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Exmºs Srs, 

  

Vimos por este meio enviar a listagem de pedidos de esclarecimentos relativos à empreitada em epigrafe. 

  

Aguardamos a vossa resposta pela mesma via. Obrigado.  

  

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

  
  
  

Dulce Figueiredo  
Departamento Comercial 
  

 
  
www.constrope.pt 
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Quartel dos Bombeiros Voluntários do Bombarral 

 

Esclarecimentos: 

 

1- Referências dos mosaicos e azulejos, em falta 

2- Referências das loiças sanitárias, em falta 

3- Capítulo 12 – Equipamento sanitário artigo 12,03 alíneas a) e b) sem unidades 

4- Capítulo 12 – Equipamento sanitário artigo 12,04 sem unidade 

5- Capítulo 12 – Equipamento sanitário artigo 12,06 sem unidade 

6- Capítulo 12 – Equipamento sanitário artigo 12,11 alínea c) onde se lê cabines deverá 

ler-se cabides ? 

7- Capítulo 18 – Rede de Gás artigo 18,04 sem unidade 

8- Capítulo 18 – Rede de Gás artigo 18,05 sem unidade 

9- Capítulo 18 – Rede de Gás artigo 18,06 sem unidade 

10- Capítulo 20 – ITED artigo 400 Bastidor, temos 5 quantidades sem unidades 

11- Não existe nenhum artigo de “SUB-BASE” para a laje do piso 0 

12- No projecto de estrutura não temos indicações de cotas altimétricas, o que nos 

impede quantificar os elementos verticais  

13- Nas medições da estrutura vem referenciada “das fundações até ao tecto da cave”, 

esse projecto não tendo cave, qual a leitura 

14- Não existe localização para os vãos P500095 

15- No mapa de vãos PE3, o vão P500500 tem duas fabricações correr ou basculante 

16- Acabamento final dos terraços, em falta 

17- Artigo 14,10 calçada miúda, localização em falta 

18- Artigo 14,11 pavimento exterior só em tout-venant 

19-  No desenho 3 da arquitectura aparece uma zona técnica de 3,4 m2 que não existe no 

desenho PE1, assim sendo uma porta não está quantificada 

20- Na Sala Aula Formação as cadeiras são para quantificar e orçamentar, se sim qual a 

marca a considerar? 



21- Nas Camaratas as camas são para quantificar e orçamentar, se sim qual o modelo e a 

marca a considerar? 

22- Na Sala Bombeiro as bancadas são para quantificar e orçamentar, se sim qual o 

material a empregar? 

23- No desenho PE3 o vão P080200 está duplicado 

24- Não existe artigo para apoio de construção civil as instalações especiais 

25- Não existe artigo para tapetes 

26- Não existe artigo para pintura de estacionamentos 

27- Não existe artigo para pintura de sinalização de lugar para deficientes no exterior 

28- Não existe artigo para pintura de sinalização de lugar para deficientes na Sala Aula 

Formação 

29- Não existe artigo para Lettering 

30- Não existe artigo para mastro de bandeira 

31- Não existe artigo para bancadas de lavatórios 

32- No oficina existem 2 portas interiores e 2 portas de instalações sanitárias sem 

designação 

33- Após as seguintes confrontações agradece o esclarecimento: 

 

 

 

MAPA DE QUANTIDADES                                                  MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

 

Capítulo 18 – Rede de Gás                                                       Não se prevê a utilização de                                                                                 

dispositivos de consumo de gás     

Edifício principal paredes exteriores Alvenaria dupla        Alvenaria simples 

Parque de viaturas chapa metálica sandwich                     Painéis Pré-Fabricados 

Lajes maciças                                                                             Lajes aligeiradas 

Chapas de cobertura tipo “ALAÇO”                                       Chapas “ACELARUM” 

Aluminio cor cinza mate                                                          Branco 



Portões de correr / basculantes                                             De fole tipo “HERCULES” 

Carpintarias tipo “DIMAR”                                                      Tipo “PLACAROL” 

Revestimento exterior c/ tinta plástica                                Tinta de areia 

    NÃO EXISTE                                                                            Zona circulação tinta Kerapas   

Bases de duches moldadas in-situ                                         Ferro fundido esmaltado                                                                                                                                                                                          

   

 

                                                      

MAPA DE QUANTIDADES                                                  MAPA DE VÃOS 

 

 

I080200                                                                                        I080200A 

Vãos J300150 e J240150 pedra moleanos                             Pedra calcária 

J060060                                                                                        NÃO EXISTE  

NÃO EXISTE                                                                                  P080240 

NÃO EXISTE                                                                                  J300090 

                                        


