
Código Designação Descrição Unidade Qtd Preço Base Requisitos Local Entrega
1 MOVIMENTO DE TERRAS

1.1

Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo carga,  transporte e 
descarga em deposito da responsabilidade do empreiteiro para posterior 
reutilização e remoção das terras sobrantes da responsabilidade do 
empreiteiro. m3 42

1.2

Aterro com terras provenientes da escavação, compactação, rega, 
compactação e rega por camadas não superiores a 30cm, assim como 
todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa execução. m3 20,7

2 MUROS
2.1 Demolição

2.1.1

Desmonte de muros existentes granito, com aproveitamento do material 
da demolição, incluindo carga transporte e descarga em estaleiro para 
posterior reutilização, assim como todos os trabalhos necessários. m2 34,5

2.1.2
Demolição de muro em betão ciclópico junto a rampa, incluindo carga, 
transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro. m2 5,2

2.2 Muro Granito

2.2.1

Execução de muros de alvenaria de granito com 30/40cm espessura com 
pedra resultante do desmonte, assente em fundação de betão, incluindo 
movimento de terras da fundação, bem como todos os trabalhos 
necessários a sua boa execução de acordo com com o existente. m2 34,5

2.2.2

Fornecimento e execução de muros de alvenaria de granito com 30/40cm 
espessura, assente em fundação de betão, incluindo movimento de terras 
da fundação, bem como todos os trabalhos necessários a sua boa 
execução de acordo com com o existente. m2 5,53

2.3

Betão ciclópico em muros c/ a dosagem de 250 kg de cimento por 23% de 
pedra grossa, com diam. Até 0.20m, incluindo cofragem, escoramento, 
fornecimento e aplicação.

2.3.1 Em fundação de muros de suporte, espera e vedação. m3 7,5
2.3.2  Em elevação de muros de suporte e espera. m3 13,8
3 DIVERSOS

3.1

Levantamento e recolocação de rede de vedação existente em malha 
plastificada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa 
recolocação e fixação de modo a ficar nas condições existentes. ml 19



3.2

Remoção de raizes existentes, que provocaram deformação dos muros a 
reparar, incluindo todos os trabalhos e meios necessários a sua remoção, 
carga transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do 
empreiteiro UN 2


