
PREÇO UNIT. VALOR

Instalação Eléctrica 28.296,76 €

 Fornecimento e montagem no Quadro Elétrico Existente (que vai alimentar o QEP) de todos os equipamentos, materiais  e acessórios necessários de modo a atualizar o quadro de acordo 

com o projeto e memórias descritivas.

No quadro eletrico que alimenta no novo QEP devem ser instalado um diferencial tetrapolar de 100A e um disjuntor tripolar de 63A.

Estão também  incluidos no preço deste artigo abertura e tapamento de roços, mão de obra e materiais/equipamentos de construção civil, acessórios e componentes necessários à fixação das 

calhas, tubagem ou caminho de cabos,  reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando da execução deste capitulo (todo o tipo de pavimentos interiores e exteriores, 

paredes, tetos, vidros, armários, peças de granito, reboco, pinturas, remates, etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial.

un 1,00 500,00 € 500,00 €

Fornecimento e instalação de um sistema de chamadas (quartos,  wc, salas,etc) da marca ERMAX ou equivalente.

Nos custos deste artigo estão incluidos todos os acessórios e componentes necessários à correta instalação e funcionamento do sistema de chamadas, conforme Memória Descritiva e 

Justificativa do Projecto e peças desenhadas: cablagem, tubagem, enfiamento cablagem na tubagem, caixas de derivação, bloco de portas, sinalizadores, Consolas, botão WC, botão 

chamada, pera chamada,fonte de alimentação, kit de bus. etc

Estão também incluidos no preço abertura e tapamento de roços,  mão de obra, materiais de construção civil assim como todos os testes necessários ao Sistema de chamadas antes da sua 

entrada em funcionamente, formação e fornecimento de documentação técnica em formato digital.

un 1,00 3.000,00 € 3.000,00 €

ILUMINAÇÂO NORMAL

Fornecimento e instalação de armaduras de iluminação do tipo TROMILUX ou equivalente, incluindo lâmpadas e todos os acessórios de instalação e fixação necessários. A iluminação deve 

ser do Tipo LED nas cores e temperaturas mais indicadas para o local a iluminar. Os aparelhos de iluminação contar-se-ão por unidade completa, compreendendo todos os acessórios 

eléctricos necessários, lâmpadas, condutores e acessórios de montagem, fixação ou suspensão e de ligação. Todas as luminárias devem ser fornecidas com ligador de repicagem contudo no 

caso de serem necessárias caixas de derivação para a ligação das luminárias, pelo facto de estas apenas possuírem uma entrada de cabo, essas caixas consideram-se incluídas na medição 

da luminária.

As luminárias de escratar em teto falso devem ser fornecidas com todos os componentes e acessórios necessários á sua fixação.

As luminárias EEE - TKSLV10 01 02024-03 DRF/ET 1690lm  (ou equivalente) devem ser fornecidas eletrificada com driver de regulação de fluxo DALI. As luminárias deverão ser comandadas 

por botões de pressão simples ou por interruptores ON/OFF (ver ficha técnica projeto elétrico).

Luminária de ref. EEE PAQL115 01 04044-I3 DRF/EC 1230lm RALT 9016 (ou equivalente)  devem vir eletrificada com driver de regulação de fluxo DALI. As luminárias deverão ser 

comandadas por sensor de luminosidade e presença a encastrar em teto falso, da série BasicDIM DGC e demais equipamentos necessários.

Tipo Tromilux Refª 1501.115.1FL - LUMINÁRIA ENCASTRAR LED 7,5W 1.000lm D115mm (BRANCO/FOSCO)  ou equivalente un 51,00 45,53 € 2.321,826 €

Tipo Tromilux Refª  1501.140.1FL LUMINÁRIA ENCASTRAR LED 15W 1.650lm D140mm (BRANCO/FOSCO) ou equivalente un 15,00 56,00 € 840,060 €

Tipo Tromilux Refª  1501.170.1FL LUMINÁRIA ENCASTRAR LED 20W 2.500lm D170mm (BRANCO/FOSCO)  ou equivalente un 44,00 61,40 € 2.701,556 €

ILUMINAÇÂO SEGURANÇA

Fornecimento e instalação de armaduras de iluminação permanentes / Não permanentes  da marca LEGRAND ou equivalente, incluindo lâmpadas e todos os acessórios de instalação e 

fixação necessários (de acordo com o local de instalação). A iluminação deve ser do Tipo LED . Os aparelhos de iluminação contar-se-ão por unidade completa, compreendendo todos os 

acessórios eléctricos necessários, lâmpadas, condutores e acessórios de montagem, fixação ou suspensão e de ligação. No caso de serem necessárias caixas de derivação para a ligação 

das luminárias, pelo facto de estas apenas possuírem uma entrada de cabo, essas caixas consideram-se incluídas na medição da luminária.

