remates, tomação de juntas à

cor e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as recomendações do fabricante,

peças desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  19,71

4.4.3 Limpeza e reparação de mosaico cerâmico existente na forra de

canteiro no compartimento da sala de reuniões, com

betumagem de áreas danificadas ou fissuradas e limpeza com

produtos apropriados do betume existente nas juntas e do

mosaico cerâmico de cor verde. Inclui todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as recomendações do fabricante, peças desenhadas e

descrição do Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  3,74

4.5 Ripado em madeira
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4.5.1 Fornecimento e assentamento de ripado em madeira de pinho

claro envernizado (dim aprox. 0,04m larg. x 0,05m prof.),

aplicado desde o pavimento até ao teto falso através de prévia

colagem e posterior pregagem a alta pressão com pregos sem

cabeça. Inclui prévia lixagem com lixa fina, aplicação de tapa-

poros e acabamento com aplicação de verniz mate aquoso

incolor de longa duração (no min 2 demãos) e todos os cortes,

remates, fixações e todos os trabalhos acessórios e

complementares. Tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. ml

    TOTAL ARTIGO  637,00

4.6 Forra em madeira

4.6.1 Fornecimento e assentamento de forra em madeira de pinho

claro envernizado (espessura min 0,002m), aplicada desde o

pavimento até ao teto falso através de prévia colagem e

posterior pregagem a alta pressão com pregos sem cabeça.

Inclui prévia lixagem com lixa fina, aplicação de tapa-poros e

acabamento com aplicação de verniz mate aquoso incolor de

longa duração (no min 2 demãos) e todos os cortes, remates,

fixações e todos os trabalhos acessórios e complementares.

Tudo executado de acordo com as peças desenhadas e

descrição do Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  17,05

4.7 Forra em MDF lacado

4.7.1 Fornecimento e assentamento de forra em MDF lacado mate

(espessura min 0,002m), aplicada desde o pavimento até ao

teto falso através de colagem. Inclui prévia lacagem em fábrica

na cor branco RAL 9010 Mate e todos os cortes, remates,

fixações e todos os trabalhos acessórios e complementares.

Tudo executado de acordo com as peças desenhadas e

descrição do Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  17,15

4.8 Forra em jardim artificial vertical

4.8.1 Fornecimento e aplicação na parede, de jardim artificial vertical

do tipo Mod. F (exterior) da Ingarden, ou equivalente, para

aplicar desde o rodapé até ao teto falso, incluindo todos os

cortes, fixações e todos os trabalhos acessórios e

complementares, de acordo com peças desenhadas e descrição

do Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  13,25

5 PAVIMENTOS E RODAPÉS

5.1 Enchimento
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5.1.1 Fornecimento e execução de enchimento em betão leve deverá

ser executada com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5,

com acabamento liso e desempenado, pronto para receber o

acabamento final, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. m3

    TOTAL ARTIGO  4,81

5.2 Betonilha

5.2.1 Fornecimento e execução betonilha armada de regularização

com a espessura necessária para a resitência do pavimento

sem possíveis fissuras numa espessura mínima de 2,5cm e

aplicação de rede em malha electrosoldada de modo a imprimir

estabilidade e resistência. A betonilha deverá ser executada

com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, com

acabamento liso e desempenado, pronto para receber o

acabamento final, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  50,69

5.2.2 Fornecimento e execução betonilha de regularização com a

espessura necessária para a resitência do pavimento. A

betonilha deverá ser executada com argamassa de cimento e

areia ao traço 1:5, com acabamento liso e desempenado, pronto

para receber o acabamento final, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do Caderno de Encargos.
m2

    TOTAL ARTIGO  25,04

5.3 Painel compósito de madeira e cimento

5.3.1 Fornecimento e aplicação de paineis em compósito constituído

por mistura de partículas de madeira e cimento tipo Viroc cinza

bruto ou equivalente de 19mm em revestimento de pavimentos,

incluindo cortes, remates e fixações e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do Caderno de Encargos

m2

    TOTAL ARTIGO  18,86

5.4 Pavimento em mosaico cerâmico
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5.4.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em mosaico

cerâmico natural retificado na cor cinza (dim. 0,60x0,60m) tipo

Margres Subway Ash NR refª MM-3560 – R9 ou equivalente,

com juntas mínimas na cor do mosaico, fixo com cimento cola

sobre betonilha de regularização desempenada, cortes, remates

de arestas, tomação de juntas e todos os trabalhos acessórios e

complementares. Tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos.     
m2

    TOTAL ARTIGO  19,00

5.5 Pavimento em vinilico 

5.5.1 Fornecimento e aplicação de pavimento vinilico em régua tipo

Allura-Flex da Forbo refª 9076 - Chocolate Collage Oak ou

equivalente com superfície mate, aspeto natural e com relevos

finos típicos da madeira. Constituído em réguas de 120x20cm

com 5mm de espessura incluíndo 1mm de espessura de

camada de desgaste. O pavimento deverá ser aplicado com

colas acrílicas apropriadas e sobre base preparada para receber

acabamento final (suporte duro, liso, seco). Inclui cortes,

remates, juntas de dilatação, remate em aço inox nas zonas de

ligação com os restantes pavimentos e todos os trabalhos

acessórios e complementares. Tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do Caderno de Encargos.  
m2

    TOTAL ARTIGO  33,11

5.5.2 Fornecimento e aplicação de pavimento vinilico em régua tipo

Allura-Flex da Forbo refª 1682 - Light Rustic Oak ou equivalente

com superfície mate, aspeto natural e com relevos finos típicos

da madeira. Constituído em réguas de 120x20cm com 5mm de

espessura incluíndo 1mm de espessura de camada de

desgaste. O pavimento deverá ser aplicado com colas acrílicas

apropriadas e sobre base preparada para receber acabamento

final (suporte duro, liso, seco). Inclui cortes, remates, juntas de

dilatação, remate em aço inox nas zonas de ligação com os

restantes pavimentos e todos os trabalhos acessórios e

complementares. Tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos.  
m2

    TOTAL ARTIGO  364,00

5.6 Pavimento em pedra natural

5.6.1 Reparação e limpeza de pavimento existente em pedra natural

com produtos apropriados após passagem a escova mecânica.

Tudo executado de acordo com as peças desenhadas e

caderno de encargos m2

    TOTAL ARTIGO  8,71

5.7 Pavimento em tapete
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5.7.1 Fornecimento e montagem de tapete constituido por ripado em

alumínio e fibras superiores e respetivos acessórios, incluindo

fixações, cortes e adaptações e todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos.

Nota: Deverá ser previamente verificada a cota para que

permita a abertura da porta de entrada principal m2

    TOTAL ARTIGO  3,96

5.8 Rodapé em madeira

5.8.1 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira lacado na

cor branco (alt. 0,15m), fixo com rebites e colas apropriadas e

todos os trabalhos acessórios e complementares. Tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

Caderno de Encargos. ml

    TOTAL ARTIGO  101,18

5.9 Rodapé em metal

5.9.1.1 Fornecimento e assentamento de rodapé em chapa de aço

lacado na cor preto (alt. 0,15m), fixo colas apropriadas e todos

os trabalhos acessórios e complementares. Tudo executado de

acordo com as peças desenhadas e descrição do Caderno de

Encargos. ml

    TOTAL ARTIGO  7,90

5.9.1.2 Fornecimento e assentamento de rodapé em chapa de aço

lacado na cor preto (alt. 0,20m), fixo colas apropriadas e todos

os trabalhos acessórios e complementares. Tudo executado de

acordo com as peças desenhadas e descrição do Caderno de

Encargos. ml

    TOTAL ARTIGO  3,70

6 TETOS

6.1 Tetos em gesso cartonado contínuo

6.1.1 Fornecimento e assentamento de tectos falsos em gesso

cartonado contínuo com placas de 16mm, incluindo sancas,

recaidas, perfis de suspensão, barramento de juntas, fixações,

remates, cortes, aberturas, rasgos, alhetas em perfil duplo L e

todos os trabalhos complementares, prontos para receber

pintura. Inclui todos os trabalhos acessórios e complementares,

tudo executado de acordo com as recomendações do

fabricante, peças desenhadas e descrição do Caderno de

Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  326,14

6.2 Tetos amovíveis
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6.2.1 Fornecimento e assentamento de teto falso em placas

amovíveis de gesso cartonado acústico (dim 0,60 x 0,60m) com

13mm de espessura tipo Pladur Fon+ L5x80 ou equivalente com

perfuração linear e fixações semi-ocultas E15 canto tegular

15mm. Inclui cortes, remates, fixações, perfis, suspensões

verticais e horizontais e todos os trabalhos e transportes de

materiais necessários à execução dos trabalhos. Tudo de

acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.
m2

    TOTAL ARTIGO  82,80

6.2.2 Fornecimento e assentamento de teto falso em placas

amovíveis de gesso cartonado (dim 0,60 x 0,60m) com 13mm

de espessura tipo Pladur Fon+ Basic ou equivalente com

perfuração linear e fixações semi-ocultas E15 canto tegular

15mm. Inclui cortes, remates, fixações, perfis, suspensões

verticais e horizontais e todos os trabalhos e transportes de

materiais necessários à execução dos trabalhos. Tudo de

acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  35,28

6.3 Estuque

6.3.1 Fornecimento e execução de estuque projectado em tetos

interiores existentes, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares tudo executado de acordo com as

recomendações do fabricante, peças desenhadas e descrição

do Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  8,30

6.4 Pintura

6.4.1 Fornecimento e pintura de tetos a tinta acrílica mate, na cor

branco, RAL 9010, sobre demão de primário nas demãos

necessárias (mínimo uma) a um perfeito acabamento. Inclui

áreas de vigas, sancas, recaidas, remates, aberturas, rasgos e

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as recomendações do fabricante,

peças desenhadas e descrição do caderno de encargos
m2

    TOTAL ARTIGO  452,51

7 CARPINTARIAS

7.1 Portas
7.1.1 Fornecimento e assentamento de porta de abrir de uma folha

completa (aro e guarnição de acordo com largura de cada

parede, fechadura, ferragens, batentes, dobradiças em aço inox

(min 3 uni), puxadores de muleta em aço inox tipo JNF ref

IN.00.030 ou equivalente, etc.), em MDF com aro e folha

lacados na cor branco RAL 9010 mate, com dimensões de

0,85x2,10m, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos. un

    TOTAL ARTIGO  2,00
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7.1.2 Fornecimento e assentamento de porta de abrir de uma folha

completa (aro e guarnição de acordo com largura de cada

parede, fechadura, ferragens, batentes, dobradiças em aço inox

(min 3 uni), puxadores de muleta em aço inox tipo JNF ref

IN.00.030 ou equivalente, etc.), em MDF com aro e folha

lacados na cor branco RAL 9010 mate, com dimensões de

0,75x2,10m, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos. un

    TOTAL ARTIGO  2,00

7.1.3 Fornecimento e assentamento de porta de abrir de uma folha

completa (aro e guarnição de acordo com largura de cada

parede, fechadura, ferragens, batentes, dobradiças em aço inox

(min 3 uni), puxadores de muleta em aço inox tipo JNF ref

IN.00.030 ou equivalente, etc.), em MDF com aro e folha

lacados na cor branco RAL 9010 mate, com dimensões de

0,75x2,10m, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos. un

    TOTAL ARTIGO  1,00

7.1.4 Fornecimento e assentamento de porta de abrir de uma folha

completa em MDF com aro, bandeira e folha lacados na cor

preto RAL 9005 mate no lado exterior e lacado a cor branca

RAL 9010 mate no lado interior com dimensões de 0,90x2,10m

(folha de abrir) + 0,90x0,50m (folha fixa - bandeira superior).

