
PREÇO UNIT. VALOR

Instalação de Telecomunicações 2.779,00 €

Fornecimento e instalação de armário de telecomunicações (ATE),  contituído por Bastidor Pavimento 15" - 9U (450x250x495) (AxLxP), 

do tipo TEKA ou equivalente. Deverá ser fornecido conforme peças escritas e desenhadas, com as respectivas fixações, ventiladores 

com temóstato com ajuste, barramento de terra, fechadura, Patch Cord U/UTP CAT6 LSZH  e demais acessórios e componentes 

necessários à sua correcta instalação e bom funcionamento.

No preço deste artigo está também incluido um switch de 24 portas: 24-port Gigabit Desktop/Rachmount Switch - TL-SG1024D, assim 

como todos os pathcords necessários para estabelecer as ligações projectadas.

un 1 600,00 € 600,00 €

Tomadas  Coaxiais 

Fornecimento e montagem de tomada coaxial do tipo universal, com conectores TV + R e SAT + Rj45 do tipo Efapel ou equivalente,

incluindo fixações, espelho. caixa de aparelhagem e demais acessórios e componentes necessários a sua fixação e bom  funcionamento.

Estão incuidos nos custos trabalhos e materiais de construção civil necessários à fixação das caixas de aparelagem.

Tomada Mista TV + R + S + RJ45 do tipo Efapel ou equivalente un 8 15,00 € 120,00 €

Ligações do Bastidor nas 3 tecnologias as infraestruturas ITED existentes

Fornecimento e montagem, colocação em esteira, calha ou tubagem , de cabos de fibra otica, cabo UTP e coaxial da Teka, ou

equivalente.

Todos os cabos devem ser fornecidos com os conectores, acessórios; alinhadores e adaptadores correspondentes e necessários à sua

instalação.

A cablagem  deve estar de acordo com as especificações do manual ITED 3ª edição.

As medições apresentadas incluem um valor adicional de 10% para percursos verticais, ligações, contorno de obstáculos e desvios de

percursos que se venham a verificar necessários.

Cabo Drop 2FO ( G.657 A – LSZH ) Pré Conet. SC/APC (2 Lados) - 45 m - Tipo Teka Refª 2901310 ou equivalente un 1 45,00 € 45,00 €

Tipo TEKA Ref.ª 2901549 - Cabo Coaxial N49HV3 TK (RG6 LSZH) - Livre Halogéneos ou equivalente m 45 1,00 € 45,00 €

Cabo U/UTP Cat6 Cu TK LSZH - Tipo TEKA Refª 2901717 ou equivalente m 45 0,75 € 33,75 €

Fornecimento e montagem, colocação em esteira, calha ou tubagem , de cabos coaxiais do tipo Teka ou equivalente.

Cablagem Coaxial ( Classe de ligação TCD-C-H, Livres de halogéneos, Frequências de trabalho até 3000 MHz, Condutor central CU e

demais especificações de acordo com manual ITED3 )

A cablagem de fibra otica deve estar de acordo com as especificações do manual ITED 3ª edição. A cablagem deve ser fornecida com

os respectivos conectores

As medições apresentadas incluem um valor adicional de 10% para percursos verticais, ligações, contorno de obstáculos e desvios de

percursos que se venham a verificar necessários.

Tipo TEKA Ref.ª 2901549 - Cabo Coaxial N49HV3 TK (RG6 LSZH) - Livre Halogéneos ou equivalente m 150 1,00 € 150,00 €

Tomadas  RJ45

Fornecimento e montagem de Tomada de voz e dados com conectores tipo RJ45 com 8 contactos, categoria 6, do tipo EFAPEL ou

equivalente, incluindo fixações, espelho. caixa de aparelhagem e demais acessórios e componentes necessários a sua fixação e bom

funcionamento.

Estão incuidos nos custos trabalhos e materiais de construção civil necessários à fixação das caixas de aparelhagem.

Tomada simples de pares de cobre RJ45 CAT 6 do tipo Efapel ou equivalente un 1 15,00 € 15,00 €

Fornecimento e montagem, colocação em esteira, calha ou tubagem , de cabo rígido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6 (classe E),

livre de halogeneos,com condutor unifilar de cobre (interior/exterior). do tipo Teka  ou equivalente.

A cablagem UTP é obrigatoriamente toda em Cobre.

Estão incluidos no preço o trabalho dos cabos devidamente enfiados em tubos, instalados em caminhos de cabos ou aplicados por

abraçadeiras, conforme o caso, sendo os desperdícios excluídos.

As medições apresentadas incluem um valor adicional de 10% para percursos verticais, ligações, contorno de obstáculos e desvios de

percursos que se venham a verificar necessários.

Cabo U/UTP Cat6 Cu TK LSZH - do tipo TEKA Refª 2901717 ou equivalente m 150 0,75 € 112,50 €

Fornecimento e montagem, incluindo abertura de roços, de tubagem do tipo e nos diâmetros indicados:

A tubagem deve ser não propagadora de chamas e livre de Halogéneos, do tipo JSL ou equivalente. Os preços indicados incluem todos

os acessórios necessários à instalação da tubagem, abertura e tapamento de roços assim como também todos os trabalhos e materiais

de construção civil necessários.

