DONO DA OBRA:
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

NOME DA OBRA
Reabilitação do Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão
Perfil C1
99.00

05
98.00

ESCALA:
1_100

97.00

DATA:
Outubro de 2017

96.00

Rui Ribeiro / Carlos Oliveira / Jorge Maia

95.00

Colaboração:
94.00

Miguel Moniz / Joaquim Almeida / Ana Pinto
93.00

Observações importantes sobre a consulta deste processo
1. O presente projecto de execução compõe-se de 14 projectos complementares e indissociáveis, cada um dos quais com caderno de encargos próprio e medição,trabalho
quantidades
e orçamento.
de

92.00

2. Estes 14 projectos complementares estão organizados, contendo as partes escritas e desenhadas:
a) Projecto Geral de Arquitectura
b) Projecto de Estruturas
c) Projecto de Infra-estruturas Hidraúlicas
d) Projecto de Infra-estruturas Eléctricas
e) Projecto de Infra-estruturas de Telecomunicações
f) Projecto de Instalação de Segurança Ativa
g) Projecto de Instalações e Equipamentos Mecánicos.
h) Projecto de Verificação do Comportamento Térmico
i) Projecto de Acústica
j) Projecto de Gás
k) Projecto de Acessibilidades
l) Projecto de Gestão Técnica Cebtralizada
m)Plano de Prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição
n) Plano de Segurança e Saúde
3. A consulta do presente projecto deverá ser sempre feita através de uma leitura comparada entre as peças desenhadas e escritas que o compõem.

91.00

90.00

89.00
Monta-cargas com estrutura revestida a chapa
zincada tipo camarinha (Ver pormenores do projeto
das instalações e sistemas de transporte de
pessoas e cargas)

4. A consultados processosb), c), d), e), f), g), h), e j) deveráigualmenteser feita atravésda sua comparaçãocom o projectogeral de Arquitectura,consideradodocumentocentralao qual os processos

88.00

parcelares se encontram subordinados.
5. Caberáà AssistênciaTécnica,constituídapelosautoresdos váriosprojectose coordenadapelo Autor do projectode Arquitectura,esclarecerqualquerdiscrepânciaverificadaentre as peçasdesenhadase

escritas que compõem os processos.
6. A execuçãodos trabalhosserá realizadade acordocom os pormenoresdesenhadosque integramo presenteprocessoe aindaos restantedetalhesa fornecerao longoda obra, sempreque o Adjudicatário

87.00

os solicitepara o bom e correctoandamentodos trabalhos.Nenhumatarefa deveráser realizadasem que previamenteseja solicitadoao autor do projectoo detalheou as indicaçõesnecessáriasà sua
execução.
7. As marcasde quaisquerprodutosa proporpelo adjudicatáriona execuçãoda obra serãosempresujeitasà aprovaçãopréviada AssistênciaTécnica,à qual competirájulgar da sua equivalênciaqualitativa

86.00

aos produtos indicados como padrão no Caderno de Encargos.

8. Quandoos elementosa fornecerimpliquemum certo grau de repetiçãopoderáo Autor do Projectosolicitaruma amostraou um protótipopara ensaio e aprovaçãoem obra, sem a qual não deverá o
adjudicatário proceder á execução das peças restantes

85.00

9. Todas as tarefas incluídasnas ClausulasEspeciaisconstantesdos Mapas de Trabalhosobedecerãoàs disposiçõesexplicitadasnas restantespeças escritase desenhadasdo processogeral da obra,
nomeadamente nas Condições Gerais de execução que o integram.

Notas Gerais:

84.00

1. Todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e preparadas para receberem pintura
revestimento em chapa de aço corten

83.00

82.00

2. Todas as peças em aço utilizadas são em inox AISI 316 escovado

3. Todas as arestas, alhetas e rodapés em reboco devem ser protegidas com cantoneiras embutidas em material plástico e deverá garantir-se o perfeito nivelamento das mesmas.
4. Todas as barras superiores dos corrimãos serão biseladas nas suas arestas
5.
6.
7.
8.

Todas as soldaduras deverão ser feitas de modo a ficarem invisiveis
Todas as medidas deverão ser confirmadas em obra
As cotas indicadas são apenas para referência - Devem ser confirmadas em obra.
O layout de equipamento é meramente indicativo, devendo ser confirmado em obra

Nota Específica:
81.00

80.00

79.00

78.00

1. A execuçãode pavimentosdeveráser sempreprocedidade preparaçãomuitocuidadade modoa prevenirtodasas situaçõesde pendentes,empenos,degrause socosno cumprimentodo projeto,no ajuste
às cotas de elementos existentes a manter e na concordância de cotas de pavimentos entre espaços contíguos.

