
   Obra:

   Dono de Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS FLORES

REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO LUGAR DA PONTA RUIVA - FREGUESIA DOS CEDROS - CONCELHO 
DE SANTA CRUZ DAS FLORES - ILHA DAS FLORES - AÇORES

LISTA DE ERROS E OMISSÕES

   Local: SANTA CRUZ DAS FLORES
Ref: PO.0506.15

Erros

4 CONDUTA ADUTORA 2º TROÇO do P10 ao P33A

CAP. I - DESMATAÇÃO E LIMPEZAS

ObservaçõesDiferençaArtigo DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN. Quantidades Previstas
Quantidades 

Medidas

1.1 Limpeza de qualquer tipo de vegetação, incluindo desmatação e

desenraizamento, para execução dos trabalhos, com remoção e

transporte dos produtos a depósito legalizado, por conta do

Adjudicatário (m2) 573,74 598,74 25,00

CAP. II - MOVIMENTO DE TERRAS

2.1 Escavação, manual ou mecânica, a céu aberto do terreno para

abertura da vala para a implantação da tubagem, incluindo re-

moção (m3)

a) em terra dura 289,92 297,25 7,33a) em terra dura 289,92 297,25 7,33

b) em biscoito 173,95 186,12

c) em rocha 115,97 132,41 16,44

2.2 Regularização do fundo da zona escavada para implantação da

tubagem (m2) 344,24 351,22 6,98

2.3 Aterro da vala com terra escolhida e cirandada, devidamente

compactada por camadas de 0,20 m, incluindo o fornecimento

de terras, se necessário (m3) 157,60 162,30 4,70

2.4 Restante aterro, por camadas de 0,20, devidamente compacta-

das, ou com produtos provenientes da escavação ou outros, se

necessário, para completo enchimento da vala (m3) 420,46 453,48 33,02necessário, para completo enchimento da vala (m3) 420,46 453,48 33,02

2.5 Transporte dos produtos não utilizados a depósito legalizado,

por conta do Adjudicatário, considerando um empolamento de

20% (m3) 141,31 158,89 17,58

CAP. III - TUBAGENS E ACESSÓRIOS

3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido para

uma pressão de serviço de 1,0 MPa ou equivalente, incluindo

juntas de ligação e todos os trabalhos necessários (m)

a) D 63 mm 573,74 582,35 8,61

8 CONDUTA ADUTORA 3º TROÇO do P33A ao P56

CAP. I - DESMATAÇÃO E LIMPEZAS

1.1 Limpeza de qualquer tipo de vegetação, incluindo desmatação e

desenraizamento, para execução dos trabalhos, com remoção e

transporte dos produtos a depósito legalizado, por conta do

Adjudicatário (m2) 501,27 517,63 16,36

CAP. II - MOVIMENTO DE TERRAS

2.1 Escavação, manual ou mecânica, a céu aberto do terreno para2.1 Escavação, manual ou mecânica, a céu aberto do terreno para

abertura da vala para a implantação da tubagem, incluindo re-

moção (m3)

a) em terra dura 244,43 259,10 14,67

b) em biscoito 146,66 153,02 6,36

c) em rocha 97,77 103,41 5,64

2.2 Regularização do fundo da zona escavada para implantação da

tubagem (m2) 300,76 315,62 14,86

2.3 Aterro da vala com terra escolhida e cirandada, devidamente

compactada por camadas de 0,20 m, incluindo o fornecimento

de terras, se necessário (m3) 137,69 161,43 23,74de terras, se necessário (m3) 137,69 161,43 23,74

2.4 Restante aterro, por camadas de 0,20, devidamente compacta-

das, ou com produtos provenientes da escavação ou outros, se

necessário, para completo enchimento da vala (m3) 349,61 354,10 4,49

2.5 Transporte dos produtos não utilizados a depósito legalizado,

por conta do Adjudicatário, considerando um empolamento de

20% (m3) 119,20 124,09 4,89
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