Os blocos autonomos devem ser fornecidos com os pictogramas correspondentes ao local da instalação e com derivadores de repicagem.

Legrand Refª 661631 - URAONE P-NP 100LM 1H IP42 / IK 07 un 14,00 115,00 € 1.610,00 €

Legrand Refª 661431 - B65LED 100LM 1H IP65 P/NP STD - Luminárias a instalar na zona dos balneários e WC un 4,00 130,00 € 520,00 €

ILUMINAÇÃO VIGILIA - A instalar nos quartos

Fornecimento e instalação de armaduras de iluminação de vigilia da marca TROMILUX ou equivalente, incluindo lâmpadas (tecnologia LED) e todos os acessórios de instalação e fixação

necessários.. Os aparelhos de iluminação contar-se-ão por unidade completa, compreendendo todos os acessórios eléctricos necessários, lâmpadas, condutores e acessórios de montagem,

fixação ou suspensão e de ligação. Todas as luminárias devem ser fornecidas com ligador de repicagem, no caso de serem necessárias caixas de derivação para a ligação das luminárias,

pelo facto de estas apenas possuírem uma entrada de cabo, essas caixas consideram-se incluídas na medição da luminária.

Tromilux - 4179.103.xXL LED 3W - DI + 9963.000.xxx - CAIXA ENCASTRAR 4079 un 6 61,80 € 370,80 €

Fornecimento, eletrificação e montagem de quadros eléctricos completos da Marca Legrand ou equivalente, do tipo modular, pré-fabricados, conforme Memória Descritiva e Condições 

Técnicas, incluindo toda a aparelhagem de protecção e comando necessária, etc, de acordo com os esquemas unifilares incluídos nas peças desenhadas.

Nos preços dos quadros eléctricos estão incluídos todos os acessórios que permitam a sua correcta montagem de acordo com as boas regras da arte e outras indicações do projecto, 

nomeadamente chassis complementares para fixação mural bem como réguas de bornes totalmente cableadas e individualizadas para potência, comando e sinalização diversa

Estão também incluídos no preço deste artigo todos os trabalhos necessários á sua boa execução, incluindo fixação dos quadros em obra, ligações internas e ligações dos cabos da 

instalação, bem como todo o equipamento e acessórios necessários ao bom funcionamento assim como mão de obra e materiais de construção civil necessários.

Deverá ser respeitado o ICC, IP e IK inscrito no esquema unifilar dos quadros elétricos.

Os quadro devem vir equipados com fechadura.

Para a posição definida em projeto ou outra, nos custos do novo QGE consideram-se também incluidos abertura de roço para instalação e fixação da caixa,  abertura e fecho de roços para 

fornecimento e instalação de tubagem/cablagem, reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando da execução deste artigo (todo o tipo de pavimentos interiores e 

exteriores, paredes, tetos, vidros, mobiliário, peças de granito, reboco, pinturas, remates, etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial.

Quadro Elétrico Parcial ICC =6KA (EN698),  ICC =6KA (EN 60947-2) un 1,00 600,00 € 600,00 €

Quadro Elétrico dos Quartos ICC =6KA (EN698),  ICC =6KA (EN 60947-2) un 6,00 120,00 € 720,00 €

Fornecimento e montagem de botoneiras de corte geral de emergêncial, para  corte geral de energia, da Legrand, 

ou equivalente, incluindo fixações, cablagem NHXCH 4 x 1.5 mm, tubagem, caixa de embeber e demais acessórios e componentes necessários a sua correta instalação, 

fixação e bom funcionamento.

Estão também incluídos no preço deste artigo todos os trabalhos e materiais de construção civil,fixação das caixas, ligações internas e ligações dos cabos da instalação, bem como todo o 

equipamento e acessórios necessários ao seu bom funcionamento

Legrand Refª 38024 - BOT.SAL.VIDRO QUEBRAVEL C/SIN (BOTONEIRA DE CORTE GERAL) un 1 200,00 € 200,00 €

Fornecimento de aparelagem  e montagem embebida, nas marcas referidas, ou equivalente, incluindo fixações, caixa de aparelhagem, espelho, entradas, fixações e demais 

acessórios e componentes necessários a sua fixação e bom  funcionamento.