Inclui fornecimento e aplicação de aro e guarnição de acordo

com largura de cada parede, ferragens, batentes, fechadura de

embutir de rolete para cilindro europeu tipo JNF IN.20.894 ou

equivalente, dobradiças ocultas em inox tipo JNF IN.05.062 (min

3 uni) ou equivalente, puxador em pipa de madeira de pinho

envernizada (dim aprox. 0,004m larg. x 0,005 prof.) com

execução de concavidade em todo o comprimentoetc.),

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos. un

    TOTAL ARTIGO  3,00

7.2 Armários
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7.2.1 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

2,40m (alt) x 1,40m (larg) x 0,60m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro, rodapé (0,15m alt) em PVC com acabamento

em imitação de alumínio escovado, ferragens, dobradiças em

alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta), fechadura

com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF 20.4000 ou

equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

prateleiras metálicas lacadas na cor branca em chapa de 8 mm

com abas quinadas em todo o perímetro e reforço central

(incluindo perfuração nas ilhargas laterais e central para vários

níveis das prateleiras e respetivos suportes (4un por prateleira)

e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  1,00

7.2.2 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

2,60m (alt) x 2,10m (larg) x 0,52m (prof), com quatro portas de

abrir incluindo aro, rodapé (0,15m alt), ferragens, dobradiças em

alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta), fechadura

com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF 20.4000 ou

equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

prateleiras metálicas lacadas na cor branca em chapa de 8 mm

com abas quinadas em todo o perímetro e reforço central

(incluindo perfuração nas ilhargas laterais e central para vários

níveis das prateleiras e respetivos suportes (4un por prateleira)

e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos un

    TOTAL ARTIGO  1,00

7.2.3 Execução e instalação de portas e aro para armário constituído

por estrutura e folhas em MDF lacados a branco mate com a

modulação e espessura necessárias à sua perfeita estabilidade

e funcionamento, com dimensões aprox de 2,00m (alt) x 1,85m

(larg), com duas portas de abrir incluindo aro, rodapé colado na

folhas, dobradiças (min 3 un por porta), ferragens, mecanismo

de fecho por iman, puxador tipo JNF IN.22.101 ou equivalente,

etc.. Inclui todos os trabalhos acessórios e complementares,

tudo executado de acordo com as peças desenhadas e

descrição do caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  1,00
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7.2.4 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

2,60m (alt) x 1,01m (larg) x 0,45m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro, rodapé (0,15m alt), ferragens, dobradiças em

alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta), fechadura

com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF 20.4000 ou

equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

prateleiras metálicas lacadas na cor branca em chapa de 8 mm

com abas quinadas em todo o perímetro e reforço central

(incluindo perfuração nas ilhargas laterais e central para vários

níveis das prateleiras e respetivos suportes (4un por prateleira)

e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  4,00

7.2.5 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

2,60m (alt) x 1,56m (larg) x 0,45m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro e uma fixa, rodapé (0,15m alt), ferragens,

dobradiças em alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta),

fechadura com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF

20.4000 ou equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

prateleiras metálicas lacadas na cor branca em chapa de 8 mm

com abas quinadas em todo o perímetro e reforço central

(incluindo perfuração nas ilhargas laterais e central para vários

níveis das prateleiras e respetivos suportes (4un por prateleira)

e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  1,00

7.2.6 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

1,65m (alt) x 1,05m (larg) x 0,45m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro, rodapé (0,15m alt), ferragens, dobradiças em

alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta), fechadura

com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF 20.4000 ou

equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

tampo em MDF lacado a branco mate e prateleiras metálicas

lacadas na cor branca em chapa de 8 mm com abas quinadas

em todo o perímetro e reforço central (incluindo perfuração nas

ilhargas laterais e central para vários níveis das prateleiras e

respetivos suportes (4un por prateleira) e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos un

    TOTAL ARTIGO  5,00
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7.2.7 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

1,65m (alt) x 1,05m (larg) x 0,45m (prof), com uma porta de

abrir incluindo aro e uma folha fixa, rodapé (0,15m alt),

ferragens, dobradiças em alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un

por porta), fechadura com cilindro amovível em níquel satinado

tipo JNF 20.4000 ou equivalente, etc. Inclui fornecimento de

tampo em MDF lacado a branco mate e prateleiras metálicas

lacadas na cor branca em chapa de 8 mm com abas quinadas

em todo o perímetro e reforço central (incluindo perfuração nas

ilhargas laterais e central para vários níveis das prateleiras e

respetivos suportes (4un por prateleira) e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  1,00

7.2.8 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

1,65m (alt) x 0,88m (larg) x 0,45m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro, rodapé (0,15m alt), ferragens, dobradiças em

alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta), fechadura

com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF 20.4000 ou

equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

tampo em MDF lacado a branco mate e prateleiras metálicas

lacadas na cor branca em chapa de 8 mm com abas quinadas

em todo o perímetro e reforço central (incluindo perfuração nas

ilhargas laterais e central para vários níveis das prateleiras e

respetivos suportes (4un por prateleira) e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  3,00

7.2.9 Execução e instalação de armário, ilhargas e aro constituído por

estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a branco mate com a

modulação e espessura necessárias à sua perfeita estabilidade

e funcionamento, com dimensões aprox de 1,65m (alt) x 0,88m

(larg) x 0,45m (prof). Inclui todas as ferragens necessárias,

fundo, tampo em MDF lacados na cor branca mate com

espessura suficiente e necessária para a perfeita estabilidade e

resistência ao vão e peso e prateleira metálica lacada na cor

branca em chapa de 8 mm com abas quinadas em todo o

perímetro e reforço central (incluindo perfuração nas ilhargas

laterais e central para vários níveis da prateleira e respetivos

suportes (4un por prateleira) e todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  1,00
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7.2.10 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

1,65m (alt) x 1,07m (larg) x 0,45m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro, rodapé (0,15m alt), ferragens, dobradiças em

alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta), fechadura

com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF 20.4000 ou

equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

tampo em MDF lacado a branco mate e prateleiras metálicas

lacadas na cor branca em chapa de 8 mm com abas quinadas

em todo o perímetro e reforço central (incluindo perfuração nas

ilhargas laterais e central para vários níveis das prateleiras e

respetivos suportes (4un por prateleira) e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  4,00

7.2.11 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

1,65m (alt) x 1,07m (larg) x 0,45m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro e uma folha fixa, rodapé (0,15m alt),

ferragens, dobradiças em alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un

por porta), fechadura com cilindro amovível em níquel satinado

tipo JNF 20.4000 ou equivalente, puxador cilindrico em níquel

satinado (esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui

fornecimento de tampo em MDF lacado a branco mate e

prateleiras metálicas lacadas na cor branca em chapa de 8 mm

com abas quinadas em todo o perímetro e reforço central

(incluindo perfuração nas ilhargas laterais e central para vários

níveis das prateleiras e respetivos suportes (4un por prateleira)

e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  1,00

7.2.12 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

2,60m (alt) x 1,27m (larg) x 0,45m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro e uma fixa, rodapé (0,15m alt), ferragens,

dobradiças em alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta),

fechadura com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF

20.4000 ou equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

prateleiras metálicas lacadas na cor branca em chapa de 8 mm

com abas quinadas em todo o perímetro e reforço central

(incluindo perfuração nas ilhargas laterais e central para vários

níveis das prateleiras e respetivos suportes (4un por prateleira)

e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  4,00
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7.2.13 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

2,60m (alt) x 1,43m (larg) x 0,45m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro e uma fixa, rodapé (0,15m alt), ferragens,

dobradiças em alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta),

fechadura com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF

20.4000 ou equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

prateleiras metálicas lacadas na cor branca em chapa de 8 mm

com abas quinadas em todo o perímetro e reforço central

(incluindo perfuração nas ilhargas laterais e central para vários

níveis das prateleiras e respetivos suportes (4un por prateleira)

e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos un

    TOTAL ARTIGO  3,00

7.2.14 Execução e instalação de armário, ilhargas e aro constituído por

estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a branco mate com a

modulação e espessura necessárias à sua perfeita estabilidade

e funcionamento, com dimensões aprox de 2,60m (alt) x 1,43m

(larg) x 0,45m (prof). Inclui todas as ferragens necessárias,

fundo, tampo em MDF lacado na cor branca mate com

espessura suficiente e necessária para a perfeita estabilidade e

resistência ao vão e peso e prateleira metálica lacada na cor

branca em chapa de 8 mm com abas quinadas em todo o

perímetro e reforço central (incluindo perfuração nas ilhargas

laterais e central para vários níveis das prateleiras e respetivos

suportes (4un por prateleira) e todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  1,00

7.2.15 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

2,60m (alt) x 1,30m (larg) x 0,45m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro e uma fixa, rodapé (0,15m alt), ferragens,

dobradiças em alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta),

fechadura com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF

20.4000 ou equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

prateleiras metálicas lacadas na cor branca em chapa de 8 mm

com abas quinadas em todo o perímetro e reforço central

(incluindo perfuração nas ilhargas laterais e central para vários

níveis das prateleiras e respetivos suportes (4un por prateleira)

e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  3,00
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7.2.16 Execução e instalação de armário, ilhargas e aro constituído por

estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a branco mate com a

modulação e espessura necessárias à sua perfeita estabilidade

e funcionamento, com dimensões aprox de 2,60m (alt) x 1,30m

(larg) x 0,45m (prof). Inclui todas as ferragens necessárias,

fundo, tampo em MDF lacado na cor branca mate com

espessura suficiente e necessária para a perfeita estabilidade e

resistência ao vão e peso e prateleira metálica lacada na cor

branca em chapa de 8 mm com abas quinadas em todo o

perímetro e reforço central (incluindo perfuração nas ilhargas

laterais e central para vários níveis das prateleiras e respetivos

suportes (4un por prateleira) e todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  1,00

7.2.17 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

2,60m (alt) x 1,12m (larg) x 0,45m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro e uma fixa, rodapé (0,15m alt), ferragens,

dobradiças em alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta),

fechadura com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF

20.4000 ou equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

prateleiras metálicas lacadas na cor branca em chapa de 8 mm

com abas quinadas em todo o perímetro e reforço central

(incluindo perfuração nas ilhargas laterais e central para vários

níveis das prateleiras e respetivos suportes (4un por prateleira)

e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  3,00

7.2.18 Execução e instalação de armário, ilhargas e aro constituído por

estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a branco mate com a

modulação e espessura necessárias à sua perfeita estabilidade

e funcionamento, com dimensões aprox de 2,60m (alt) x 1,12m

(larg) x 0,45m (prof). Inclui todas as ferragens necessárias,

fundo, tampo em MDF lacado na cor branca mate com

espessura suficiente e necessária para a perfeita estabilidade e

resistência ao vão e peso e prateleira metálica lacada na cor

branca em chapa de 8 mm com abas quinadas em todo o

perímetro e reforço central (incluindo perfuração nas ilhargas

laterais e central para vários níveis das prateleiras e respetivos

suportes (4un por prateleira) e todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  1,00
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7.2.19 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

