
ART.º DESIGNAÇÃO UN QUANT PR. UNITARIO TOTAL

1 ZONA DE PREPARAÇÃO

1.1

Adaptar espaldar lateral esquerdo em bancada de aço inox com dimensões de

1900x700x850 mm, incluindo corte do mesmo para ajuste as dimensões atuais

do compartimento
UN 1,00             71,34 € 71,34 €

1.2

Fornecimento e aplicação de bancada em aço inox, com cuba de 500x500x300

mm, espaldar de 50x20 mm, torneira misturadora de bica móvel, sifão de

gorduras, prateleira inferior, pés niveladores; na dimensão de 1400x700x850 mm,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu correto

funcionamento

UN 1,00             752,36 € 752,36 €

1.3
Fornecimento e aplicação de placa de corte em rilene, de cor verde e constituição

higiénica, amovível, nas dimensões de 400x400x20 mm
UN 1,00             29,43 € 29,43 €

1.4
Fornecimento e aplicação de placa de corte em rilene, de cor vermelha e

constituição higiénica, amovível e nas dimensões de 400x400x20 mm
UN 1,00             29,43 € 29,43 €

1.5
Fornecimento e aplicação de placa de corte em rilene, de cor azul e constituição

higiénica, amovível e nas dimensões de 400x400x20 mm
UN 1,00             29,43 € 29,43 €

1.6
Fornecimento e aplicação de placa de corte em rilene, de cor branca e

constituição higiénica, amovível e nas dimensões de 400x400x20 mm
UN 1,00             29,43 € 29,43 €

1.7

Fornecimento e instalação de grupo de lavagem protegido com enrolador e com

distância até 15metros, da marca "MAGNUS, modelo GML" ou similar, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu funcionamento
UN 1,00             622,94 € 622,94 €

1.8

Fornecimento e instalação de armário superior de parede em aço inox, com

prateleira intermédia, portas de correr e na dimensões de 1000x400x600 mm,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correto

funcionamento

UN 3,00             377,69 € 1 133,07 €

1.9

Fornecimento e instalação de armário superior de parede em aço inox, com

prateleira intermédia, portas de correr na dimensão de 900x400x600mm,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correto

funcionamento

UN 1,00             371,15 € 371,15 €

1.10

Fornecimento de carro com balde de detritos, pedal, capacidade para 50 litros,

em aço inox 18/8 AISI 304, com corpo cilíndrico com 2 asas e tampa, 3 rodízios

giratórios com rasto de nylon Ø65, na dimensão de Ø395x580 mm, da marca

"PINHA, modelo 31BL010101" ou equivalente

UN 1,00             153,69 € 153,69 €

1.11

Fornecimento e aplicação de espaldar de 50x20 mm em bancada existente de

preparação de peixe com dimensões de 1900x700x850mm, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento
UN 1,00             91,56 € 91,56 €

1.12

Fornecimento e aplicação de lava-mãos em aço inox 18/8, com cuba semi-

esférica, torneira misturadora de pedal, espaldar de 45 mm e na dimensão de

400x400x850 mm, da "AVEIROTEL, modelo LM" ou similar, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento

UN 1,00             263,00 € 263,00 €

1.13

Fornecimento e instalação de câmara frigorífica para conservação de

congelados, com temperatura de congelação de -20ºC, solo anti-derrapante,

volume de 8,93 m3 cada zona, porta

pivotante de 800x1900 mm, isolamento a poliuretano c/ 105 mm de espessura e

todos os componentes necessários ao bom acabamento da câmara e com

dimensões interiores de 2000x2200x2030 mm, da "COLDKIT, modelo MATRIX

105 20/22/203", ou similar, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios ao

seu correto funcionamento

UN 1,00             6 073,65 € 6 073,65 €

1.14

Fornecimento e instalação de grupo frigorífico compacto de parede, com

temperatura de -15ºC a -25ºC, temperatura exterior de 32ºC, gás refrigerante

R452A, equipado com evaporador e

todos os elementos indispensáveis ao bom funcionamento da câmara, com

potência de 1060 W e tensão de alimentação de 230 V, da "EUROFRED,

modelo FAL 12 (0NRV0452)" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e

meios necessarios ao seu correto funcionamento

UN 1,00             3 171,30 € 3 171,30 €
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1.15