DONO DA OBRA:
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
NOME DA OBRA
Reabilitação do Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão
99.00

Perfil C2
98.00

06
97.00

ESCALA:
1_100

96.00

DATA:
Outubro de 2017

95.00

Rui Ribeiro / Carlos Oliveira / Jorge Maia

94.00

Colaboração:
93.00

Miguel Moniz / Joaquim Almeida / Ana Pinto

92.00

Observações importantes sobre a consulta deste processo
1. O presente projecto de execução compõe-se de 14 projectos complementares e indissociáveis, cada um dos quais com caderno de encargos próprio e medição,trabalho
quantidades
e orçamento.
de

91.00

2. Estes 14 projectos complementares estão organizados, contendo as partes escritas e desenhadas:
a) Projecto Geral de Arquitectura
b) Projecto de Estruturas
c) Projecto de Infra-estruturas Hidraúlicas
d) Projecto de Infra-estruturas Eléctricas
e) Projecto de Infra-estruturas de Telecomunicações
f) Projecto de Instalação de Segurança Ativa
g) Projecto de Instalações e Equipamentos Mecánicos.
h) Projecto de Verificação do Comportamento Térmico
i) Projecto de Acústica
j) Projecto de Gás
k) Projecto de Acessibilidades
l) Projecto de Gestão Técnica Cebtralizada
m)Plano de Prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição
n) Plano de Segurança e Saúde
3. A consulta do presente projecto deverá ser sempre feita através de uma leitura comparada entre as peças desenhadas e escritas que o compõem.

90.00

89.00
Malha de ferro
Vidro

88.00

4. A consultados processosb), c), d), e), f), g), h), e j) deveráigualmenteser feita atravésda sua comparaçãocom o projectogeral de Arquitectura,consideradodocumentocentralao qual os processos

parcelares se encontram subordinados.

Representação
esquemática da estrutura

87.00

5. Caberáà AssistênciaTécnica,constituídapelosautoresdos váriosprojectose coordenadapelo Autor do projectode Arquitectura,esclarecerqualquerdiscrepânciaverificadaentre as peçasdesenhadase

escritas que compõem os processos.
6. A execuçãodos trabalhosserá realizadade acordocom os pormenoresdesenhadosque integramo presenteprocessoe aindaos restantedetalhesa fornecerao longoda obra, sempreque o Adjudicatário

86.00

os solicitepara o bom e correctoandamentodos trabalhos.Nenhumatarefa deveráser realizadasem que previamenteseja solicitadoao autor do projectoo detalheou as indicaçõesnecessáriasà sua
execução.
7. As marcasde quaisquerprodutosa proporpelo adjudicatáriona execuçãoda obra serão sempresujeitasà aprovaçãopréviada AssistênciaTécnica,à qual competirájulgar da sua equivalênciaqualitativa
Galeria técnica
ventilada

85.00

aos produtos indicados como padrão no Caderno de Encargos.

8. Quandoos elementosa fornecerimpliquemum certo grau de repetiçãopoderáo Autor do Projectosolicitaruma amostraou um protótipopara ensaio e aprovaçãoem obra, sem a qual não deverá o
adjudicatário proceder á execução das peças restantes

9. Todas as tarefas incluídasnas ClausulasEspeciaisconstantesdos Mapas de Trabalhosobedecerãoàs disposiçõesexplicitadasnas restantespeças escritase desenhadasdo processogeral da obra,

84.00

nomeadamente nas Condições Gerais de execução que o integram.

83.54

Chapa
Publicitária

83.23
83.00

82.00

Grade de enrolar com cortina em alumínio
microperfurado lacado a branco
tipo " REFRAL 120 ps com
motor eletrico no interior do rolo"

Chapa
Publicitária

81.00

Chapa em
aço inox

Gesso cartonado
hidrófugo
Calha lacada a
branco

80.42

78.00

Grade de enrolar com cortina em alumínio
microperfurado lacado a branco
tipo " REFRAL 120 ps com
motor eletrico no interior do rolo"

Iluminação em calha
embutida

Banca de apoio em aço inox

79.00

Gesso Cartonado Hidrófugo

Estore elétrico
em rolo

Balança

Varão para produtos

Calha lacada a branco

80.00

Chapa
Publicitária

Banca em
Aço Inox
Expositores
amovíveis

Lavatório

Quadro Elétrico

Notas Gerais:
1. Todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e preparadas para receberem pintura
2. Todas as peças em aço utilizadas são em inox AISI 316 escovado
3. Todas as arestas, alhetas e rodapés em reboco devem ser protegidas com cantoneiras embutidas em material plástico e deverá garantir-se o perfeito nivelamento das mesmas.