2,60m (alt) x 1,00m (larg) x 0,45m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro e uma fixa, rodapé (0,15m alt), ferragens,

dobradiças em alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta),

fechadura com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF

20.4000 ou equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

prateleiras metálicas lacadas na cor branca em chapa de 8 mm

com abas quinadas em todo o perímetro e reforço central

(incluindo perfuração nas ilhargas laterais e central para vários

níveis das prateleiras e respetivos suportes (4un por prateleira)

e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  4,00

7.2.20 Execução e instalação de armário com portas, ilhargas e aro

constituído por estrutura e folhas em MDF 19mm lacados a

branco mate com a modulação e espessura necessárias à sua

perfeita estabilidade e funcionamento, com dimensões aprox de

0,85m (alt) x 1,22m (larg) x 0,45m (prof), com duas portas de

abrir incluindo aro, rodapé (0,15m alt), ferragens, dobradiças em

alumínio do tipo copo/oculta (min 3 un por porta), fechadura

com cilindro amovível em níquel satinado tipo JNF 20.4000 ou

equivalente, puxador cilindrico em níquel satinado

(esteticamente igual à fechadura), etc. Inclui fornecimento de

tampo em MDF lacado a branco mate e prateleiras metálicas

lacadas na cor branca em chapa de 8 mm com abas quinadas

em todo o perímetro e reforço central (incluindo perfuração nas

ilhargas laterais e central para vários níveis das prateleiras e

respetivos suportes (4un por prateleira) e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  5,00

7.2.21 Execução e instalação de armário (dim total 2,30x3,90x0,50m)

tipo cacifos, constituído por 36 caixas com ilhargas, portas, base

e tampo em folhas em MDF 15mm lacados a branco mate com

dimensões aprox de 0,53m (alt) x 0,39m (larg) x 0,50m (prof), e

estrutura de suporte em prumos verticais e horizontais em

madeira pinho natural com acabamento envernizado incolor

mate com secção 0,04m x 0,04m. Inclui em cada caixa cacifo

todas as ferragens, dobradiças em alumínio do tipo copo/oculta

(min 2 un por porta), aplicação de ferragem de fecho para

cadeado tipo fechadura de palanca da Hafele ref:ª 235.61.201

ou equivalente (27un) e sistema tic-tac nas folhas superiores

(9un), etc. Inclui ainda colocação de numeração (1 a 27) em

MDF lacado na cor branco RAL 9010 mate, espessura 0,005m e

todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  1,00
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7.2.22 Execução e instalação de armário (dim total 2,30x3,54x0,50m)

constituído por 7 caixas com ilhargas, base, tampo e porta em

folhas em MDF 15mm lacados a branco mate com dimensões

variadas (5un de 0,53m (alt) x 0,54m (larg) x 0,50m (prof) + 1un

de 1,09m (alt) x 0,54m (larg) x 0,50m (prof) + 1un de 0,53m (alt)

x 1,70m (larg) x 0,50m (prof)), e estrutura de suporte em

prumos verticais e horizontais em madeira pinho natural com

acabamento envernizado incolor mate com secção 0,04m x

0,04m. Inclui numa das caixas todas as ferragens para a

abertura de uma folha, dobradiças em alumínio do tipo

copo/oculta (min 2 un por porta), aplicação de ferragem interior

de sistema de tic-tac, etc. e todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  1,00

7.3 Módulos copa

7.3.1 Execução e instalação de módulos de armários superiores e

inferiores com portas, ilhargas e aro constituído por estrutura e

folhas em MDF 19mm lacados a branco mate com a modulação

e espessura necessárias à sua perfeita estabilidade e

funcionamento. O conjunto de armário superior tem dimensões

totais aprox de 1,00m (alt) x 2,00m (larg) x 0,40m (prof), com

três módulos, formando três folhas de abrir e uma fixa e 6

prateleiras, formando 3 níveis. O conjunto de armário inferior

tem dimensões totais aprox de 0,85m (alt) x 2,00m (larg) x

0,60m (prof), com três módulos, formando três folhas de abrir e

2 prateleiras, formando dois níveis. As dimensões referidas

incluem rodapé (0,15m alt) em PVC com acabamento em

imitação de alumínio escovado e remate superior em MDF

lacado branco mate. Inclui ainda dobradiças em alumínio do tipo

copo/oculta (min 2 un por porta), puxador cilindrico em níquel

satinado, pés em PVC reguláveis, etc. e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos
un

    TOTAL ARTIGO  1,00

AT - Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos

INSPETORES - PORTO  Página  25 / 58



u.n.
QUANTIDADES

PREÇO UNITÁRIO 

EM EUROS
TOTAIS

DesignaçãoCapº.

QUANTIDADES DE TRABALHO

DESIGNAÇÃO  DA  EMPREITADA
AT - Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos

INSTALAÇÃO DE INSPETORES TÉCNICOS - PORTO

8 SERRALHARIAS

8.1 Divisórias em alumínio

8.1.1 Fornecimento e aplicação de paredes divisórias (5 folhas fixas)

envidraçadas acústicas segundo a norma EN ISO 717-1:2013

de RW=36 dB, composta por caixilho com perfil para vidro duplo

em alumínio lacados a cor preto RAL 9011 com isolamento

acústico tipo Connect Double Glass da Funcional ou

equivalente, com perfil fixo ao pavimento e ao teto real. Inclui

vidro duplo transparente laminado acústico com 10mm com

caixa de ar. Inclui também isolamento às paredes, teto e

pavimento feito com fita de espuma de alta densidade de 3 mm,

vidros colocados entre perfis de alumínio com vedantes em

PVC e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  13,00

8.1.2 Fornecimento e aplicação de paredes divisórias (3 folhas fixas +

1 folha de abrir) envidraçadas acústicas segundo a norma EN

ISO 717-1:2013 de RW=36 dB, composta por caixilho com perfil

para vidro duplo em alumínio lacados a cor preto RAL 9011 com

isolamento acústico tipo Connect Double Glass da Funcional ou

equivalente, com perfil fixo ao pavimento e ao teto real. Inclui

vidro duplo transparente laminado acústico com 10mm com

caixa de ar, porta em com caixilho em alumínio lacados a cor

preto RAL 9011 de 42x20mm com vidro temperado incolor 6mm

tipo Block Door Module da Funcional ou equivalente com

fechadura e puxador de muleta na cor do caixilho. Inclui também 

isolamento às paredes, teto e pavimento feito com fita de

espuma de alta densidade de 3 mm, vidros colocados entre

perfis de alumínio com vedantes em PVC e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

peças desenhadas e descrição do caderno de encargos.

m2

    TOTAL ARTIGO  11,50

8.1.3 Fornecimento e aplicação de paredes divisórias (2 folhas fixas +

1 folha de abrir) envidraçadas acústicas segundo a norma EN

ISO 717-1:2013 de RW=36 dB, composta por caixilho com perfil

para vidro duplo em alumínio lacados a cor preto RAL 9011 com

isolamento acústico tipo Connect Double Glass da Funcional ou

equivalente, com perfil fixo ao pavimento e ao teto real. Inclui

vidro duplo transparente laminado acústico com 10mm com

caixa de ar, porta em com caixilho em alumínio lacados a cor

preto RAL 9011 de 42x20mm com vidro temperado incolor 6mm

tipo Block Door Module da Funcional ou equivalente com

fechadura e puxador de muleta na cor do caixilho. Inclui também 

isolamento às paredes, teto e pavimento feito com fita de

espuma de alta densidade de 3 mm, vidros colocados entre

perfis de alumínio com vedantes em PVC e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

peças desenhadas e descrição do caderno de encargos.

m2

    TOTAL ARTIGO  17,00
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8.1.4 Fornecimento e aplicação de paredes divisórias (3 folhas fixas +

1 folha de abrir) envidraçadas acústicas segundo a norma EN

ISO 717-1:2013 de RW=36 dB, composta por caixilho com perfil

para vidro duplo em alumínio lacados a cor preto RAL 9011 com

isolamento acústico tipo Connect Double Glass da Funcional ou

equivalente, com perfil fixo ao pavimento e ao teto real. Inclui

vidro duplo transparente laminado acústico com 10mm com

caixa de ar, porta em com caixilho em alumínio lacados a cor

preto RAL 9011 de 42x20mm com vidro temperado incolor 6mm

tipo Block Door Module da Funcional ou equivalente com

fechadura e puxador de muleta na cor do caixilho. Inclui também 

isolamento às paredes, teto e pavimento feito com fita de

espuma de alta densidade de 3 mm, vidros colocados entre

perfis de alumínio com vedantes em PVC e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

peças desenhadas e descrição do caderno de encargos.

m2

    TOTAL ARTIGO  10,00

8.1.5 Fornecimento e aplicação de paredes divisórias (2 folhas fixas +

1 folha de abrir) envidraçadas acústicas segundo a norma EN

ISO 717-1:2013 de RW=36 dB, composta por caixilho com perfil

para vidro duplo em alumínio lacados a cor preto RAL 9011 com

isolamento acústico tipo Connect Double Glass da Funcional ou

equivalente, com perfil fixo ao pavimento e ao teto real. Inclui

vidro duplo transparente laminado acústico com 10mm com

caixa de ar, porta em com caixilho em alumínio lacados a cor

preto RAL 9011 de 42x20mm com vidro temperado incolor 6mm

tipo Block Door Module da Funcional ou equivalente com

fechadura e puxador de muleta na cor do caixilho. Inclui também 

isolamento às paredes, teto e pavimento feito com fita de

espuma de alta densidade de 3 mm, vidros colocados entre

perfis de alumínio com vedantes em PVC e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com m2

    TOTAL ARTIGO  8,63

8.1.6 Fornecimento e aplicação de paredes divisórias (2 folhas fixas +

1 folha de abrir) envidraçadas acústicas segundo a norma EN

ISO 717-1:2013 de RW=36 dB, composta por caixilho com perfil

para vidro duplo em alumínio lacados a cor preto RAL 9011 com

isolamento acústico tipo Connect Double Glass da Funcional ou

equivalente, com perfil fixo ao pavimento e ao teto real. Inclui

vidro duplo transparente laminado acústico com 10mm com

caixa de ar, porta em com caixilho em alumínio lacados a cor

preto RAL 9011 de 42x20mm com vidro temperado incolor 6mm

tipo Block Door Module da Funcional ou equivalente com

fechadura e puxador de muleta na cor do caixilho. Inclui também 

isolamento às paredes, teto e pavimento feito com fita de

espuma de alta densidade de 3 mm, vidros colocados entre

perfis de alumínio com vedantes em PVC e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com m2