Fornecimento e aplicação de estanteria em polipropileno, com prumos de 1670

mm de altura, 4 prateleiras perfuradas em polipropileno e dimensões de

(1060+1060)2092x370x1670 mm, da "PUREVER, modelo 2092/370/1670 4P" ou

similar, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios ao seu correto

funcionamento

UN 2,00             569,25 € 1 138,50 €

1.16

Fornecimento e aplicação de estanteria em polipropileno, com prumos de 1670

mm de altura, 4 prateleiras perfuradas em polipropileno e com dimensões de

1180x370x1670 mm, da "PUREVER, modelo 1180/370/1670 4P" ou equivalente,

incluindo todos os trabalhos e meios necessarios ao seu correto funcionamento
UN 1,00             330,00 € 330,00 €

1.17

Fornecimento e aplicação de câmara frigorífica para conservação de diversos,

com temperatura de conservação de +0 a 5ºC, solo anti-derrapante, volume de

8,93 m3 cada zona, porta pivotante de 800x1900 mm, isolamento a poliuretano

com 105 mm de espessura e todos os componentes necessários ao bom

acabamento da câmara e com dimensões interiores de 2000x2200x2030 mm, da

"COLDKIT, modelo MATRIX 105 20/22/203" ou similar, incluindo todos os

trabalhos e meios necessarios ao seu correto funcionamento

UN 1,00             5 466,45 € 5 466,45 €

1.18

Fonecimento e instalação de grupo frigorífico compacto de parede, com

temperatura de -5ºC a 5ºC, gás refrigerante R-452A, equipado com evaporador e

todos os elementos indispensáveis ao bom funcionamento da câmara, potência

de 970 W e tensão de alimentação de 230 V, da "EUROFRED, modelo FAM 9

(0NRV0443)" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios

ao seu correto funcionamento

UN 1,00             2 531,10 € 2 531,10 €

1.19

Fornecimento e aplicação de estanteria em polipropileno, com prumos de 1670

mm de altura, 4 prateleiras perfuradas em polipropileno e dimensões de

(1060+1060)2092x370x1670 mm da "PUREVER, modelo 2092/370/1670 4P" ou

similar, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios ao seu correto

funcionamento

UN 2,00             569,25 € 1 138,50 €

1.20

Fornecimento e instalação de estanteria em polipropileno, com prumos de 1670

mm de altura, 4 prateleiras perfuradas em polipropileno e dimensões de

1180x370x1670 mm, da "PUREVER, modelo 1180/370/1670 4P" ou equivalente,

incluindo todos os trabalhos e meios necessarios ao seu correto funcionamento
UN 1,00             330,00 € 330,00 €

2 ZONA DE CONFEÇÃO

2.1

Fornecimento e instalação de fogão industrial a gás com 6 queimadores (6 de 7

KW), grelhas em ferro fundido, um forno a gás estático GN 2/1 de 7 KW,

compartimento do lado direito do forno com porta, sistema de segurança na

queima em caso de falta de chama, estrutura e revestimento exterior em chapa

em aço inox 18/8 , não dimensão de 1200x900x850 mm, disponibilizando uma

potência de 49 kW à pressão de 37 mbar, da "MAGNUS, modelo E6GFG M9120"

ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu

correto funcionamento

UN 1,00             3 866,78 € 3 866,78 €
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2.2

Fornecimento de Marmita de Gas alternativa, de aquecimento indireto de 150l,

com estrutura em aço inoxidável AISI 304 e fundo da cuba em aço inoxidável anti

corrosivo AISI 316, torneira de saída em latão cromado com filtro removível,

torneira para enchimento de água fria e quente com distribuidor articulado,

queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, controlado por

válvula com sistema de segurança que interrompe a passagem de gás em caso

de extinção de chama, queimador com chama piloto e isqueiro, câmara de

aquecimento isolada em lã de vidro de alta densidade, controlo do nível de água

e temperatura na câmara de aquecimento através da torneira e termómetro no

painel frontal, válvula de segurança de 0.5 bar, equipada com manómetro, da

"MAguns MGI150 M980" ou similar, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessarios a seu correto funcionamento