4. Todas as barras superiores dos corrimãos serão biseladas nas suas arestas
5.
6.
7.
8.

Todas as soldaduras deverão ser feitas de modo a ficarem invisiveis
Todas as medidas deverão ser confirmadas em obra
As cotas indicadas são apenas para referência - Devem ser confirmadas em obra.
O layout de equipamento é meramente indicativo, devendo ser confirmado em obra

Nota Específica:
1. A execuçãode pavimentosdeveráser sempreprocedidade preparaçãomuitocuidadade modoa prevenirtodasas situaçõesde pendentes,empenos,degrause socosno cumprimentodo projeto,no ajuste
às cotas de elementos existentes a manter e na concordância de cotas de pavimentos entre espaços contíguos.

DONO DA OBRA:
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
NOME DA OBRA
Reabilitação do Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão
Perfil C3
99.00

07

98.00

ESCALA:
1_100

97.00

DATA:
Outubro de 2017

96.00

95.00

Rui Ribeiro / Carlos Oliveira / Jorge Maia
Colaboração:

94.00

Miguel Moniz / Joaquim Almeida / Ana Pinto
93.00

Observações importantes sobre a consulta deste processo
92.00

1. O presente projecto de execução compõe-se de 14 projectos complementares e indissociáveis, cada um dos quais com caderno de encargos próprio e medição,trabalho
quantidades
e orçamento.
de

2. Estes 14 projectos complementares estão organizados, contendo as partes escritas e desenhadas:

91.00

90.00

89.00
Malha de ferro
Vidro

88.00

a) Projecto Geral de Arquitectura
b) Projecto de Estruturas
c) Projecto de Infra-estruturas Hidraúlicas
d) Projecto de Infra-estruturas Eléctricas
e) Projecto de Infra-estruturas de Telecomunicações
f) Projecto de Instalação de Segurança Ativa
g) Projecto de Instalações e Equipamentos Mecánicos.
h) Projecto de Verificação do Comportamento Térmico
i) Projecto de Acústica
j) Projecto de Gás
k) Projecto de Acessibilidades
l) Projecto de Gestão Técnica Cebtralizada
m)Plano de Prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição
n) Plano de Segurança e Saúde
3. A consulta do presente projecto deverá ser sempre feita através de uma leitura comparada entre as peças desenhadas e escritas que o compõem.
4. A consultados processosb), c), d), e), f), g), h), e j) deveráigualmenteser feita atravésda sua comparaçãocom o projectogeral de Arquitectura,consideradodocumentocentralao qual os processos

parcelares se encontram subordinados.
5. Caberáà AssistênciaTécnica,constituídapelosautoresdos váriosprojectose coordenadapelo Autordo projectode Arquitectura,esclarecerqualquerdiscrepânciaverificadaentre as peçasdesenhadase

escritas que compõem os processos.

87.00

6. A execuçãodos trabalhosserá realizadade acordocom os pormenoresdesenhadosque integramo presenteprocessoe aindaos restantedetalhesa fornecerao longoda obra, sempreque o Adjudicatário
os solicitepara o bom e correctoandamentodos trabalhos.Nenhumatarefa deveráser realizadasem que previamenteseja solicitadoao autor do projectoo detalheou as indicaçõesnecessáriasà sua
execução.

86.00

7. As marcasde quaisquerprodutosa proporpelo adjudicatáriona execuçãoda obra serão sempresujeitasà aprovaçãopréviada AssistênciaTécnica,à qual competirájulgar da sua equivalênciaqualitativa
aos produtos indicados como padrão no Caderno de Encargos.

8. Quandoos elementosa fornecerimpliquemum certo grau de repetiçãopoderáo Autor do Projectosolicitaruma amostraou um protótipopara ensaio e aprovaçãoem obra, sem a qual não deverá o

85.00

Galeria técnica
ventilada

adjudicatário proceder á execução das peças restantes
9. Todas as tarefasincluídasnas ClausulasEspeciaisconstantesdos Mapasde Trabalhosobedecerãoàs disposiçõesexplicitadasnas restantespeças escritase desenhadasdo processogeral da obra,
nomeadamente nas Condições Gerais de execução que o integram.

84.00

Notas Gerais:
1. Todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e preparadas para receberem pintura
2. Todas as peças em aço utilizadas são em inox AISI 316 escovado

83.00

Fontanário a
reposicionar

3. Todas as arestas, alhetas e rodapés em reboco devem ser protegidas com cantoneiras embutidas em material plástico e deverá garantir-se o perfeito nivelamento das mesmas.

4. Todas as barras superiores dos corrimãos serão biseladas nas suas arestas

82.00

81.00

5.
6.
7.
8.

Todas as soldaduras deverão ser feitas de modo a ficarem invisiveis
Todas as medidas deverão ser confirmadas em obra
As cotas indicadas são apenas para referência - Devem ser confirmadas em obra.
O layout de equipamento é meramente indicativo, devendo ser confirmado em obra

Nota Específica:
1. A execuçãode pavimentosdeveráser sempreprocedidade preparaçãomuitocuidadade modoa prevenirtodasas situaçõesde pendentes,empenos,degrause socosno cumprimentodo projeto,no ajuste
às cotas de elementos existentes a manter e na concordância de cotas de pavimentos entre espaços contíguos.

