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LISTA DE ERROS E OMISSÕES

Art.

Designação

Un.

Quant.
Iniciais

Quant. Diferença
Preço Unit. Preço Total
Finais de Quant.

387,00

431,00

44,00

38,63 €

1.699,72 €

326,00

336,00

10,00

12,23 €

122,30 €

-45,00

30,00 €

-1.350,00 €

-25,00

8,08 €

-202,00 €

ERROS

3.1

5.5

5.6.1.2

5.6.4.2

Execução de muretes de vedação contiguos aos
arruamentos com 1,0 m de altura máxima, em tijolo de
betão 30x20x15 cm, assente com argamassa de cimento
confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor
cinzento, dosificação 1:6, rebocados, incluindo um pilar
e fundação de cada lado do portão de acesso ( betão m
C25/30) , incluindo pintura , execução de floreiras e
todos os trabalhos e materiais complementares.

Fornecimento e colocação de Pavê quadrangular na côr
cinza em lugares de estacionamento com 8 cm de
espessura nos locais indicados em projeto, sobre
camada de assentamento de 5 cm de espessura de
m²
areia, camada de base de toutvenant com 15 cm de
espessura, incluindo abertura de caixa e todos os
materiais e trabalhos complementares.

Fornecimento e colocação de calçada de granito azul
0.06x0.06 para execução de passeios (já existe lancil) ,
para preenchimento e conclusão deste troço de passeio
no local indicado em projeto, camada de assentamento
de areia com 0.05m de espessura traçada com cimento, m²
e camada de base de tout-venant com 0.10m de
espessura, incluindo abertura de caixa e todos os
materiais e trabalhos complementares.

Execução de caldeira de árvores em Lancil guia em betãopréfabricado, com 0,10m de largura e 1,00m de
comprimento, para ficar 10 cm acima do passeio ,
incluindo enchimento de fundações, juntas de dilatação, m
assente sobre terreno bem compactado, incluindo todos
os trabalhos e materiais complementares.

45,00

224,00

199,00
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Art.

5.6.4.3

8.1

Designação

Un.

Fornecimento e colocação de lancil de betão em
passeios na sua grande maioria ,nas novas zonas de
estacionamento,em betão c/ dimensões iguais ao lancil
existente , incluindo abertura e emchimento de
m
fundação continua em betão simples com 20x30cm ,
incluindo
todos
os
materiais
e
trabalhos
complementares.

Escavação e posterior aterro de valas com rega de
compactação para assentamento de tubagem,
fornecimento e colocação de camada de areia e terra
cirandada com 0.30m no total,fornecimento e colocação
de colector em PVC 90mm - 10Kg/cm2 ,incluindo m
ligações , ligações de bocas de incêndio existentes,
acessórios e todos os trabalhos preparatórios e
complementares.

Quant.
Iniciais

Quant. Diferença
Preço Unit. Preço Total
Finais de Quant.

300,00

340,00

40,00

8,08 €

323,20 €

761,00

695,00

-66,00

11,09 €

-731,94 €

SUB-TOTAL DE ERROS:

-138,72 €

OMISSÕES

5.6.4.4

Levantamento, recuperação e assentamento de lancil
existentte para acerto de cotas de projeto, incluído
m
preparação de base e todos os trabalhos
complementares.

100,00

100,00

5,56 €

556,00 €

SUB-TOTAL DE OMISSÕES:

556,00 €

TOTAL DE ERROS E OMISSÕES:

417,28 €

a este valor acresce a taxa de IVA em vigor
Leiria, 12 de Maio de 2016
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