UN 1,00             6 905,25 € 6 905,25 €

2.3

Fornecimento e instalação de fritadeira basculante a gás, com capacidade de 80

litros, de construção em aço inox AISI 304, com cuba em aço inox, queimadores

de chama optimizada, dispositivo de segurança, chama piloto, acendimento

automático com controlo termoiónico da chama e com as dimensões de

800x900x850/925 mm, tendo uma potência de 20 kW e um consumo de 2,17

Kg/h à pressão de 37 mbar, e potência eléctrica de 20 W e tensão de

alimentação de 230 V, da "MAGNUS, modelo BGI M980" ou equivamente,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correto

funcionamento

UN 1,00             5 896,54 € 5 896,54 €

3 ZONA DE DISTRIBUIÇÃO

3.1

Fornecimento e instalação de elemento self-service aquecido, em aço inox 18/8,

com banhomaria com capacidade para 6 containers GN 1/1-150, estufa inferior,

portas de correr, termóstato regulador de temperatura de +70º/+90ºC, prateleira

expositora em vidro, vidro frontal, esteira de deslizamento, rodapé em aço inox,

pés niveladores e com dimensão de 2175x750x905 mm, com uma potência de

5929 W e tensão de alimentação de 230 V; da "PUREVER" ou similar, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento

UN 1,00             3 809,58 € 3 809,58 €

3.1.1
Fornecimento e colocação dos respetivos Containers da "Purever GN 1/1-150" ou

similar
UN 6,00             37,61 € 225,66 €

3.1.2
Fornecimento e colocação das respetivas tampas "Purever GN 1/1" ou similar

UN 6,00             16,35 € 98,10 €

3.2

Fornecimento e colocação de dispensador de pratos, de nível constante, com

capacidade para 60 pratos e com dimensão de Ø400x760 mm, da "PUREVER,

modelo DPN310" ou equivalente
UN 1,00             521,57 € 521,57 €

3.3

Fornecimento e instalação de elemento self-service neutro em aço inox 18/8, com

abertura no tampo para encastre de dispensador de pratos, prateleira inferior,

esteira de deslizamento, rodapé em aço inox, pés niveladores e com a dimensão

de 725x750x905 mm, da "PUREVER" ou similar, incluindo todos os trabalhos e

materiais necessarios ao seu correto funcionamento

UN 1,00             945,03 € 945,03 €

3.4

Fornecimento e instalação de elemento self-service aquecido, em aço inox 18/8,

com banhomaria com capacidade para 4 containers GN 1/1-150, estufa inferior,

portas de correr, termóstato regulador de temperatura de 70º/90ºC, prateleira

expositora em vidro, vidro frontal, esteira de deslizamento, rodapé em aço inox,

pés niveladores e dimensões de 1450x750x905 mm, possuindo uma de 4,6 kW e

tensão de alimentação de 400 V; da "PUREVER", incluindo todos os trabalhos e

materiais necessarios ao seu correto funcionamento

UN 1,00             2 465,58 € 2 465,58 €

3.5
Fornecimento e colocação dos respetivos Containers da "Purever GN 1/1-150" ou

similar
UN 4,00             37,61 € 150,44 €
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3.6
Fornecimento e colocação das respetivas tampas da "Purever GN 1/1" ou similar

UN 4,00             16,35 € 65,40 €

3.7

Fornecimento e instalação de elemento self-service neutro em aço inox 18/8, com

prateleira intermédia e inferior, esteira de deslizamento, rodapé em aço inox, pés

niveladores e dimensão de 725x750x905 mm, da "PUREVER" ou similar,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correto

funcionamento

UN 1,00             709,59 € 709,59 €

3.8

Fornecimento e instalação de elemento self-service refrigerado, em aço inox AISI

304, com tina refrigerada para bebidas, câmara de reserva, vitrine superior

refrigerada (c/ 6 prateleiras engradadas amovíveis em arame de aço inox, 2

grupos de 4 portas basculantes em vidro acrílico, 2 portas de correr na parte

posterior, iluminação interior), termóstato regulador de temperatura, grupo

compressor incorporado, pés niveladores e com a dimensão de 1450x750x1755

mm, dotado de esteira de deslizamento e de rodapé em aço inox, e tem uma

potência de 1387 W e tensão de alimentação de 230 V, da "PUREVER" ou

equivalente; incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correto

funcionamento

UN 1,00             6 223,85 € 6 223,85 €

3.9

Fornecimento e instalação de elemento self-service neutro em aço inox 18/8, com

prateleira intermédia e inferior, esteira de deslizamento, rodapé em aço inox, pés

niveladores e na dimensões de 725x750x905 mm da "PUREVER" ou similar,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correto

funcionamento

UN 1,00             709,59 € 709,59 €

3.10

Fornecimento e instalação de elemento self-service, de construção em chapa de

aço inox 18/8, com zona inferior para tabuleiros, 2 caixas em policarbonato com 4