    TOTAL ARTIGO  3,75
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8.1.7 Fornecimento e aplicação de vão divisória (4 folhas fixas)

envidraçadas acústicas segundo a norma EN ISO 717-1:2013

de RW=36 dB, composta por caixilho com perfil para vidro duplo

em alumínio lacados a cor preto RAL 9011 com isolamento

acústico tipo Connect Double Glass da Funcional ou

equivalente, com perfil fixo ao pavimento e ao teto real. Inclui

vidro duplo transparente laminado acústico com 10mm com

caixa de ar. Inclui também isolamento às paredes, teto e

pavimento feito com fita de espuma de alta densidade de 3 mm,

vidros colocados entre perfis de alumínio com vedantes em

PVC e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos.
m2

    TOTAL ARTIGO  9,43

8.1.8 Fornecimento e aplicação de vão divisória (3 folhas fixas)

envidraçadas acústicas segundo a norma EN ISO 717-1:2013

de RW=36 dB, composta por caixilho com perfil para vidro duplo

em alumínio lacados a cor preto RAL 9011 com isolamento

acústico tipo Connect Double Glass da Funcional ou

equivalente, com perfil fixo ao pavimento e ao teto real. Inclui

vidro duplo transparente laminado acústico com 10mm com

caixa de ar. Inclui também isolamento às paredes, teto e

pavimento feito com fita de espuma de alta densidade de 3 mm,

vidros colocados entre perfis de alumínio com vedantes em

PVC e todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos.
m2

    TOTAL ARTIGO  8,05

8.2 Janelas

8.2.1 Fornecimento e aplicação de vão de correr (5 folhas correr + 1

folha fixa) com com rutura de ponte térmica, 4*12*6, em

alúminio anodizado à cor natural tipo Navarra série n24 000

Onurb - Sistema de correr folhas retas - ou equivalente,

incluindo vidro duplo constituído por um liso transparente

exterior laminado de 6mm (3+3), uma caixa de ar de 12 mm, um

vidro interior liso transparente de 4 mm tipo Planilux ou

equivalente (4;12;6) efetuando um sistema com corte térmico.

Inclui todas as ferragens, fixações e vedantes, fechadura e

puxador de acordo com o fabircante. Inclui ainda folha fixa

opaca em aluminio anodizado e colocação de grelha com

lâminas horizontais com o mesmo acabamento (dimensão e

espaçamento das laminas de acordo com a especialidade) e

todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  6,93
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8.2.2 Fornecimento e aplicação de vão de correr (4 folhas correr) com

com rutura de ponte térmica, 4*12*6, em alúminio anodizado à

cor natural tipo Navarra série n24 000 Onurb - Sistema de correr

folhas retas - ou equivalente, incluindo vidro duplo constituído

por um liso transparente exterior laminado de 6mm (3+3), uma

caixa de ar de 12 mm, um vidro interior liso transparente de 4

mm tipo Planilux ou equivalente (4;12;6) efetuando um sistema

com corte térmico. Inclui todas as ferragens, fixações e

vedantes, fechadura e puxador de acordo com o fabircante e

todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  3,85

8.2.3 Fornecimento e aplicação de vão de correr (4 folhas correr) com

com rutura de ponte térmica, 4*12*6, em alúminio anodizado à

cor natural tipo Navarra série n24 000 Onurb - Sistema de correr

folhas retas - ou equivalente, incluindo vidro duplo constituído

por um liso transparente exterior laminado de 6mm (3+3), uma

caixa de ar de 12 mm, um vidro interior liso transparente de 4

mm tipo Planilux ou equivalente (4;12;6) efetuando um sistema

com corte térmico. Inclui todas as ferragens, fixações e

vedantes, fechadura e puxador de acordo com o fabircante e

todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos.
m2

    TOTAL ARTIGO  5,89

8.3 Limpeza de caixilharia

8.3.1 Limpeza geral e verificação de caixilharia existente no alçado

principal com folhas fixas, de abrir e de correr, incluindo a

revisão na sua generalidade, analisando a respectiva

composição, verificando a necessidade de manutenção com

substituição de acessórios, rodízios, vedantes, borrachas,

puxadores, etc.; lavagem completa, lubrificação de peças

metálicas móveis e substituição de todos os elementos que se

encontrem danificados. Inclui também fornecimento e instalação

de nova fechadura para a porta principal de entrada e a

adptação de grelhas às especialidades, tudo executado de

acordo com as recomendações do fabricante. Inclui todos os

trabalhos acessórios e complementares, tudo executado de

acordo com as peças desenhadas e descrição do caderno de

encargos m2

    TOTAL ARTIGO  43,76

8.4 Armário AVAC
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8.4.1 Fornecimento e aplicação de armário para máquinas de AVAC

exteriores (2 folhas abrir) com conjunto em alúminio lacado na

cor preto RAL 9011 (dim aprox de 2,10m (alt) x 3,68m (larg) x

0,80m (prof)). Inclui execução de 4 folhas fixas (2 laterais + 1

superior + 1 inferior) e 2 folhas de abrir (frontais), todas

constituídas por caixilho e lâminas horizontais de ventilação com

acabamento igual ao caixilho e espaçamento de acordo com a

especialidade. Inclui todas as ferragens cantoneiras, reforços de

estabilidade, fixações, buchas químicas, fechadura e puxador

de acordo com o fabircante e todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos.
un

    TOTAL ARTIGO  1,00

8.5 Corrimão rampa

8.5.1 Fornecimento e colocação de corrimão de apoio à rampa

executado em aço lacado na cor preto RAL 9011, com perfil em

formato quadrangular 0,05 x 0,05 m e fixações à parede

soldadas ao corrimão e aparafusadas na parede, tudo

executado de acordo com as recomendações do fabricante.

Inclui todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

caderno de encargos ml

    TOTAL ARTIGO  4,85

8.6 Canteiro

8.6.1 Execução de canteiro de apoio lateral à rampa (dim aprox de

0,25m (alt) x 0,44m (larg) x 3,55m (comp)) executado com

chapa de aço (3mm espessura min) lacado na cor preto RAL

9011 de forma a resultar num conjunto restistente e estável,

com topo quinado formando uma dobra com 3cm de espessura

e formato "C" de modo ao topo da chapa ficar numa posição

virado para baixo e todas as arestas do conjunto soldadas.

Inclui reforços interiores caso se verifique necessário para

reforço da estabilidade e todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  1,00

8.7 Estrutura em perfis tubolares de aço

AT - Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos

INSPETORES - PORTO  Página  30 / 58



u.n.
QUANTIDADES

PREÇO UNITÁRIO 

EM EUROS
TOTAIS

DesignaçãoCapº.

QUANTIDADES DE TRABALHO

DESIGNAÇÃO  DA  EMPREITADA
AT - Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos

INSTALAÇÃO DE INSPETORES TÉCNICOS - PORTO

8.7.1 Execução de estrutura em perfis tubulares em aço S255JR,

50x50m com 3mm espessura, soldado entre eles e formando

uma quadrícula com epaçamento máximo entre os perfis de

1,00m, sendo que na extermidade o espaçamento diminui para

0,35m e 0,14m conforme peças desenhadas (total aproxi de 52

ml). Os perfis tubulares verticais serão de constituição igual aos

horizontais com fixação ao pavimento com bolachas de 5mm e

buchas químicas M6, soldados aos horizontais nas uniões

destes (total aproxi de 15 ml). O sistema deverá resultar em

perfeita estabilidade e resistência, estando incluídos quaisquer

reforços necessários para essa estabilidade. Inclui também

todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

Caderno de Encargos.
un

    TOTAL ARTIGO  1,00

9 EQUIPAMENTO SANITÁRIO

9.1 Louça Sanitária

9.1.1 Fornecimento e assentamento de sanita cerâmica compacta de

cor branca tipo "Pop Art da Sanitana" ref.ª S10076923300000

ou equivalente e respetivo tampo em termodur com dobradiças

cromadas e autoclismo cerâmico de mochila; completa e pronta

a funcionar, incluindo equipamento, adaptações, ligações,

tubagens, acessórios de fixação e de funcionamento, válvulas,

vedantes, torneiras de corte, limpeza, trabalhos de construção

civil e todos os materiais, remates e trabalhos preparatórios e

complementares para um perfeito acabamento e

funcionamento, conforme projecto e todos os trabalhos

acessórios e complementares a um perfeito acabamento, de

acordo com peças desenhadas e descrição do caderno de

encargos
un

    TOTAL ARTIGO  3,00

AT - Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos

INSPETORES - PORTO  Página  31 / 58



u.n.
QUANTIDADES

PREÇO UNITÁRIO 

EM EUROS
TOTAIS

DesignaçãoCapº.

QUANTIDADES DE TRABALHO

DESIGNAÇÃO  DA  EMPREITADA
AT - Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos

INSTALAÇÃO DE INSPETORES TÉCNICOS - PORTO

9.1.2 Fornecimento e assentamento de sanita simples cerâmica de

cor branca tipo "New WCCare DP da Sanindusa, ref.ª 129012"

ou equivalente e respetivo tampo em duroplast cor branca tipo

"New WCCare com abertura frontal da Sanindusa , ref.ª 22911"

com dobradiças cromadas e autoclismo embutido na parede de

alvenaria tipo Oli 80 mecânico ref CB01000880205 ou

equivalente (preparado para paredes em gesso cartonado) com

placa de comando de dupla descarga branco tipo Oli ref Ria

CG21000010230 ou equivalente apropriado a pessoas com

mobilidade reduzida; completa e pronta a funcionar, incluindo

equipamento, adaptações, ligações, tubagens, acessórios de

fixação e de funcionamento, válvulas, vedantes, torneiras de

corte, limpeza, trabalhos de construção civil e todos os

materiais, remates e trabalhos preparatórios e complementares

para um perfeito acabamento e funcionamento, conforme

projecto e todos os trabalhos acessórios e complementares a

um perfeito acabamento, de acordo com peças desenhadas e

descrição do caderno de endesenh
un

    TOTAL ARTIGO  1,00

9.1.3 Fornecimento e montagem de lavatório cerâmico de pousar tipo

"City da Sanitana" ref.ª S10009736200000 ou equivalente, de

cor branca e formato quadrangular (480x480x180mm) completo,

com furação e pronto a funcionar com sifão de parede em aço

inox 1¼" cilíndrico tipo "Tubis (Ref DI.T0103) da Ofa ou

equivalente. Inclui torneira de monocomando tipo "Tubis (Ref

GC.T7904) da Ofa" ou equivalente e todas as ligações,

tubagens, acessórios de fixação e de funcionamento, válvulas,

torneiras de corte, vedantes, limpeza, trabalhos de construção

civil e todos os materiais, remates e trabalhos preparatórios e

complementares, conforme projeto e todos os trabalhos

acessórios a um perfeito acabamento e funcionamento, de

acordo com peças desenhadas e descrição do caderno de

encargos.
un

    TOTAL ARTIGO  4,00

9.1.4 Fornecimento e montagem de lava-mãos cerâmico suspenso

tipo "Isla da Sanitana" ref.ª S10066117200000 ou equivalente,

de cor branco e formato circular (395x395mm), completo e

aplicação mural, com quit de fixação, furação e pronto a

funcionar com sifão de parede em aço inox 1¼" cilíndrico tipo

"Tubis (Ref DI.T0103) da Ofa ou equivalente. Inclui torneira de

monocomando tipo "Hospitalar (Ref GV.T5820 da Ofa" ou

equivalente e todas as ligações, tubagens, acessórios de

fixação e de funcionamento, válvulas, vedantes, limpeza,

trabalhos de construção civil e todos os materiais, remates e

trabalhos preparatórios e complementares, conforme projeto e

todos os trabalhos acessórios a um perfeito acabamento e

funcionamento, de acordo com peças desenhadas e descrição

do caderno de encargos.