80.00

79.00

78.00

DONO DA OBRA:
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

NOME DA OBRA
Reabilitação do Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão
Perfil C4
99.00

08

98.00

ESCALA:
1_100

97.00

DATA:
Outubro de 2017

96.00

Rui Ribeiro / Carlos Oliveira / Jorge Maia
95.00

Colaboração:
94.00

Miguel Moniz / Joaquim Almeida / Ana Pinto

93.00

Observações importantes sobre a consulta deste processo
1. O presente projecto de execução compõe-se de 14 projectos complementares e indissociáveis, cada um dos quais com caderno de encargos próprio e medição,trabalho
quantidades
e orçamento.
de

2. Estes 14 projectos complementares estão organizados, contendo as partes escritas e desenhadas:

92.00

a) Projecto Geral de Arquitectura
b) Projecto de Estruturas
c) Projecto de Infra-estruturas Hidraúlicas
d) Projecto de Infra-estruturas Eléctricas
e) Projecto de Infra-estruturas de Telecomunicações
f) Projecto de Instalação de Segurança Ativa
g) Projecto de Instalações e Equipamentos Mecánicos.
h) Projecto de Verificação do Comportamento Térmico
i) Projecto de Acústica
j) Projecto de Gás
k) Projecto de Acessibilidades
l) Projecto de Gestão Técnica Cebtralizada
m)Plano de Prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição
n) Plano de Segurança e Saúde
3. A consulta do presente projecto deverá ser sempre feita através de uma leitura comparada entre as peças desenhadas e escritas que o compõem.

91.00

90.00

89.00

4. A consultados processosb), c), d), e), f), g), h), e j) deveráigualmenteser feita atravésda sua comparaçãocom o projectogeral de Arquitectura,consideradodocumentocentralao qual os processos

parcelares se encontram subordinados.
5. Caberáà AssistênciaTécnica,constituídapelosautoresdos váriosprojectose coordenadapelo Autor do projectode Arquitectura,esclarecerqualquerdiscrepânciaverificadaentre as peçasdesenhadase

88.00

escritas que compõem os processos.
6. A execuçãodos trabalhosserá realizadade acordocom os pormenoresdesenhadosque integramo presenteprocessoe aindaos restantedetalhesa fornecerao longoda obra, sempreque o Adjudicatário

87.00

os solicitepara o bom e correctoandamentodos trabalhos.Nenhumatarefa deveráser realizadasem que previamenteseja solicitadoao autor do projectoo detalheou as indicaçõesnecessáriasà sua

Representação
esquemática da estrutura

execução.
7. As marcasde quaisquerprodutosa proporpelo adjudicatáriona execuçãoda obra serão sempresujeitasà aprovaçãopréviada AssistênciaTécnica,à qual competirájulgar da sua equivalênciaqualitativa

Gradeamento a
recuperar

Galeria técnica
ventilada

aos produtos indicados como padrão no Caderno de Encargos.

86.00

8. Quandoos elementosa fornecerimpliquemum certo grau de repetiçãopoderáo Autor do Projectosolicitaruma amostraou um protótipopara ensaio e aprovaçãoem obra, sem a qual não deverá o
adjudicatário proceder á execução das peças restantes
9. Todas as tarefas incluídasnas ClausulasEspeciaisconstantesdos Mapas de Trabalhosobedecerãoàs disposiçõesexplicitadasnas restantespeças escritase desenhadasdo processogeral da obra,
nomeadamente nas Condições Gerais de execução que o integram.

85.00

Notas Gerais:
1. Todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e preparadas para receberem pintura

84.00

2. Todas as peças em aço utilizadas são em inox AISI 316 escovado

83.54
83.00

Representação
esquemática

82.00

3. Todas as arestas, alhetas e rodapés em reboco devem ser protegidas com cantoneiras embutidas em material plástico e deverá garantir-se o perfeito nivelamento das mesmas.
NOME DO ESTABELECIMENTO

NOME DO ESTABELECIMENTO

NOME DO ESTABELECIMENTO

NOME DO ESTABELECIMENTO

NOME DO ESTABELECIMENTO

PLACA DE PUBLICIDADE

PLACA DE PUBLICIDADE

PLACA DE PUBLICIDADE

PLACA DE PUBLICIDADE

PLACA DE PUBLICIDADE

4. Todas as barras superiores dos corrimãos serão biseladas nas suas arestas
5.
6.
7.
8.

Todas as soldaduras deverão ser feitas de modo a ficarem invisiveis
Todas as medidas deverão ser confirmadas em obra
As cotas indicadas são apenas para referência - Devem ser confirmadas em obra.
O layout de equipamento é meramente indicativo, devendo ser confirmado em obra

Nota Específica:
1. A execuçãode pavimentosdeveráser sempreprocedidade preparaçãomuitocuidadade modoa prevenirtodasas situaçõesde pendentes,empenos,degrause socosno cumprimentodo projeto,no ajuste
às cotas de elementos existentes a manter e na concordância de cotas de pavimentos entre espaços contíguos.