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

Tomada Monofásica simples com  Obturadores - IP44 / IK08 da Marca Efapel (série "Logus 90") ou equivalente un 61 15,00 € 915,00 €

INTERRUPTOR UNIPOLAR (IP44 /IK08) da marca EFAPEL (série "Logus 90")  ou equivalente un 13 15,00 € 195,00 €

COMUTADOR DE LUSTRE (IP44 /IK08) da marca Efapel (série "Logus 90")  ou equivalente un 2 15,00 € 30,00 €

INVERSOR DE PERSIANA (IP44 /IK08) da marca EFAPEL ou equivalente un 6 15,00 € 90,00 €

Comutador de Escada simples  (IP44 /IK08)  do tipo Efapel serie Logus 90 ou equivalente un 35 15,00 € 525,00 €

Inversor da Marca Efapel (IP44 /IK08) serie Logus 90 ou equivalente un 5 15,00 € 75,00 €

Comutador de Escada duplo  (IP44 /IK08)  do tipo Efapel serie Logus 90 ou equivalente un 6 15,00 € 90,00 €

DET MOV PAREDE/TETO IV 360° (IP55) da marca Legrand ou equivalente un 17 30,65 € 521,02 €

Tomada Monofásica simples com tampa e  Obturadores - IP55 do tipo Legrand Refª 69869 ou equivalente un 11 15,00 € 165,00 €

Fornecimento e montagem, abertura e tapamento de roços ou colocação sobre braçadeiras, incluindo as respetivas

braçadeiras, de tubagem do tipo não propagadora de chamas e livre de halogéneos, do tipo Legrand / EBOTEC  ou equivalente, nos diãmetros indicados.

Os preços indicados incluem todos os acessórios necessários à instalação da tubagem assim como  todos os trabalhos e materiais de construção civil necessários.

As medições apresentadas para a tubagem incluem um valor adicional de 10% para percursos verticais, ligações, contorno de obstáculos e desvios de percursos que se venham a verificar 

necessários.

Tubagem diâmetro externo 20 mm m 2.500 1,32 € 3.287,50 €

PEAD vermelho, diâmetro externo 40 mm do tipo EBOTEC ou equivalente m 150 2,06 € 309,00 €

PEAD vermelho, diâmetro externo 63 mm do tipo EBOTEC ou equivalente m 45 7,08 € 318,60 €

Cablagem livre de halogéneos e não propagadores de chama (FXZ-1, cobre classe 6, 0,6/1kV)

Fornecimento e montagem, colocação em esteira, calha ou tubagem, de cabos do tipo e secções indicadas.

Os custos de fornecimento, aplicação e montagem das caixas de derivação/terminais (com tudos os acessórios e componentes necessários) consideram-se incluidos na medição da cablagem 

na qual está prevista/necessária a sua utilização.

As medições apresentadas para a tubagem incluem um valor adicional de 10% para percursos verticais, ligações, contorno de obstáculos e desvios de percursos que se venham a verificar 

necessários.

FXZ1 (frt) 3 G 1,5 mm2 m 1248 1,89 € 2.352,48 €

FXZ1 (frt) 3 G 2,5 mm2 m 1170 2,70 € 3.163,68 €

FXZ1 (frt) 5 G 35.0 mm2 (a confirmar em obra) m 40 36,46 € 1.458,24 €

FXZ1 (frt) 3 G 10,0 mm2 m 150 3,78 € 567,00 €

Pedido Vistória a Entidade Inspectora un 1 250,00 € 250,00 €
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Totais Gerais
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CAP DESIGNAÇÃO Un QUANT.
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SISTEMA DE TERRAS

Fornecimento e montagem de um Sistema de Terras (novo) completo, com todos os materiais e equipamentos necessários ao seu bom funcionamento e obtenção dos valores estipulados nas

RTILBT.

Nos preços unitários deste artigo incluem-se também todos os trabalhos de apoio de construção civil, necessários à perfeita execução da obra, a abertura e tapamento de roços/vala,

atravessamento e furações em elementos estruturais ou não estruturais, meios de elevação, andaimes, fixaçoes, uniões, etc.

Fornecimento e montagem de tudos os materiais necessários para o estabelecimento de todas as ligações equipotenciais necessárias.

un 1 600,00 € 600,00 €

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

Todos os materiais propostos podem ser substituidos por outros com caracteristicas equivalentes