Nota: Na colocação dos lavatórios deverão ser respeitadas as

normas da legislação aplicável a pessoas com mobilidade

reduzida, nomeadamente a altura do piso ao bordo superior do

lavatório deve ser de 0,8 e sob o lavatório deve existir uma

zona livre com uma largura não inferior a 0,7 m, uma altura não

inferior a 0,65 m e uma profundidade medida a partir do bordo

frontal não inferior a 0,5 m.
un

    TOTAL ARTIGO  1,00
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9.1.5 Fornecimento e montagem de urinol cerâmico de cor branca de

fixação mural tipo "Capri da Sanitana" ou equivalente, de

entrada de água horizontal; completo e pronto a funcionar,

incluindo equipamento, sistema de descarga embutido em aço

inox com botão de pressão, ligações, tubagens, acessórios de

fixação e de funcionamento, válvulas, vedantes, limpeza,

trabalhos de construção civil e todos os materiais, remates e

trabalhos preparatórios e complementares, conforme projecto e

todos os trabalhos acessórios e complementares a um perfeito

acabamento e funcionamento, de acordo com peças

desenhadas e descrição do caderno de encargos un

    TOTAL ARTIGO  2,00

9.2 Cabines sanitárias

9.2.1 Fornecimento e colocação de cabines em painéis de compacto

fenólico de 13mm, cor cinza tipo "Polyrey gris perle G003" ou

equivalente (a confirmar em obra) , com estrutura simples em

aço inox com pedestais cilindricos fixos ao pavimento em aço

inox escovado, regulável em altura, tipo JNF ref. SM.017 ou

equivalente, fechadura com mostrador exterior com indicação

livre / ocupado tipo JNF ref. SM.026 ou equivalente, puxador em

aço inox escovado tipo JNF ref. SM.019 ou equivalente,

dobradiças em aço inox escovado tipo JNF ref. SM.005.A ou

equivalente. Inclui estrutura de fixação superior à parede em

calha e fixações laterais de reforço em aço inox. Inclui todas as

ferragens ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do Caderno  de Encargos. 
m2

    TOTAL ARTIGO  15,07

9.2.2 Fornecimento e colocação de painel de compacto fenólico de

13mm, cor cinza tipo "Polyrey gris perle G003" ou equivalente (a

confirmar em obra) , com fixações à parede em aço inox. Inclui

todas as ferragens à sua perfeita estabilidade e todos os

trabalhos acessórios e complementares, tudo executado de

acordo com as peças desenhadas e descrição do Caderno de

Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  0,27

9.3 Acessórios Sanitários

9.3.1 Fornecimento e colocação de espelho sobre os lavatórios, fixos

à parede, incluindo as fixações, colas e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do Caderno  de Encargos. 

Nota: No lavatório para usar por pessoas de mobilidade

reduzida deverão ser respeitadas as normas da legislação

aplicável a pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente a

altura inferior do espelho não deverá ser superior a 0,90m
m2

    TOTAL ARTIGO  3,21
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9.3.2 Fornecimento e assentamento de porta piaçabas em inox AISI

304 de 1 mm de espessura de fixação mural, gama superior na

categoria de construção e estética do desenho tipo "Laser Build

ref ES0966CS" ou equivalente, colocados junto às sanitas,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.

un

    TOTAL ARTIGO  4,00

9.3.3 Fornecimento e assentamento de porta rolos em inox AISI 304

de 1 mm de espessura, formato “Jumbo” mas com acessório

para admissão alternativa de três rolos comuns, gama superior

na categoria de construção e estética do desenho tipo "Laser

Build ref PR0789CS" ou equivalente, colocados junto às sanitas,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. 

un

    TOTAL ARTIGO  3,00

9.3.4 Fornecimento e assentamento de dispensador de sabão líquido

em inox AISI 304 de 1 mm de espessura, gama superior na

categoria de construção e estética do desenho tipo "Laser Build

ref DJ0111CS" ou equivalente colocados junto aos lavatórios,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. 

un

    TOTAL ARTIGO  3,00

9.3.5 Fornecimento e assentamento mural de porta toalhetes de

papel em inox AISI 304 de 1 mm de espessura, gama superior

na categoria de construção e estética do desenho tipo "Laser

Build ref B-4262" ou equivalente, colocados junto aos lavatórios

/ lava-loiças, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares. un

    TOTAL ARTIGO  4,00

9.3.6 Fornecimento e assentamento mural de papeleira em inox AISI

304 de 1 mm de espessura, gama superior na categoria de

construção e estética do desenho tipo "Laser Build ref

PP0279CS" ou equivalente, colocados junto aos lavatórios / lava-

loiças, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares. un

    TOTAL ARTIGO  3,00

9.3.7 Fornecimento e colocação de papeleira em inox AISI 304 de 1

mm de espessura, gama superior na categoria de construção e

estética do desenho tipo "Laser Build ref.ª PP1022CS" ou

equivalente, colocados junto aos lavatórios / lava-loiças,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. un

    TOTAL ARTIGO  1,00

9.3.8 Fornecimento e assentamento de cabides em inox, gama

superior na categoria de construção e estética do desenho tipo

"Laser Build ref AI0010CS" ou equivalente, um por

compartimento colocados nas paredes junto às sanitas e bases

de duche, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  4,00
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9.3.9 Fornecimento e colocação de balde com tampa com capacidade

de 5 litros em inox AISI 304 de 1 mm de espessura, gama

superior na categoria de construção e estética do desenho,

colocado junto a cada sanita para recolhas diversas, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  4,00

9.3.10 Fornecimento e assentamento de conjunto de duas barras fixas

de apoio em aço inox para pessoas com mobilidade reduzida a

colocar nas instalações sanitárias, incluindo duas barras fixas,

porta-rolos de papel higiénico incorporado e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as peças desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. 

Nota: A fixação das barras de apoio deverá respeitar as normas

da legislação aplicável a pessoas com mobilidade reduzida,

nomeadamente um comprimento igual ou superior a 0,80m e

colocadas a uma altura menor ou igual a 0,70m/0,75m
un

    TOTAL ARTIGO  1,00

9.3.11 Fornecimento e assentamento de pedra única em mármore

branco Estremoz com espessura miníma de 3cm para aplicar

bancada de lavatório apoiada e fixa em poleias metálicas

frontais e laterais embutidas nas paredes, incluindo abas

frontais e laterais, cortes, furações para tubagens de água e

esgoto, remates, vedantes em silicone e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as recomendações do fabricante, peças desenhadas e

descrição do Caderno de Encargos.

Nota: As dimensões deverão ser confirmadas em obra. m2

    TOTAL ARTIGO  2,34

9.4 Copa

9.4.1 Fornecimento e montagem de conjunto de lava-loiças, incluindo

cuba em aço inox de encastrar inferiormente tipo Pio Mithus da

Rodi ou equivalente, formato circular Ø385mm e profundidade

175mm, completo, com furação e pronto a funcionar com

válvula manual de cesta, sifão de parede em aço inox 1¼"

cilíndrico tipo "Tubis (Ref DI.T0103) da Ofa ou equivalente.

Inclui torneira misturadora de bancada vertical bica alta tipo

"Tubis (Ref GC.T7913) da Ofa" ou equivalente e todas as

ligações, tubagens, acessórios de fixação e de funcionamento,

válvulas, torneiras de corte, vedantes, limpeza, trabalhos de

construção civil e todos os materiais, remates e trabalhos

preparatórios e complementares, conforme projeto e todos os

trabalhos acessórios a um perfeito acabamento e

funcionamento, de acordo com peças desenhadas e descrição

do caderno de encargos. un

    TOTAL ARTIGO  1,00
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9.4.2 Fornecimento e assentamento de pedra única em mármore

branco Estremoz com espessura miníma de 3cm para aplicar

bancada de copa apoiada em módulos de armários inferiores,

incluindo cortes, furações para tubagens de água e esgoto,

remates, vedantes em silicone e todos os trabalhos acessórios

e complementares, tudo executado de acordo com as

recomendações do fabricante, peças desenhadas e descrição

do Caderno de Encargos.

Nota: As dimensões deverão ser confirmadas em obra. m2

    TOTAL ARTIGO  1,20

9.4.3 Fornecimento e assentamento de pedra única em mármore

branco Estremoz com espessura miníma de 1,5cm para aplicar

em roda tampo de bancada de copa colada com cimento cola,

incluindo cortes, furações as especialidades, remates, vedantes

em silicone e todos os trabalhos acessórios e complementares,

tudo executado de acordo com as recomendações do

fabricante, peças desenhadas e descrição do Caderno de

Encargos.

Nota: As dimensões deverão ser confirmadas em obra. m2

    TOTAL ARTIGO  1,24

10 DIVERSOS

10.1 Transporte de material

10.1.1 Fornecimento de uma equipa, para executar a mudança cuidada 

de mobiliário diverso para local a definir pelo Dono de Obra. É

da responsabilidade do adjudicatário e sobre ele cairá toda a

responsabilidade e prejuízos causados pela má protecção e/ou

extravio de mobiliário ou outro equipamento. un

    TOTAL ARTIGO  1,00

10.2 Sinalética

10.2.1 Fornecimento e aplicação de sinalética indicativa das

instalações sanitárias em aço inox escovado tipo JNF ref.

