
Munícipio de Fafe

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EQUIPAMENTO E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. vg 1
2 1.2 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 2
3 1.3 Manutenção e sinalização da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso ás casas. vg 1
 2 PASSEIOS e BERMAS
4 2.1 Demolição de passeios em betonilha, incluindo carga, transporte e descarga em local de vazadouro da responsabilidade do empreiteiro. m2 2035
5 2.2 Fornecimento e execução de massame de fundação e acabamento em betonilha, constituído por camada de brita n.º3 com a espessura de 0,15m, betão C15/20 e

acabamento da betonilha em tipo pavimento varrido ou esquartelado.
m2 2035

6 2.3 Levantamento e reposição de passeios em pedra de chão, incluindo fornecimento, espalhamento e regularização de areia na base e recobrimento com o mesmo
material.

m2 722

7 2.4 Levantamento e reposição de cubos de forma a colmatar o desnível dos pavimentos, após o reforço do pavimento em vários pontos do concelho. m2 633
8 2.5 Levantamento e reposição de calçada à portuguesa de forma a colmatar o desnível dos pavimentos, após o reforço do pavimento em vários pontos do concelho. m2 856
 3 MUROS
9 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para execução de fundação de muros de suporte, espera e vedação, incluindo reposição de terras e remoção dos produtos

sobrantes a local de vazadouro.
m3 126

 3.2 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.
10 3.2.1 Em fundação de muros de suporte, espera e vedação. m3 105
11 3.2.2 Em elevação de muros de suporte e espera. m3 236
 4 DIVERSOS

12 4.1 Execução de caldeiras, com guias de betão, incluindo fundação em betão para assentamento das guias e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa
execução.

UN 21

13 4.2 Eliminação de caldeiras e retirada de árvores, incluindo pavimentação dos espaços e todos os trabalhos necessários. UN 3
14 4.3 Levantamento e reposição de guias de granito danificadas pelas raízes das árvores em passeios da cidade, incluindo reassentamento de cubos na sua envolvente. UN 4
15 4.4 Execução de geodreno, incluindo fornecimento e colocação de manta geotêxtil, brita de várias dimensões, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais

necessários ao seu bom funcionamento.
vg 1
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