divisórias para talheres cada, caixa do pão, pés niveladores e dimensão de

631x700x1576 mm, da "PUREVER, modelo SETALT + SEPALT + SETTALT" ou

equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correto

funcionamento

UN 1,00             946,67 € 946,67 €

3.11

Fornecimento e colocação de baia separadora em tubo de aço inox AISI 304

Ø50, com suportes de fixação ao pavimento e dimensão de 6100x850 mm,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correto

funcionamento

UN 1,00             935,22 € 935,22 €

3.12

Fornecimento de carro para transporte de tabuleiros, com estrutura em tubo de

aço inox AISI 304 de 25x25, 16 calhas para tabuleiros, capacidade para 32

tabuleiros, com base rodada com 4 rodízios giratórios com rasto de borracha

Ø100 sendo 2 com travão, com batentes de borracha nos cantos e na dimensão

de 585x800x1725 mm, da "AVEIROTEL, modelo C32S" ou similar

UN 2,00             465,98 € 931,96 €

4 ZONA DE COPA SUJA

4.1
Fornecimento de cesto para pratos da "MAGNUS, modelo PRATOS 50" ou

equivalente
UN 2,00             24,53 € 49,06 €

4.2
Fornecimento de cesto para cutelaria da "MAGNUS, modelo CUTELARIA 50" ou

equivalente
UN 2,00             24,53 € 49,06 €

4.3
Fornecimento de cesto para tabuleiros da "MAGNUS, modelo TABULEIROS

50.9" ou equivalente
UN 2,00             27,80 € 55,60 €

4.4

Fornecimento e instalação de capta vapores parietal, de construção em aço inox

18/8, com 1 filtro de gorduras de 500x500x50 mm, caleiras em toda a periferia

para aparar os pingos de gorduras e dimensão de 1000x1000x600mm, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento
UN 1,00             372,78 € 372,78 €

4.5

Fornecimento e aplicação de espaldar traseiro e lateral esquerdo com 50x20 mm,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correto

funcionamento

em bancada com dimensões de 1900x700x850 mm

UN 1,00             99,74 € 99,74 €
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4.6

Fornecimento e instalação de máquina de lavar louça de carregamento lateral,

com capacidade produtiva até 30-40 cestos/h, construção em aço inox AISI 304

(18/10), cesto quadrado de

500x500x130, cuba estampada, abastecimento de água automático, doseador

abrilhantador, térmostato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança

na porta, ciclos de lavagem (1.5 - 2 minutos), pés niveladores e dimensões de

760x793x1485/1942 mm, dotada de 1 cesto para copos, 2 cestos bases para

talheres e 2 cestos para pratos, com uma potência de 6,75 kW e tensão de

alimentação de 400 V, da "MAGNUS, modelo AH 800" ou equivalente, incluindo

todos os trabalhos e meios necessarios ao seu correto funcionamento

UN 1,00             5 230,50 € 5 230,50 €

4.7

Fornecimento e instalação de bancada de saída da louça na máquina de lavar,

em aço inox, com rebaixo no tampo para deslizamento dos cestos, prateleira

inferior, pés niveladores e com dimensões de 650x800x870 mm
UN 1,00             367,95 € 367,95 €

4.8

Fornecimento e instalação de bancada de saída da louça na máquina de lavar,

em aço inox, com rebaixo no tampo para deslizamento dos cestos, com prateleira

inferior, com pés niveladores e dimensões de 700x800x870 mm 
UN 1,00             379,00 € 379,00 €

4.9

Fornecimento e instalação de bancada de receção da louça suja, em aço inox,

com travamento inferior, pés niveladores e dimensões de 1000x800x870 mm UN 1,00             330,00 € 330,00 €

5 TRABALHOS DIVERSOS DE ADAPTAÇÃO

5.1

Fornecimento e colocação de azulejo de 15x15cm de 1ª qualidade, de cor

branco, assente com cimento cola tipo "Primus Vitoria" com juntas tomadas em

cor a definir em obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as à

sua correta execução e obedecendo as especificações do C.E
m2 300,00         17,81 € 5 343,00 €

5.2
Fornecimento e colocação de reboco projetado em paredes interiores pronto a

receber acabamento final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

as à sua correta execução e obedecendo as especificações do C.E.

m2 300,00         8,41 € 2 523,00 €

73 962,83 €TOTAL

Nota: anexam-se ao presente mapa, fichas com as caracteristicas tecnicas dos equipamentos a instalar, que servem apenas de referencial para a 

definição/proposta dos mesmos, tendo contudo que ser respeitadas na integra as supracitadas caracteristicas supracitadas.
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