IN.26.801, N.26.802, N.26.804, N.26.810 (pictogramas

masculino/ feminino/ PMR / copa ) ou equivalente. Inclui todas

as fixações, aplicações, furações, remates e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as recomendações do fabricante, peças desenhadas e

descrição do Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  4,00

10.2.2 Fornecimento e aplicação de sinalética em vinil recortado com a

designação "Autoridade Tributária e Aduaneira + Simbolo" na

cor azul institucional (no Arm 05) e na cor foscada no vão (Ve6)

em dimensões aprox de 1,40m (larg) x 0,40m (alt), incluindo

todos os recortes, aplicações, remates e todos os trabalhos

acessórios e complementares, tudo executado de acordo com

as recomendações do fabricante, peças desenhadas e

descrição do Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  2,00

10.3 Película 
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10.3.1 Fornecimento e aplicação por empresa da especialidade de

película refletora tipo LLumar Silver 35 Exterior ou equivalente

para aplicar nem vãos interiores, incluindo limpeza de vidro com

produtos apropriados, cortes e todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  17,34

10.3.2 Fornecimento e aplicação por empresa da especialidade de

película foscada tipo LLumar NRM PS2 ou equivalente para

aplicar em folha de abrir no vão Ve6, limpeza de vidro com

produtos apropriados, cortes e todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  2,60

10.4 Estores de rolo

10.4.1 Fornecimento e montagem de estores de rolo com sistema de

corrente normal e tela em tecido tipo Screen RDF 6200 ou

equivalente, na cor branco e respetivos acessórios, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  76,90

10.5 Plantas artificiais

10.5.1 Fornecimento e colocação de planta artificial em vaso com

altura total aproximada de 1,70m para imitação de planta natural

"Ficus Benjamina "Exótica" tipo Fejka da Ikea ref.ª 303.751.58

ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  1,00

10.5.2 Fornecimento e colocação de planta artificial em vaso com

altura total aproximada de 1,75m para imitação de planta natural

"Bambu" tipo Fejka da Ikea ref.ª 101.866.58 ou equivalente,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  1,00

10.5.3 Fornecimento e colocação de planta artificial em vaso com

altura total aproximada de 0,34m para imitação de planta natural

"Feto" tipo Fejka da Ikea ref.ª 304.339.45 ou equivalente,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  8,00
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10.5.4 Fornecimento e colocação de planta artificial em vaso com

altura total aproximada de 0,55m para imitação de planta natural

"Erva" tipo Fejka da Ikea ref.ª 204.339.36 ou equivalente,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  2,00

10.5.5 Fornecimento e colocação de planta artificial em vaso com

dimesão total aproximada de 0,70m para imitação de planta

natural "era de pendurar" tipo Fejka da Ikea ref.ª 403.495.31 ou

equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  2,00

10.5.6 Fornecimento e colocação de planta artificial em vaso com

altura total aproximada de 0,55m para imitação de planta natural

"Costela-de-Adão" tipo Fejka da Ikea ref.ª 403.952.88 ou

equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  1,00

10.5.7 Fornecimento e colocação de planta artificial em vaso com

altura total aproximada de 1,02m para imitação de planta natural

"Buxo" tipo Fejka da Ikea ref.ª 404.195.76 ou equivalente,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  1,00

10.5.8 Fornecimento e colocação de planta artificial em vaso com

altura total aproximada de 0,21m para imitação de planta natural

"Soleirolia" tipo Fejka da Ikea ref.ª 903.953.37 ou equivalente,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  6,00

10.5.9 Fornecimento e colocação de planta artificial em vaso com

altura total aproximada de 0,45m para imitação de planta natural

"Alfazema Roxo" tipo Fejka da Ikea ref.ª 004.195.78 ou

equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  3,00

10.5.10 Fornecimento e colocação de planta artificial em vaso com

altura total aproximada de 0,22m para imitação de planta natural

"Orégãos" tipo Fejka da Ikea ref.ª 103.751.59 ou equivalente,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  6,00
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10.5.11 Fornecimento e colocação de planta artificial em vaso com

altura total aproximada de 0,60m para imitação de planta natural

"Erva alta" tipo Fejka da Ikea ref.ª 403.953.06 ou equivalente,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  1,00

10.6 Argila expandida

10.6.1 Fornecimento e aplicação de argila expandida tipo Leca ou

equivalente para colocar no interior dos vasos e canteiros para

suporte das plantas incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. m3

    TOTAL ARTIGO  1,89

10.7 Casca de pinheiro

10.7.1 Fornecimento e aplicação de argila expandida tipo Leca ou

equivalente a colocar por cima e ocultar a argila expandida nos

vasos e canteiros incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, tudo executado de acordo com as peças

desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. m2

    TOTAL ARTIGO  4,93

10.8 Assentos

10.8.1 Fornecimento e aplicação de assentos em coxim tipo almofada

de formato circular de diâmetro 0,35m tipo Oddbjorg da Ikea

ref.ª 003.952.09 com constituição em poliester e lã e

acabamento em cor cinza antracite e protetor inferior

antiderrapante. Inclui aplicação com felcro com adesivo a

colocar em todo o perimetro da base do coxim e no local a fixar

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do

Caderno de Encargos. un

    TOTAL ARTIGO  4,00

,
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II INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS

1 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

2 ILUMINAÇÃO

3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE SEGURANÇA

4 TOMADAS NORMAIS

5 ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

6 CAMINHOS DE CABOS E CALHA

7 CHAMADA DE EMERGÊNCIA

8 ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVAC

9 DIVERSOS

TOTAL

1 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
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1.1 Quadros

1.1.1
Quadro eléctrico de acordo com o Caderno de Encargos e peça

desenhada:

a Q.G.E. un 1,00

1.1.2 Caixa de contagem de BTN de acordo com as especificações

do Distribuidor local

un 1,00

1.2 Botoneira de corte geral un 1,00

1.4 Tubagem

1.4.1 Embebida

a Tubo VD-LH ø20mm m 20,00

1.5 Condutores

1.5.1 Em caminho de cabos ou tubo

a (N)HXH U2x2.5 FE180/E90mm2 m 20,00

1.5 Ligação de todos os circuitos ao novo quadro, incluindo a sua

identificação... 

vg 1,00

2 ILUMINAÇÃO

2.1 Tubagem

2.1.1 Embebida

a Tubo VD Ø20mm m 105,00

2.1.2 Em braçadeiras

a Tubo VD-LH Ø20mm m 490,00

2.2 Condutores

2.2.1 Em caminho de cabos ou tubo

a RZ1 - K3G1,5mm2 m 675,00

b RZ1 - K4G1.5mm2 m 50,00

c RZ1 - K2x1.5mm2 m 300,00

d RZ1 - K3x1.5mm2 m 50,00

2.3 Caixas

2.3.1 Montagem saliente

a Caixa de derivação completa, incluindo placa de bornes, com 4

entradas em média

un 16,00

2.3.2 Caixa de aparelhagem simples un 17,00

2.4 Aparelhagem de manobra

2.4.1 Montagem embebida em caixa de aparelhagem à cor branco

mate

a Interruptor simples un 2,00

b Comutador de lustre un 2,00

c Botão de pressão simples un 1,00

2.4.2 Montagem embebida em caixa de aparelhagem à cor preto

mate

a Comutador de escada simples un 4,00

b Botão de pressão simples un 3,00

c Botão de pressão duplo un 5,00

2.4.3 Montagem encastrada em teto falso

a Detector de movimento (360º) un 9,00
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2.5 Aparelhos de iluminação

2.5.1 Armadura completamente electrificada, de acordo com o 

Caderno de Encargos, tipo:

a L1 un 8,00

b L2 un 63,00

c L3S1 (2,80m) un 1,00

d L3S2 (9,40m) un 2,00

e L3S3 (2,80m) un 1,00

f L3S4 (6,80m) un 2,00

g L3S5 (8,40m), incluindo 4 cantos a 90º un 1,00

h L3E1 (9,40m) un 1,00

i L3E2 (4,70m) un 2,00

j L3E3 (2,20m) un 2,00

k L3E4 (1,40m) un 1,00

l L3E5 (1,70m) un 1,00

m L3E6 (1,80m) un 1,00

n L4 un 2,00

o L5.1 (3,90m) un 1,00

p L5.2 (4,80m) un 1,00

q L5.3 (9,60m) un 1,00

r L5.4 (1,40m) un 1,00

s L5.5 (4,70m) un 1,00

t L6.1 un 3,00

u L6.2 un 2,00

2.6 Ligações e acessórios vg 1,00

3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE SEGURANÇA

3.1 Tubagem

3.1.1 Em braçadeiras

a Tubo VD-LH Ø20mm m 120,00

3.2 Condutores

3.2.1 Em tubo ou caminho de cabos

a RZ1 - K3G1.5mm2 m 80,00

b RZ1- K2x1.5mm2 m 160,00

3.3 Caixas

3.3.1 Montagem saliente

a Caixa de derivação completa, incluindo placa de bornes, com 4

entradas em média 

un 16,00

3.4 Aparelhos de iluminação

3.4.1
Armadura completamente electrificada, de acordo com o

caderno de encargos, tipo:

a E1 un 16,00

3.5 Ligações e acessórios un 1,00

4 TOMADAS NORMAIS

4.1 Tubagem

4.1.1 Embebida
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a ERFEØ25mm m 820,00

4.1.2 Em braçadeiras

a VD-LH Ø25mm m 210,00

4.2 Condutores

4.2.1 Em calha, caminho de cabos ou tubo

a RZ1 - K3G2.5mm2 m 1440,00

4.3 Caixas

4.3.1 Caixa de aparelhagem simples un 45,00

4.4 Aparelhagem

4.4.1
Tomada tipo SCHUKO, 16A, 250V, cor branca, montagem

embebida na calha, incluindo suporte de fixação….
un 32,00

4.4.2 Idem, em caixa de aparelhagem un 43,00

4.4.3 Idem, em caixa de minicoluna un 156,00

4.4.4 Idem, em caixa de aparelhagem á cor preto mate un 8,00

4.5 Ligações e acessórios un 1,00

5 ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

5.1 Tubagem

5.1.1 Em braçadeiras

a Tubo VD-LH Ø25mm m 105,00

5.1.2 Embebida

a Tubo VDØ25mm m 65,00

5.2 Condutores

5.2.1 Em tubo ou caminho de cabos

a RZ1 - K3G2,5mm2 m 480,00

5.3 Caixas

5.3.1 Caixa terminal para ligação de equipamentos un 3,00

5.3.2 Caixa de aparelhagem simples un 12,00

5.4 Aparelhagem

5.4.1 Tomada tipo SCHUKO, 16A, 250V, cor branca, montagem

embebida em caixa de aparelhagem

un 12,00

5.5 Ligações e acessórios vg 1,00

6 CAMINHOS DE CABOS E CALHA

6.1 Caminhos de cabos perfurados em varão electrosoldado, com

60x200mm, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita

montagem, nomeadamente, cantos, derivações, uniões,

separadores, suportes de fixação horizontal, etc. ....

m 50,00

6.2 Caminhos de cabos em PVC livre de halogeneos, com

60x200mm, com tampa, incluindo todos os acessórios inerentes

à perfeita montagem, nomeadamente, cantos, derivações,

uniões, separadores, suportes de fixação vertical, etc. a colocar

na prumada do quadro eléctrico

m 6,00
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6.4 H07V - R1G6mm2, incluindo ligadores ao caminho de cabos m 60,00

6.5 Minicoluna, incluíndo todos os acessórios un 15,00

7 CHAMADA DE EMERGÊNCIA

4.1 Tubagem

7.1.1 Embebida

a VD-LH Ø20mm m 15,00

7.2 Condutores

7.2.1 Em tubo 

a RZ1 - U3G2,5mm m 10,00

b OLFLEX-110 2x1.0 m 20,00

c OLFLEX-110 4x1.0 m 5,00

7.3 Sinalizador óptico e acústico de alarme un 1,00

7.4 Botão de Chamada com cordão un 1,00

7.5 Placa de desarme, equipada com botão de desarme, relé para

registo de chamada e bornes de ligação

un 1,00

7.6 Mola para accionamento do sistema un 1,00

7.7 Cordão incluindo passadeiras e ponto de fixação un 1,00

7.8 Ligações e acessórios vg 1,00

8 ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVAC

8.1 Tubagem

8.1.1 Em braçadeiras

a Tubo VD-LH Ø25mm m 105,00

8.2 Condutores

8.2.1 Em tubo ou caminho de cabos

a RZ1 - K5G6mm2 m 80,00

b RZ1 - K3G2,5mm2 m 270,00

8.3 Caixas

8.3.1 Caixa terminal para ligação de equipamentos un 10,00

8.4 Ligações e acessórios vg 1,00

9 DIVERSOS

9.1 Trabalhos de remoção da cablagem, caixas e equipamentos da

rede existente bem como o tratamento legal de todo o material a 

vazadouro

vg 1,00

9.2 Ensaios, Colocação ao Serviço e Formação vg 1,00
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III TELECOMUNICAÇÕES