81.00
80.42
80.00

79.00

78.00

DONO DA OBRA:
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

NOME DA OBRA
Reabilitação do Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão
Perfil C5
99.00

09
98.00

ESCALA:
1_100

97.00

DATA:
Outubro de 2017

96.00

Rui Ribeiro / Carlos Oliveira / Jorge Maia

95.00

Colaboração:
94.00

Miguel Moniz / Joaquim Almeida / Ana Pinto

93.00

Observações importantes sobre a consulta deste processo
1. O presente projecto de execução compõe-se de 14 projectos complementares e indissociáveis, cada um dos quais com caderno de encargos próprio e medição,trabalho
quantidades
e orçamento.
de

2. Estes 14 projectos complementares estão organizados, contendo as partes escritas e desenhadas:

92.00

a) Projecto Geral de Arquitectura
b) Projecto de Estruturas
c) Projecto de Infra-estruturas Hidraúlicas
d) Projecto de Infra-estruturas Eléctricas
e) Projecto de Infra-estruturas de Telecomunicações
f) Projecto de Instalação de Segurança Ativa
g) Projecto de Instalações e Equipamentos Mecánicos.
h) Projecto de Verificação do Comportamento Térmico
i) Projecto de Acústica
j) Projecto de Gás
k) Projecto de Acessibilidades
l) Projecto de Gestão Técnica Cebtralizada
m)Plano de Prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição
n) Plano de Segurança e Saúde
3. A consulta do presente projecto deverá ser sempre feita através de uma leitura comparada entre as peças desenhadas e escritas que o compõem.

91.00

90.00

89.00

4. A consultados processosb), c), d), e), f), g), h), e j) deveráigualmenteser feita atravésda sua comparaçãocom o projectogeral de Arquitectura,consideradodocumentocentralao qual os processos

parcelares se encontram subordinados.

88.00

5. Caberáà AssistênciaTécnica,constituídapelosautoresdos váriosprojectose coordenadapelo Autor do projectode Arquitectura,esclarecerqualquerdiscrepânciaverificadaentre as peçasdesenhadase

escritas que compõem os processos.
6. A execuçãodos trabalhosserá realizadade acordocom os pormenoresdesenhadosque integramo presenteprocessoe aindaos restantedetalhesa fornecerao longoda obra, sempreque o Adjudicatário
Representação
esquemática da estrutura

87.00

os solicitepara o bom e correctoandamentodos trabalhos.Nenhumatarefa deveráser realizadasem que previamenteseja solicitadoao autor do projectoo detalheou as indicaçõesnecessáriasà sua
execução.
7. As marcasde quaisquerprodutosa proporpelo adjudicatáriona execuçãoda obra serãosempresujeitasà aprovaçãopréviada AssistênciaTécnica,à qual competirájulgar da sua equivalênciaqualitativa

aos produtos indicados como padrão no Caderno de Encargos.

86.00

8. Quandoos elementosa fornecerimpliquemum certo grau de repetiçãopoderáo Autor do Projectosolicitaruma amostraou um protótipopara ensaio e aprovaçãoem obra, sem a qual não deverá o
adjudicatário proceder á execução das peças restantes
9. Todas as tarefas incluídasnas ClausulasEspeciaisconstantesdos Mapas de Trabalhosobedecerãoàs disposiçõesexplicitadasnas restantespeças escritase desenhadasdo processogeral da obra,

85.00

nomeadamente nas Condições Gerais de execução que o integram.

Notas Gerais:
84.00

1. Todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e preparadas para receberem pintura
2. Todas as peças em aço utilizadas são em inox AISI 316 escovado

83.00

3. Todas as arestas, alhetas e rodapés em reboco devem ser protegidas com cantoneiras embutidas em material plástico e deverá garantir-se o perfeito nivelamento das mesmas.

armadura
(iluminação)

Passagem da tubagem de exaustão

Chapa
publicitária em
acrílico

82.00

Grade de enrolar com cortina em alumínio
microperfurado lacado a branco
tipo " REFRAL 120 ps com
motor eletrico no interior do rolo"

4. Todas as barras superiores dos corrimãos serão biseladas nas suas arestas
5.
6.
7.
8.

Todas as soldaduras deverão ser feitas de modo a ficarem invisiveis
Todas as medidas deverão ser confirmadas em obra
As cotas indicadas são apenas para referência - Devem ser confirmadas em obra.
O layout de equipamento é meramente indicativo, devendo ser confirmado em obra

Nota Específica:

Iluminação
embutida
banca de atendimento em aço inox

81.00

80.00

79.00

78.00

Calha lacada a
branco

1. A execuçãode pavimentosdeveráser sempreprocedidade preparaçãomuitocuidadade modoa prevenirtodasas situaçõesde pendentes,empenos,degrause socosno cumprimentodo projeto,no ajuste
às cotas de elementos existentes a manter e na concordância de cotas de pavimentos entre espaços contíguos.

