
Empreitada: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO CEMITÉRIO DE GRÂNDOLA 
Lista de Erros e Omissões apresentada por um dos concorrentes

Qtdade Uni. Quant. Uni.
ERROS

V MOVIMENTO DE TERRAS

5.1

Escavação mecânica, em terreno brando para
abertura de fundações, incluindo remoção de
terras e todos os trabalhos necessários e
complementares. 36,50 m3 42,99 m3

5.3

Remoção e encaminhamento de terras sobrantes (

RCD) para destino adequado, incluindo todos os

trabalhos necessários e complementares. 141,42 m3 147,92 m3 6,49

VI BETÃO ARMADO 

6.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza
com 5 cm de espessura, incluindo todos os
trabalhos complementares necessários, a aplicar
sob elementos de betão. 64,53 m2 76,24 m2 11,71

VII PAVIMENTO TERREO

7.1

Execução de pavimento terreo, composto por:
pedra de enrocamento com espessura de 20 cm;
camada de massame de betão c/300 kg de cimento
/m3 com 10 cm , armado com malhasol CQ30,
incluindo todos os trabalhos complementares
necessários 163,38 m2 221,76 m2 58,38

7.2

Execução de sub‐base, em tout‐venant com 0,20

m de espessura, para assentamento de calçada(

patio int. do edif. De apoio) e zona do incenerador,

incluindo rega, compactação e todos os trabalhos

complementares necessários.
zona do pátio 196,85 m2 37,98 m2 -158,87

7.3

Execução de betonilha de regularização com altura
média de 0,10 m, sobre massame de betão,
desempenada e ligeiramente afagada, para base
de pavimento, incluindo todos os trabalhos
necessários e complementares. 187,00 m2 183,78 m3 -3,22

XVIII
REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
DOMÉSTICAS

Diferença

Erros e Omissões ao abrigo do ponto 1 do art.º 61 do decreto-lei nº 18/ 2008 de 
29 Janeiro

Empreitada: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO CEMITÉRIO DE GRÂNDOLA 

Quantidade 
Calculada

Quantidade 
Prevista DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOSArt.



Qtdade Uni. Quant. Uni.
Diferença

Quantidade 
Calculada

Quantidade 
Prevista DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOSArt.

18.1

Execução de rede de águas residuais domésticas,

em PVC rígido PN 0,6 Mpa, incluindo abertura e

tapamento deroços e valas , acessórios e todos os

trabalhos necessários e complementares.

Ø 90 mm 24,00 m 11,30 m -12,70

Ø 110 mm 10,00 m 22,70 m 12,70

XIX REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

19.1

Execução de rede de águas pluviais, em PVC rígido

PN 0,6 Mpa, incluindo abertura e tapamento de

roços e valas bem como todos os acessórios e

trabalhos complementares necessários .

19.1.1 Em valas

Ø 75 mm 4,00 m -4,00

OMISSÕES

VI BETÃO ARMADO 

6.3

Fornecimento e aplicação de betâo armado B25

(C20/25) A 500 NR, incluindo cofragem e todos os

trabalhos complementares necessários.
m3 0,82

maciço para a incineradora

XIX REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

19.1

Execução de rede de águas pluviais, em PVC rígido

PN 0,6 Mpa, incluindo abertura e tapamento de

roços e valas bem como todos os acessórios e

trabalhos complementares necessários .

19.1.1 Em valas

Ø 90 mm m 4,00 m 4,00


	OMISSÕES



