
Obra:

CAP I  

Artº 1 TRABALHOS GERAIS 

1.1 Apoio de construção civil a todos os trabalhos de instalações
especiais. vg 1,00

1.2 Transporte a vazadouro de todos os materiais a remover. vg 1,00

Artº 2 PAVIMENTOS

2.1 Remoção do revestimento de pavimento em PVC. m2 230,00

2.3 Regularização da superfície para assentamento de novo revestimento. m2 230,00

2.4 Fornecimento e instalação de revestimento de pavimento em manta
de PVC com espessura de 4mm na cor e padrão a definir em obra. m2 230,00

Artº 3 RODAPÉS
Fornecimento e montagem de rodapés em faia ml 26,40

Artº 4 PAREDES

Interiores

4.1 Reparação de paredes em estuque, incluindo picagem, reboco e
acabamento, nas zonas deterioradas. m2 45,08

4.2 Pintura a tinta de água, após preparação das superfícies e uma
demão de isolamento. (estucadas) m2 62,67

4.3 Remoção das divisórias com estrutura de alumínio, e com painéis de
fórmica e madeira. m2 103,00

4.4 Fornecimento e montagem de divisórias amovíveis com painéis
mistos de pós-formado vidro duplo com estore incorporado. m2 48.02

4.5 Fornecimento e montagem de painéis divisoria em vidro. m2 16,32
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4.6 Fornecimento e montagem de armários-divisórias com portas e
fechadura em pós-formado e rodapé para fixação de calha técnica. m2 95,26

4.7 Reparação e envernizamento do revestimento em madeira do
corredor depois de prévia preparação das superfícies m2

Artº 5 TECTOS

5.1 Pintura a tinta de água após prévia preparação das superfícies e uma
demão de isolamento. m2 234,90

5.2 Fornecimento e execução de tecto falso em painéis metálicos
microperfurados, com iluminação incorporada identico ao do piso 2
(Sector de Informática) m2 21,60

Artº 6 VÃOS

Portas

6.1 Fornecimento de porta incluindo ferragens a incorporar em divisória a 
fornecer (1 unid) vg 1

6.2 Fornecimento e instalação de portas de vidro de correr, incluindo
ferragens e fechadura (2 unid). vg 1

6.3 Capeamento das portas do corredor em ambas as faces e
substituição de vidros (bandeira) - 8 unid vg 1

6.4 Mudança do sentido de abertura de porta (1 unid). vg 1

Janelas

6.5 Limpeza de caixilharias e reparação de mastiques de isolamento. vg 1

6.6 Fornecimento e instalação de estores de tela, do tipo veneziano. vg 1

Artº 7 ESPECIALIDADES

7.1 Rede eléctrica

7.2 Revisão, reposição e limpeza das armaduras de iluminação existente,
incluindo toda a instalação até às caixas de derivação. vg 1

7.3 Fornecimento e instalação em todo o perimetro da sala de calha
técnica para passagem de cablagem, eléctrica, telefónica e
informática, com 14 cm de altura. vg 1

7.4 Fornecimento e instalação da cablagem necessária a cada posto de
trabalho conforme planta de distribuição de equipamento mobiliário. vg 1
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7.5 Fornecimento e instalação de tomadas de uso geral (em regra, 3 por
posto de trabalho). vg 1

7.6 Fornecimento e instalação de "spots" de iluminação com difusor de
vidro e lampadas de baixo consumo a encastrar no tecto falso do
corredor. vg 1

7.7 Reposicionamento dos detectores de incêndio, incluindo canalizações
necessárias.

Rede informática

7.8 Adaptação da rede informática à nova compartimentação e
distribuição dos postos de trabalho, incluindo fornecimento e
passagem de cablagem. vg 1

7.9 Fornecimento e instalação de tomadas de rede necessárias a cada
posto de trabalho. (em regra 2 por posto de trabalho) vg 1

Rede de Voz

7.10 Adaptação da rede telefonica à nova compartimentação e distribuição
dos postos de trabalho, incluindo fornecimento e passagem de
cablagem necessária. vg 1

7.11 Fornecimento e instalação das tomadas necessárias a cada posto de
trabalho. vg 1

Artº 8 OUTROS

Gabinetes (no 2º andar)

8.1 Reparação de paredes em estuque, incluindo picagem, reboco e
acabamento, nas zonas deterioradas. vg 1,00

8.2 Fornecimento e instalação de gesso cartonado, tipo pladur ou outro
identico, em duas paredes que integram 2 janelas a fim de evitar o
deterioro por infiltração nas paredes que integram as janelas m2 6,60

8.2 Pintura a tinta de água, após preparação das superfícies, das paredes
de dois gabintes no 2º andar m2 58,20
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