80.42

DONO DA OBRA:
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

NOME DA OBRA
Reabilitação do Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão
99.00

Perfil C6

98.00

10
97.00

ESCALA:
1_100

96.00

DATA:
Outubro de 2017

95.00

Rui Ribeiro / Carlos Oliveira / Jorge Maia
94.00

Colaboração:
93.00

Miguel Moniz / Joaquim Almeida / Ana Pinto

92.00

Observações importantes sobre a consulta deste processo
1. O presente projecto de execução compõe-se de 14 projectos complementares e indissociáveis, cada um dos quais com caderno de encargos próprio e medição,trabalho
quantidades
e orçamento.
de

2. Estes 14 projectos complementares estão organizados, contendo as partes escritas e desenhadas:

91.00

a) Projecto Geral de Arquitectura
b) Projecto de Estruturas
c) Projecto de Infra-estruturas Hidraúlicas
d) Projecto de Infra-estruturas Eléctricas
e) Projecto de Infra-estruturas de Telecomunicações
f) Projecto de Instalação de Segurança Ativa
g) Projecto de Instalações e Equipamentos Mecánicos.
h) Projecto de Verificação do Comportamento Térmico
i) Projecto de Acústica
j) Projecto de Gás
k) Projecto de Acessibilidades
l) Projecto de Gestão Técnica Cebtralizada
m)Plano de Prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição
n) Plano de Segurança e Saúde
3. A consulta do presente projecto deverá ser sempre feita através de uma leitura comparada entre as peças desenhadas e escritas que o compõem.

90.00

89.00

88.00

4. A consultados processosb), c), d), e), f), g), h), e j) deveráigualmenteser feita atravésda sua comparaçãocom o projectogeral de Arquitectura,consideradodocumentocentralao qual os processos

parcelares se encontram subordinados.

87.00

5. Caberáà AssistênciaTécnica,constituídapelosautoresdos váriosprojectose coordenadapelo Autor do projectode Arquitectura,esclarecerqualquerdiscrepânciaverificadaentre as peçasdesenhadase

escritas que compõem os processos.
6. A execuçãodos trabalhosserá realizadade acordocom os pormenoresdesenhadosque integramo presenteprocessoe aindaos restantedetalhesa fornecerao longoda obra, sempreque o Adjudicatário
os solicitepara o bom e correctoandamentodos trabalhos.Nenhumatarefa deveráser realizadasem que previamenteseja solicitadoao autor do projectoo detalheou as indicaçõesnecessáriasà sua

86.00

execução.
7. As marcasde quaisquerprodutosa proporpelo adjudicatáriona execuçãoda obra serão sempresujeitasà aprovaçãopréviada AssistênciaTécnica,à qual competirájulgar da sua equivalênciaqualitativa

aos produtos indicados como padrão no Caderno de Encargos.

85.00

8. Quandoos elementosa fornecerimpliquemum certo grau de repetiçãopoderáo Autor do Projectosolicitaruma amostraou um protótipopara ensaio e aprovaçãoem obra, sem a qual não deverá o
adjudicatário proceder á execução das peças restantes
9. Todas as tarefas incluídasnas ClausulasEspeciaisconstantesdos Mapas de Trabalhosobedecerãoàs disposiçõesexplicitadasnas restantespeças escritase desenhadasdo processogeral da obra,

84.00

nomeadamente nas Condições Gerais de execução que o integram.

0,72

Notas Gerais:
1. Todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e preparadas para receberem pintura

83.00

2. Todas as peças em aço utilizadas são em inox AISI 316 escovado

3. Todas as arestas, alhetas e rodapés em reboco devem ser protegidas com cantoneiras embutidas em material plástico e deverá garantir-se o perfeito nivelamento das mesmas.
4. Todas as barras superiores dos corrimãos serão biseladas nas suas arestas

82.00
3,00
2,70

81.00

5.
6.
7.
8.

Todas as soldaduras deverão ser feitas de modo a ficarem invisiveis
Todas as medidas deverão ser confirmadas em obra
As cotas indicadas são apenas para referência - Devem ser confirmadas em obra.
O layout de equipamento é meramente indicativo, devendo ser confirmado em obra

Nota Específica:
80.00

79.00

78.00

1. A execuçãode pavimentosdeveráser sempreprocedidade preparaçãomuitocuidadade modoa prevenirtodasas situaçõesde pendentes,empenos,degrause socosno cumprimentodo projeto,no ajuste
às cotas de elementos existentes a manter e na concordância de cotas de pavimentos entre espaços contíguos.