1 REDE DE TUBAGENS

2 REDE DE CABLAGEM ESTRUTURADA DE VOZ E DADOS

3 DIVERSOS

TOTAL
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1 REDE DE TUBAGENS

1.1 Tubagem

1.1.1 Embebida

a Tubo ERFE ø25mm m 430,00

1.1.3 Em braçadeiras

a Tubo VD ø25mm m 390,00

1.1.3 Caminho de cabos

a Caminhos de cabos em PVC livre de halogeneos, com

60x200mm, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita

montagem, nomeadamente, cantos, derivações, uniões,

separadores, suportes de fixação horizontal, etc..

m 40,00

b Caminhos de cabos em PVC livre de halogeneos, com

60x200mm, com tampa, incluindo todos os acessórios inerentes

à perfeita montagem, nomeadamente, cantos, derivações,

uniões, separadores, suportes de fixação vertical, etc. a colocar

na prumada para bastidor.

m 3,00

1.2 Caixas

1.2.1 Tipo C1 un 1,00

1.2.3 Tipo I1 un 29,00

2 REDE DE CABLAGEM ESTRUTURADA DE VOZ E DADOS

2.1 Cabos

2.1.1 Em caminho de cabos ou tubo

a UTP 4/ (Cat. 6) m 5280,00

2.2 Tomadas RJ45 (Cat.6) e Acessórios

2.2.1 Tomadas RJ45 (Cat.6) dupla em caixa de aparelhagem un 15,00

2.2.2 Tomadas RJ45 (Cat.6) dupla em minicoluna un 37,00

2.2.3 Tomadas RJ45 (Cat.6) simples em caixa de aparelhagem un 4,00

2.2.4 Tomadas RJ45 (Cat.6) dupla em caixa de aparelhagem com

espelho em preto mate

un 1,00

2.3 Bastidor e Acessórios

2.3.1 Bastidor de 19", 42U, de acordo com CTE's un 1,00

2.3.2 Painel ISO 8877 (RJ45) cat 6, com 24 posições equipadas un 5,00

2.3.3 Régua com 6 tomadas e disjuntor de 16A un 2,00

2.3.4 Kit de ventilação com 4 extractores e incorporado un 1,00

2.3.5 Painel Passa-Fios un 4,00

2.3.6 Kit de rodas un 1,00

2.3.7 Chicotes de patching

a Chicote UTP Cat. 6 de 1m - cor azul un 53,00

b Chicote UTP Cat. 6 de 2m - cor verde un 27,00

c Chicote UTP Cat. 6 de 3m - cor verde un 53,00

d Chicote UTP Cat. 6 de 5m - cor verde un 27,00

3 DIVERSOS

3.1 Trabalhos de remoção da cablagem, caixas e componentes da

rede existente bem como o tratamento legal de todo o material a 

vazadouro

vg 1,00
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3.2 Certificação de Cat. 6 (tomadas, painéis e cabos) vg 1,00

3.3 Rede de terras das ITED vg 1,00

IV SEGURANÇA 

1 MEIOS DE EXTINÇÃO E SINALÉTICA

2 DETECÇÃO DE INCÊNDIOS

3 DETECÇÃO DE INTRUSÃO e CONTROLO DE ACESSOS

4 CCTV

TOTAL

1 MEIOS DE EXTINÇÃO E SINALÉTICA

1.1 Meios de Extinção
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1.1.1 Extintor portátil, ABC un 5,00

1.1.2 Extintor portátil, CO2 un 2,00

1.2 Sinaléctica

1.2.1 Extintor un 7,00

1.2.2 Extintor portátil, ABC un 5,00

1.2.3 Extintor portátil, CO2 un 2,00

1.2.4 Planta de emergência un 1,00

1.2.5 Botão alarme de incêndio un 3,00

1.2.6 Sala técnica un 1,00

1.2.7 Corte geral de energia un 1,00

1.2.8 Quadro eléctrico un 2,00

1.2.9 Central de deteção de incêndios un 1,00

2 DETECÇÃO DE INCÊNDIOS

2.1 Tubagem

a Tubo VD-LH Ø20mm m 190,00

2.2 Condutores

2.2.1 Em caminho de cabos ou tubo

a JE-H(ST)H BD E 30 2x2x0,8mm m 300,00

b (N)HXH E 30 2x2,5mm m 25,00

2.3 Equipamentos

2.3.1 Unidade de comando e controlo - CDI un 1,00

2.3.2 Detector óptico, incluindo base endereçavel un 16,00

2.3.3 Detector termovelocimétrico, incluindo base endereçavel un 2,00

2.3.4 Módulo de comando un 1,00

2.3.5 Botão de alarme un 3,00

2.3.6 Sirene de alarme interior un 2,00

2.3.7 Sirene de alarme exterior un 1,00

2.3.9 Ligações e ensaios vg 1,00

3 DETECÇÃO DE INTRUSÃO e CONTROLO DE ACESSOS

3.1 Tubagem

3.1.1 Em braçadeiras

a VD-LH ø20 m 90,00

3.2 Condutores

3.2.1 Em caminho de cabos ou tubo

a CA2x0,5+4x0,22 m 270,00

3.3 Equipamentos

3.3.1 Radar combinado infravermelhos passivos/microondas un 4,00

3.3.2 Painel de comando un 1,00

3.3.3 Módulo de transmissão de alarme de voz e mensagens un 1,00

3.3.4 Central de segurança contra intrusão un 1,00

3.3.5 Sirene de alarme exterior un 1,00

3.3.6 Leitor com teclador e RFID (cartão) un 1,00

3.3.7 Testa elétrica un 1,00
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3.3.8 Fonte de alimentação com baterias un 1,00

3.3.9

Botão de pressão para saída "Request to Exit" normalmente

aberto e temporariamente fechado quando premido, branco com 

símbolo de chave no espelho

un 1,00

3.3.10 Placa controladora de porta un 1,00

3.3.11 Ligações, ensaios e programação vg 1,00

3.3.12 Licenciamento da sirene de alarme exterior vg 1,00

4 CCTV

4.1 Câmara IP, policromática, do tipo Ubiquiti UniFi UVC-Dome

Video IP Camera,IR LED,H.264,720p HD,30 FPS,Mic,PoE,

Indoor, para montagem em tecto falso.

un 2,00

4.2 Câmara IP, policromática, do tipo Ubiquiti UniFi UVC Video IP

Camera,IR LED,H.264,720p HD,30 FPS,Mic,PoE,Indoor/out,

para montagem no exterior.

un 1,00

4.3 Switch Gigabit PoE VigorSwitch P2261 - Gestão Layer 2 (IPv6,

QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking) - 24 Portas Giga PoE RJ-

45 (IEEE802.3aT) com 4 Portas Combo (UTP / SFP) + 2 SFP

un 1,00

4.4 Estação de trabalho constítuida por PC desktop teclado, rato e

monitor 22"

un 1,00

4.5 Engenharia de programação, configuração e colocação dos

sistemas em funcionamento. Restantes características técnicas

conforme  peças escritas e/ou desenhadas.

vg 1,00

4.6 Servidor de gravação/ gestão de video. 4Tb HDD, montagem de

rack.

un 1,00

V INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE AVAC

1 VRV 

1.1 Fornecimento  e  montagem da unidade exterior de VRV 

compacta,  como especificado nas condições técnicas, incluindo 

suportes, fixações e todos os trabalhos complementares e 

acessórios necessários ao correto funcionamento da instalação:

 

1.1.1 UE 1 e EU 2

1.1.1.1 Unidade Exterior  RXYQ 12 TY1 un 2,00

1.2 Fornecimento e montagem da unidade interiores de 4 vias com 

insuflação Uniforme (“Round Flow”), para sistema de VRV, 

como especificados nas condições técnicas, equipadas com 

filtros, incluindo todos os trabalhos complementares e 

acessórios necessários ao correto funcionamento da instalação:

1.2.1 UI 2.2
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1.2.1.1 Unidade interior cassete 4 vias, com insuflação uniforme,  FXFQ 

125 A com painel decorativo , kit sensor e kit para introdução de 

ar novo

un 1,00

1.2.2 UI 1,2 e UI 1.3

1.2.2.1 Unidade interior cassete 4 vias, com insuflação uniforme,  FXFQ 

80 A com painel decorativo , kit sensor e kit para introdução de 

ar novo

un 2,00

1.2.3 UI 2.3

1.2.3.1 Unidade interior cassete 4 vias, com insuflação uniforme,  FXFQ 

63 A com painel decorativo , kit sensor e kit para introdução de 

ar novo

un 1,00

1.2.4 UI 1,1

1.2.4.1 Unidade interior cassete 4 vias, com insuflação uniforme,  FXFQ 

50 A com painel decorativo , kit sensor e kit para introdução de 

ar novo

un 1,00

1.2.5 UI 1.5 e UI 2.1

1.2.5.1 Unidade interior cassete 4 vias, com insuflação uniforme,  FXFQ 

40 A com painel decorativo , kit sensor e kit para introdução de 

ar novo

un 2,00

1.3 Fornecimento e montagem da unidade interior mural, para 

sistema de VRV, como especificados nas condições técnicas, 

equipadas com filtros, incluindo todos os trabalhos 

complementares e acessórios necessários ao correto 

funcionamento da instalação:

1.3.1 UI 1.4

1.3.1.1 Unidade interior mural,  FXAQ 40 A un 1,00

1.4 Fornecimento e montagem recuperador de calor de fluxos 

cruzados com bateria de expansão direta, para sistema de VRV, 

como especificados nas condições técnicas, equipadas com 

filtros, incluindo todos os trabalhos complementares e 

acessórios necessários ao correto funcionamento da instalação:

1.4.1 UI 2.4

1.4.1.1 Recuperador de calor,  VKM 100GB, com bateria de expansão 

direta 

un 1,00

1.5 Fornecimento e montagem dos sistemas de regulação, controlo, 

monitorização e comando remoto incluindo todos os dispositivos 

de interface necessários:

1.5.1  Controlador Individual por cabo para unidade interior a fixar na 

parede ou na unidade interior BRC1E53A

un 9,00

2 SISTEMA SPLIT

2.1 Fornecimento  e  montagem de Split com unidade exterior e 

unidade interior mural,  como especificado nas condições 

técnicas, incluindo suportes, fixações, comando e todos os 

trabalhos complementares e acessórios necessários ao correto 

funcionamento da instalação:
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2.1.1 EU 3

