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Junto se envia a lista de erros e omissões a qual foi aprovada por esta Câmara Municipal, através de 

despacho datado de 16 de Julho do corrente, conforme o disposto no nº 5 do artigo 61º do Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de Janeiro de acordo com o relatório do autor do projecto, com o qual se concordou. 

Nos termos do nº 6, do supra referido artigo e D.L. a mesma lista encontra-se publicitada e foi feita a sua 

junção às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta, e notificados todos os 

interessados que adquiriram as peças do procedimento. 

Mais se informa que o prazo de apresentação das propostas foi prorrogado até ao dia 20 de Julho de 2009, 

pelas 16h00m, tendo em atenção a aceitação dos erros e omissões acima identificados. 

Estas alterações fazem parte integrante das peças do procedimento a que dizem respeito e prevalecem 

sobre estas em caso de divergência. 

Esclarece-se ainda que a lista de erros e omissões aprovada e a informação de prorrogação de prazo para 

apresentação das propostas encontram-se disponíveis no site deste Município, através do endereço, 

www.cm-grandola.pt. 

 

http://www.cm-grandola.pt/
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7

REVESTIMENTOS 

PAREDES/TECTOS

7.3

Muro exterior rebocado, com

reboco de argamassa de cimento e 

areia ao traço 1:6, incluindo aditivo

anti-fendilhante, 

impermeabilizante, de acordo com

mapa de acabamentos e todos os

trabalhos necessários e

complementares. m2 -55,33

9

REVESTIMENTO DE

PAVIMENTOS E RODAPÉS

9.1

Fornecimento e assentamento de

pavimento em mosaico de grês

porcelánico com 0,30 x 0,30 m,

tipo "MARONAGRÊS" ou

equivalente, Ref. 33, assente com

argamassa de cimento e areia ao

traço 1:3, incluindo betonilha de

assentamento com 5 cm de

espessura em argamassa de

cimento e areia ao traço 1:3,

betunagem das superfícis e

rodapé em mosaico de grês

porcelânico, tipo "MARONAGRÊS"

W. Rof. 33 com 0,30 x 0,08 m. m2

Edif icio pré - escolar

pavimentos 6,05

Edif icio 1º ciclo escolar

pavimentos 2,54

Edifício Núcleo Central

pavimentos 12,81

9.2

Fornecimento e assentamento de

pavimento em Linóleo com 2mm

de espessura, t ipo "MARMOLEUM

REAL" ou equivalente Ref. 3077,

assente com colagem directa, nos

locais definidos em mapa de

acabamentos, incluindo todos os

trabalhos necessários e

complementares. m2

Edifício Núcleo Central 5,00  
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9.3

Fornecimento e assentamento de

rodapé e, réguas de MDF com

0,08 x 0,016, assente por

pregagem directa com buchas e

parafusos, nos locais definidos em

mapa de acabamentos, incluindo

todos os trabalhos necessários e

complementares.

Edifício 1º Ciclo Escolar ml 6,22

Edifício Núcleo Central ml 2,10

10 SERRALHARIAS

10.1

Fornecimento e assentamento de

caixilharias em aluminio

termolacado tipo Manuel Ferreira

ou equivalente, sistema "4100",

com as cores indicadas no

projecto, com vidros duplos

5+8+5mm, fechos e ferragens de

acordo com as prescrições do

fabricante, incluindo estores de

PVC com isolamento acústico,

silicone e vedantes e todos os

trabalhos necessários e

complementares de acordo com o

mapa de vãos e desenhos de

pormenor

Edifício Núcleo Central

Va3 (2,10x1,40) un 1,00

Va12 (3,00x2,60) un 1,00

Va15 (3,15x1,40) un 1,00

11 CARPINTARIAS

11.1

Fornecimento e assentamento de

porta interior em Placarol tipo

"Madeimóvel" série "ML" ou

equivalente, boleada, fechos e

ferragens de acordo com as

prescrições do fabricante e todos

os trabalhos necessários e

complementares de acordo com o

mapa de vãos e desenhos de

pormenor.

Edifício Núcleo Central

Vm1 (0,95x2,05) un 3,00  
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12 EQUIPAMENTO SANITÁRIO

12.3

Fornecimento e montagem de

urinol, incluindo todos os

acessórios, remates e sujeições de

montagem e todos os trabalhos

necessários e complementares. un

Edif icio 1º ciclo escolar 1,00
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Edificio 1º ciclo escolar

Vm3 (1,40x0,15 m) un 1,00

idem, idem de peitoris, idem com

0,04 m esp.

Edif icio pré - escolar

Va6 un 2,00

CARPINTARIAS

1

Fornecimento e assentamento de

armário (Ar1) embutidos com

portasm, aros e batentes em MDF

19 mm para pintar incluindo

trabalhos complementares de

acordo com o mapa de armários e

desenhos de pormenor. un 4,00

 