DONO DA OBRA:
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

NOME DA OBRA
Reabilitação do Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão
Perfil C7
99.00

11
98.00

ESCALA:
1_100
97.00

DATA:
Outubro de 2017
96.00

Rui Ribeiro / Carlos Oliveira / Jorge Maia

95.00

Colaboração:
94.00

Miguel Moniz / Joaquim Almeida / Ana Pinto
93.00

Observações importantes sobre a consulta deste processo
1. O presente projecto de execução compõe-se de 14 projectos complementares e indissociáveis, cada um dos quais com caderno de encargos próprio e medição,trabalho
quantidades
e orçamento.
de

92.00

2. Estes 14 projectos complementares estão organizados, contendo as partes escritas e desenhadas:
a) Projecto Geral de Arquitectura
b) Projecto de Estruturas
c) Projecto de Infra-estruturas Hidraúlicas
d) Projecto de Infra-estruturas Eléctricas
e) Projecto de Infra-estruturas de Telecomunicações
f) Projecto de Instalação de Segurança Ativa
g) Projecto de Instalações e Equipamentos Mecánicos.
h) Projecto de Verificação do Comportamento Térmico
i) Projecto de Acústica
j) Projecto de Gás
k) Projecto de Acessibilidades
l) Projecto de Gestão Técnica Cebtralizada
m)Plano de Prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição
n) Plano de Segurança e Saúde
3. A consulta do presente projecto deverá ser sempre feita através de uma leitura comparada entre as peças desenhadas e escritas que o compõem.

91.00

90.00

89.00

4. A consultados processosb), c), d), e), f), g), h), e j) deveráigualmenteser feita atravésda sua comparaçãocom o projectogeral de Arquitectura,consideradodocumentocentralao qual os processos

88.00

parcelares se encontram subordinados.
5. Caberáà AssistênciaTécnica,constituídapelosautoresdos váriosprojectose coordenadapelo Autor do projectode Arquitectura,esclarecerqualquerdiscrepânciaverificadaentre as peçasdesenhadase

escritas que compõem os processos.
6. A execuçãodos trabalhosserá realizadade acordocom os pormenoresdesenhadosque integramo presenteprocessoe aindaos restantedetalhesa fornecerao longoda obra, sempreque o Adjudicatário

87.00

os solicitepara o bom e correctoandamentodos trabalhos.Nenhumatarefa deveráser realizadasem que previamenteseja solicitadoao autor do projectoo detalheou as indicaçõesnecessáriasà sua
execução.
7. As marcasde quaisquerprodutosa proporpelo adjudicatáriona execuçãoda obra serão sempresujeitasà aprovaçãopréviada AssistênciaTécnica,à qual competirájulgar da sua equivalênciaqualitativa

86.00

aos produtos indicados como padrão no Caderno de Encargos.

8. Quandoos elementosa fornecerimpliquemum certo grau de repetiçãopoderáo Autor do Projectosolicitaruma amostraou um protótipopara ensaio e aprovaçãoem obra, sem a qual não deverá o
adjudicatário proceder á execução das peças restantes

85.00

Mercado Permanente - flores e velas

Mercado Permanente - peixarias e espaço
showcooking

Mercado Permanente - frutas e horticulas

9. Todas as tarefas incluídasnas ClausulasEspeciaisconstantesdos Mapas de Trabalhosobedecerãoàs disposiçõesexplicitadasnas restantespeças escritase desenhadasdo processogeral da obra,
nomeadamente nas Condições Gerais de execução que o integram.

Notas Gerais:

84.00

1. Todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e preparadas para receberem pintura
2. Todas as peças em aço utilizadas são em inox AISI 316 escovado

Chapa
Publicitária

3. Todas as arestas, alhetas e rodapés em reboco devem ser protegidas com cantoneiras embutidas em material plástico e deverá garantir-se o perfeito nivelamento das mesmas.

83.00

4. Todas as barras superiores dos corrimãos serão biseladas nas suas arestas

82.00

Grade de enrolar com cortina em alumínio
microperfurado lacado a branco
tipo " REFRAL 120 ps com
motor eletrico no interior do rolo"

micro-ondas

forno

81.00

80.00

79.00

78.00

5.
6.
7.
8.

Todas as soldaduras deverão ser feitas de modo a ficarem invisiveis
Todas as medidas deverão ser confirmadas em obra
As cotas indicadas são apenas para referência - Devem ser confirmadas em obra.
O layout de equipamento é meramente indicativo, devendo ser confirmado em obra

Nota Específica:

frigorífico

1. A execuçãode pavimentosdeveráser sempreprocedidade preparaçãomuitocuidadade modoa prevenirtodasas situaçõesde pendentes,empenos,degrause socosno cumprimentodo projeto,no ajuste
às cotas de elementos existentes a manter e na concordância de cotas de pavimentos entre espaços contíguos.