2.1.1.1 Unidade Exterior  RXYJ20M un 1,00

2.1.2 UI 3

2.1.2.1 Unidade interior mural,  FTXJ20M-W, com filtro lavável un 1,00

2.1.2.1  Controlador Individual por infravermelhos para unidade interior 

ARC466A9

un 1,00

3 Tubagens do fluido frigorigéneo e acessórios

3.1 Fornecimento e montagem das tubagens de cobre para as 

linhas de líquido e de gás de fluído frigorigéneo, devidamente 

isolada, conforme indicações do fabricante, soldaduras das 

tubagens, desidratação dos sistemas com azoto e todos os 

trabalhos complementares e acessórios necessário ao correto 

funcionamento da instalação:

3.1.1 Tubo f 6,0 mm m 60,00

3.1.2 Tubo f 10 mm m 78,00

3.1.3 Tubo f 12 mm m 65,00

3.1.4 Tubo f 16 mm m 45,00

3.1.5 Tubo f 18 mm m 30,00

3.1.6 Tubo f 28 mm m 38,00

3.2 Derivações

3.2.1 KHRQ22M20T un 5,00

3.2.2 KHRQ22M64T un 2,00

3.3 Carga de refrigerante R410A extra

3.3.1 R410A kg 25,00

3.3.2 R32 kg 2,00

4 Fornecimento e montagem da Tubagem PVC rígido para esgoto 

de condensados incluindo suspensão, fixações, curvas e sifões:

4.1 DN 32 m 65,00

5 Ventilação das IS e Copa - Ventilador in-line, relógio 

programador, variador de velocidade , exaustor e valvulas

5.1 Fornecimento e montagem de ventilador tipo "In line" para 

ligação a conduta circular, variador de velocidade eléctrónico, 

relógio programador e Válvulas de extração e todos os 

equipamentos e acessórios para o bom funcionamento dos 

equipamentos.

5.1.1 Ventilador Canal Fast 100 ou equivalente un 1,00

5.1.2 Variador de velocidade "varionys M" ou equivalente un 1,00

5.1.3 Relógio programador digital conforme caderno de encargos un 1,00

5.1.4 Valvulas  de extração Austral  100 ou equivalente un 5,00

5.2 Fornecimento e montagem de exaustor com caudal máx 

300m3/h, com 3 velocidades, iluminação e filtros lavaveis

5.2.1 Exaustor com grupo filtante GHE62SI2 Silver ou equivalente un 1,00

6 Grelhas, filtros e manómetro de controlo de colmatação de 

filtros
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6.1 Fornecimento e montagem de Grelhas, filtros e Kit manometro 

para colmatação de filtros, incluindo todos os equipamentos e 

acessórios para o bom  funcionamento dos equipamentos.

6.1.1 Grelha de retorno com alhetas fixas a 45º tipo GAC 81, 

300mmx150mm,  com area livre de 0,018m2, equipadas com , 

aro de montagem e registo de caudal ou equivalente

un 11,00

6.1.2 Grelha de de insuflação com alhetas moveis de dupla flexão tipo 

GAC 20 ou equivalente, 250mmx150mm,  com area livre de 

0,0196m2, equipadas com , aro de montagem e registo de 

caudal ou equivalente

un 1,00

6.1.3 Fornecimento e montagem de grelha de de exterior, tipo GEA 

ou equivalente, equipada com rede antimosquito em arame 

galvanizado, com um passo de 31,5mm, pleno com ligação a 

conduta circular:

6.1.3.1 600mmx300 com area livre de 0,087m2 un 1,00

6.1.3.1 400mmx400 com area livre de 0,084m2 un 1,00

6.1.3.1 300mmx200 com area livre de 0,025m2 un 2,00

6.1.4 Fornecimento e montagem de elemento filtrante tipo FR SPG ou 

equivalente, ondulado com reforço de rede mnetálica, 287mm x 

592mm x 48 mm com área de filtragem de 036m2. Inclui-se 

neste artigo todo equipamento, trabalhos necessários à 

instalação, como porta filtros, pleno e ligação a conduta circular 

e portal filtro

6.1.4.1 Filtro SPG 287mmx592mmx40mm com area filtrante 0,36m2 , 

G4

un 1,00

6.1.4.2 Porta fltro PFG un 1,00

6.1.4.2 Pleno e adaptação para conduta circular un 1,00

6.1.5 Fornecimento e montagem de kit manómetro, para controlo de 

colmatação de filtros, tipo MG com gama de medição de 0 a 80 

Pa

un 1,00

7 Contudas retangulares, circulares e registos de caudal

7.1 Fornecimento e montagem de condutas retangulares e 

circulares , incluindo curva, ligações e acessórios de suspensão, 

conforme caderno de encargos

7.1.2 Circular s/isolamento térmico

7.1.2.1 D80 m 16,00

7.1.2.2 D100 m 25,00

7.1.2.3 D125 m 15,00

7.1.2.2 D250 m 15,00

7.1.3 Circular c/isolamento térmico

7.1.3.1 D150 m 110,00

7.1.4 Conduta retangular c/isolamento térmico m2 79,00

7.2 Fornecimento e montagem de registo de caudal para condutas 

circulares devidamente isoladas

7.2.1 Registo de caudal RG para conduta DN 150 mm, isolado un 8,00
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8 Ligações elétricas de controlo.

(Ver projeto de eletricidade)

8.1 Fornecimento de cabos de controlo dos equipamentos de 

acordo com as indicações do equipamento proposto pelo 

adjudicatário

8.1.1 Fornecimento e montagem de cabos de comando e controlo 

entre unidades

un 1,00

9 Estruturas metálicas 

9.1 Fornecimento de montagem de estrutras diversas de 

suspensão, suporte e apoio aos diversos equipamentos

9.1.1 Estruras metálicas un 1,00

10 Trabalhos de construção civil, acabamentos e pinturas.

10.1 Trabalhos de construção civil necessários para a montagem dos 

equipamentos e fornecimentos de materiais, incluindo 

acabamentos e pinturas

10.1.1 Trabalhos de Construção Civil de apoio ao AVAC un 1,00

10.1.2 Pinturas de apoio ao AVAC un 1,00

11 Realização de todos os ensaios e afinações necessários de 

forma a garantir o bom funcionamento da instalação de acordo 

com o caderno de encargos:

11.1 Arranque da instalação un 1,00

11.2 Ensaios e afinações un 1,00

12 Realização das telas finais e plano de manutenção com todos 

os elementos necessários:

12.1 Telas finais  (Reprodutíveis + CD) un 1,00

12.2 Manuais de funcionamento e plano de manutenção un 1,00

13 Realização de 4 manutenções durante os dois primeiros anos 

de funcionamento

13.1 Manutenção, conforme as indicações dos fabricantes e limpeza 

das condutas e grelhas

un 4,00
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VI REDE DE ÁGUAS

1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

2 DIVERSOS

TOTAL

INTRODUÇÃO 

Todos os artigos incluem apoio de construção civil,

nomeadamente abertura e tapamento de roços, fixação em

paredes ou tectos quando aplicados à vista e todos os trabalhos

preparatórios e acessórios. Quando enterrados inclui, abertura

de valas em qualquer tipo de terreno, execução de maciços,

entivações, tapamento com produtos seleccionados, almofada

de areia, compactação e transporte de sobrantes a vazadouro.

Todas as tubagens, incluem acessórios para as juntas de

dilatação e transição entre diferentes tipos de tubos

Todos os itens respeitarão a informação complementar

constituida pelo projecto escrito e desenhado.

Deverá ser efectuada uma análise detalhada do projecto, bem

como do local da Obra. Trabalhos que sejam considerados

essenciais à boa execução da obra, que se encontrem omissos

deste mapa, devem ser considerados em Orçamento.
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1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro

galvanizado série média, devidamente pintado em cor própria

(azul na rede de consumo, vermelho na rede de incêndios),

incluindo acessórios ranhurados em ferro fundido maleável

galvanizado, elementos para fixação à vista em paredes e

tectos e todos os fornecimentos e trabalhos complementares,

conforme Memória Descritiva e Justificativa do Projecto.

1.1.1 Diâm. 25mm (1") ml 1,70

1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem Multicamada em

tecto falso ou embutida em paredes na rede de água fria, com

acessórios de prensar incluindo os respectivos acessórios e

todos os fornecimentos e trabalhos acessórios necessários,

conforme Memória Descritiva e Justificativa do Projecto.
1.2.1 Diâm. 16 mm ml 24,89

1.2.2 Diâm. 20 mm ml 15,12

1.2.3 Diâm. 26 mm ml 22,90

1.3 Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento para

tubagem multicamada, a instalar em tecto falso, incluindo todos

os acessórios e trabalhos complementares:

1.3.1 Diâm. 20 mm un 1,00

1.3.2 Diâm. 26 mm un 3,00

2 DIVERSOS

2.1 Trabalhos de apoio de construção civil à execução da rede de 

águas.

vg 1,00

2.2 Execução de ensaios das redes. vg 1,00

2.3 Promoção da Inspecção/Vistoria junto das Águas do Porto. vg 1,00
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VII REDE DE ESGOTOS

1 REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS

2 DIVERSOS

TOTAL

INTRODUÇÃO 

Todos os artigos incluem apoio de construção civil,

nomeadamente abertura e tapamento de roços, fixação em

paredes ou tectos quando aplicados à vista e todos os trabalhos

preparatórios e acessórios. Quando enterrados inclui, abertura

de valas em qualquer tipo de terreno, execução de maciços,

entivações, tapamento com produtos seleccionados, almofada

de areia, compactação e transporte de sobrantes a vazadouro.

Todas as tubagens, incluem acessórios para as juntas de

dilatação e transição entre diferentes tipos de tubos

Todos os itens respeitarão a informação complementar

constituida pelo projecto escrito, desenhado e C.E.

Deverá ser efectuada uma análise detalhada do projecto, bem

como do local da Obra. Trabalhos que sejam considerados

essenciais à boa execução da obra, que se encontrem omissos

deste mapa, devem ser considerados em Orçamento.

NOTA: Não estão contabilizados os sifões individuais dos

equipamentos, considerando-se esses como parte integrante

dos respectivos equipamentos.

1 REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS
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1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido PN4,

em ramais de descarga de dispositivos e colectores em

pavimentos e paredes, incluindo os respectivos acessórios,

bocas de limpeza, sifões tubulares, abertura e tapamento de

valas e/ou roços, remoção carga e transporte dos produtos

sobrantes para vazadouro, execução de maciços e todos os

fornecimentos e trabalhos acessórios necessários:
1.1.1 Diâm. 40mm ml 6,83

1.1.2 Diâm. 50mm ml 11,55

1.1.3 Diâm. 75mm ml 4,52

1.1.4 Diâm. 90mm ml 7,00

1.2 Fornecimento e colocação de caixa de passagem de pavimento

com corpo em PVC e tampa em inox.

un 1,00

1.3 Fornecimento e colocação de válvula de admissão de ar tipo

Studor Max-Vent DN90, ou equivalente, em saídas de

ventilação de colector, incluindo todos os fornecimentos e

trabalhos acessórios necessários.

un 1,00

2 DIVERSOS

2.1 Trabalhos de apoio de construção civil à execução da rede de 

esgotos.

vg 1,00

2.2 Execução de ensaios das redes. vg 1,00
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