As medições apresentadas incluem um valor adicional de 10% para percursos verticais, ligações, contorno de obstáculos e desvios de

percursos que se venham a verificar necessários.

Tubo de 25 mm de diâmetro Jotagris “ERM” - Tipo JSL Ref.ª ERM25 ou equivalente m 150 1,70 € 255,00 €

Tubo de 32 mm de diâmetro Jotagris “ERM” - Tipo JSL Ref.ª ERM32 ou equivalente m 45 2,50 € 112,50 €

Ligação do bastidor às infraestruturas existentes - 3 Tubos de 40 mm de diâmetro Jotagris “ERM” - Tipo JSL Ref.ª ERM40 ou m 135 3,00 € 405,00 €

Ensaios, REF, Telas finais e Visitas de Acompanhamento.

Execução de ensaios, e elaboração do relatório de ensaios de funcionalidade (REF) ;

Fornecimento de manuais de instruções de funcionamento, formação ao utilizador;

Os preços apresentados incluem também preparação e o fornecimento ao dono de obra em suporte informático das telas finais, ref e

catalogos de todos os equipamentos instalados.

un 1 400,00 € 400,00 €

SISTEMA DE ANTENAS - UHF

Fornecimento e montagem de antenas, tipo Teka, ou equivalente, conforme esquema anexo, incluindo mastro, fixações, descarregadores

de sobretensão e demais acessórios e componentes necessários a sua instalação e funcionamente.

Os preços indicados incluem abertura e tapamento de roços,todos os trabalhos, materiais e equipamentos de construção civil necessários

para a instalação do sistema de antenas, assim como o

Estão também incluidos no preço deste artigo formação ao pessoal responsavel e todos os testes necessários ao sistema de antenas

antes da sua entrada em funcionamento, assim como

a reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando da execução deste artigo (paredes, tetos, todo o tipo de pavimentos

interiores/exteriotes, elementos da cobertura, peças de granito, reboco, pinturas, remates, etc), por forma a repor a situação e

funcionalidade inicial.

Ant. UHF DIGA Triple Ax - TK40E - tipo TEKA Refª 2901045 ou equivalente un 1,00 60,20 € 60,20 €

Cabo coaxial TCD-C-H interior  - tipo TEKA Refª 2901548 - Cabo Coaxial N49HV3 TK (RG6 PE) ou equivalente m 20,00 1,00 € 20,00 €

Mastro liso 3m D. 40 / 1,5 - tipo TEKA, Refª 290790 ou equivalente un 1,00 15,40 € 15,40 €

KIT Chumb. em L com base 200mm - tipo TEKA Refª 2901023 ou equivalente un 2,00 21,00 € 42,00 €

Descarregador de sobret. Coaxial - tipo TEKA Refª 290970 ou equivalente un 1,00 63,00 € 63,00 €

Conetor F de Compressão p/ RG6 - tipo TEKA Refª 290762 ou equivalente un 5,00 0,70 € 3,50 €

Amplificador  tipo TEKA, Refª 2901180 - Amp. Vivenda (TV+Ret, SAT) 1 OUT - HQ ou equivalente un 1 77,00 € 77,00 €

LIGAÇÂO TERRAS DAS INFRAESTRUTURAS TELECOMUNICAÇÕES

Fornecimento e montagem de todo o material necessário para estabelecer as ligações elétricas e ligações á terra das infraestruturas de 

telecomunicações.

Estão incluidos neste capitulo abertura e tapamento de roços e vala, fornecimento e montagem de tubagem e fornecimento e enfiamento 

de cablagem na tubagem.

Consideram-se também incluidos neste artigo a reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando dommesmo 

(pavimentos em mosaico, em betonilha, todo o tipo de pavimentos interiores / exteriores, peças de granito, paredes, muros, tetos, reboco, 

pinturas, remates, etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial.

Cabo para ligar à Terra o Bastidor - (H07V-R-1G10) m 20,00 1,82 36,40 €

Tubo de 25 mm de diâmetro Jotagris tipo JSL  Ref.ª ERM25 ou equivaqlente m 20,00 1,70 34,00 €

Cabo ligação Terra do mastro de antenas (H07V-R1-G16mm2) m 25,00 2,73 68,25 €

INFRAESTRUTURAS TELECOMUNICAÇÕES
Estimativa Orçamental / Mapa medições

VALORES PARCIAIS
Total GeralCAP DESIGNAÇÃO Unidade QUANT.
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INFRAESTRUTURAS TELECOMUNICAÇÕES
Estimativa Orçamental / Mapa medições

VALORES PARCIAIS
Total GeralCAP DESIGNAÇÃO Unidade QUANT.

Cabo Ligação Terra do DST H07V-R4.0mm2 m 5,00 0,60 3,00 €

Tubo de 32 mm de diâmetro Jotagris, tipo JSL Ref.ª ERM32 ou equivalente m 25,00 2,50 62,50 €

A estes preços acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Todos os materiais propostos podem ser substituidos por outros com caracteristicas equivalentes desde que aceites pelo dono de obra