DONO DA OBRA:
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

NOME DA OBRA
Reabilitação do Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão
Perfil C8
99.00

12
98.00

ESCALA:
1_100
97.00

DATA:
Outubro de 2017
96.00

95.00

Rui Ribeiro / Carlos Oliveira / Jorge Maia

Colaboração:
94.00

Miguel Moniz / Joaquim Almeida / Ana Pinto
93.00

Observações importantes sobre a consulta deste processo
92.00

91.00

90.00

89.00

1. O presente projecto de execução compõe-se de 14 projectos complementares e indissociáveis, cada um dos quais com caderno de encargos próprio e medição,trabalho
quantidades
e orçamento.
de

2. Estes 14 projectos complementares estão organizados, contendo as partes escritas e desenhadas:
a) Projecto Geral de Arquitectura
b) Projecto de Estruturas
c) Projecto de Infra-estruturas Hidraúlicas
d) Projecto de Infra-estruturas Eléctricas
e) Projecto de Infra-estruturas de Telecomunicações
f) Projecto de Instalação de Segurança Ativa
g) Projecto de Instalações e Equipamentos Mecánicos.
h) Projecto de Verificação do Comportamento Térmico
i) Projecto de Acústica
j) Projecto de Gás
k) Projecto de Acessibilidades
l) Projecto de Gestão Técnica Cebtralizada
m)Plano de Prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição
n) Plano de Segurança e Saúde
3. A consulta do presente projecto deverá ser sempre feita através de uma leitura comparada entre as peças desenhadas e escritas que o compõem.
4. A consultados processosb), c), d), e), f), g), h), e j) deveráigualmenteser feita atravésda sua comparaçãocom o projectogeral de Arquitectura,consideradodocumentocentralao qual os processos

88.00

parcelares se encontram subordinados.
5. Caberáà AssistênciaTécnica,constituídapelosautoresdos váriosprojectose coordenadapelo Autor do projectode Arquitectura,esclarecerqualquerdiscrepânciaverificadaentre as peçasdesenhadase

escritas que compõem os processos.

87.00

6. A execuçãodos trabalhosserá realizadade acordocom os pormenoresdesenhadosque integramo presenteprocessoe aindaos restantedetalhesa fornecerao longoda obra, sempreque o Adjudicatário
os solicitepara o bom e correctoandamentodos trabalhos.Nenhumatarefa deveráser realizadasem que previamenteseja solicitadoao autor do projectoo detalheou as indicaçõesnecessáriasà sua
execução.

86.00

7. As marcasde quaisquerprodutosa proporpelo adjudicatáriona execuçãoda obra serão sempresujeitasà aprovaçãopréviada AssistênciaTécnica,à qual competirájulgar da sua equivalênciaqualitativa

aos produtos indicados como padrão no Caderno de Encargos.

8. Quandoos elementosa fornecerimpliquemum certo grau de repetiçãopoderáo Autor do Projectosolicitaruma amostraou um protótipopara ensaio e aprovaçãoem obra, sem a qual não deverá o
adjudicatário proceder á execução das peças restantes

85.00

9. Todas as tarefas incluídasnas ClausulasEspeciaisconstantesdos Mapas de Trabalhosobedecerãoàs disposiçõesexplicitadasnas restantespeças escritase desenhadasdo processogeral da obra,
nomeadamente nas Condições Gerais de execução que o integram.

84.00

Notas Gerais:
1. Todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e preparadas para receberem pintura
2. Todas as peças em aço utilizadas são em inox AISI 316 escovado

83.00

3. Todas as arestas, alhetas e rodapés em reboco devem ser protegidas com cantoneiras embutidas em material plástico e deverá garantir-se o perfeito nivelamento das mesmas.
4. Todas as barras superiores dos corrimãos serão biseladas nas suas arestas

82.00

5.
6.
7.
8.

Todas as soldaduras deverão ser feitas de modo a ficarem invisiveis
Todas as medidas deverão ser confirmadas em obra
As cotas indicadas são apenas para referência - Devem ser confirmadas em obra.
O layout de equipamento é meramente indicativo, devendo ser confirmado em obra

Nota Específica:
81.00

80.00

79.00

78.00

1. A execuçãode pavimentosdeveráser sempreprocedidade preparaçãomuitocuidadade modoa prevenirtodasas situaçõesde pendentes,empenos,degrause socosno cumprimentodo projeto,no ajuste
às cotas de elementos existentes a manter e na concordância de cotas de pavimentos entre espaços contíguos.

