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INDÚSTRIAS TÉRMICAS 

NUNES CORREIA 
S. A . R . L. 

AQUECIMENTO. VKNTILAÇÃO. AR COND ICIONADO 

REFRIGERAÇÃO HIDRÁULICA E MBCÂNICA 

HE?>ldRIA DESCRITIVA 

para o 

FORNECIMENTO E NONTAGEH DO "PLANO DE REGA" NA COBERTURA DO 

PARQUE DE ESTACIONAHENTO DA 

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN E1'1 

LISBOA 

Esta proposta foi elaborada de acôrdo com o Caderno de 

Encargos que nos foi fornecido por V.Exas. 

Na lista de preços unitários que se junta, considerámos 

as quantidades dadas pelo Caderno de Encargos, que multiplicadas 

pelos preços unitários nos dá o total. No entanto o nosso tra

balho será executado ~ medição. 

Os materiais que nos propomos instalar, são : 

= TUBAGENS em ferro galvanizado da série média, de parede espessa, 
de primeira qualidade, com todos os acess6rios necessá
rios e nos di§metros indicados no desenho que acompa
nhou o Caderno de Encargos. 
A ligação das tubagens faz-se por meio de acess6rios 
roscados do mesmo tipo e qualidade da tubagem. 

- VÃLVULAS em bronze de boa qualidade, com volante, tipo cunha, 
da "Avlis". 

- D IPERNEABILIZACÃO das tubagens, ~ base de "Flintkote ". Serão 
aplicadas três camadas nas tubagens, com o referido 
produto. 

- ~~O-DE-OBRA esmerada por pessoal especializado. 

EXCLUSOBS :- Dos preços que apresentamos não estão incluídos 
quaisquer trabalhos de construção civil, como sejam 
os canhões de fibrocimento para protecção e acesso, 
as válvulas e as respectivas lages que as tapam, as
sim como a remoção de terras para cobrir as tubagens • 

• mll __ MO _ElA 

.~~ Lisboa, 5 de Abril de 1965 ~v~~~ t 
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INDÚSTRIAS TÉRMICAS 

NUNES CORREIA 
s. A. R. L. 

AQUIlCIMBNTO. VIINTILAÇJl.O E REFRIGERAÇJl.O 

OReAMENTO . 
DESIGNAÇÃO 

EMPREITADA DA REDE 

DE ESTACIONAMENTO 

- Tubo de ferro galvanizado , com 
os acess6rios respectivos , com 
tr~s camadas de impermeabiliza
ção de "F1intkote" 

- de 3/4" (m) 
1" " 1 1/4 " " 1 1/2" " 
2" " 
3" " 
4" " 

- V~lvu1as de cunha em bronze, com 
volante t=i;po "Av1is" 

- de 1 1/4" 
1 1/2" 

2" 
3" 
4" 

- As~ersores em bronze , tipo "Per-
r ot" LVZ com ligação de 1" 

- Id . tipo NAAN 713 com ligação de 
3/4" 

- Tubo de ferro ga1 va nizado com os 
acess6rios necessários e três ca-
madas de impermeabilização de 
"F1intkote" • 

- de 8" 
• ........... IU.U 

I. A. '" Lo 

'-;z. 

PREÇOS 
QUANT.I-------,---------:-------

Unitário Pirei. I Totel 

DO PARQUE 

103 45$ 40 4 . 676120 
215 57180 12 . 427100 

76 75100 5. 700100 
108 90#60 9 . 784$80 

50 134$40 6 . 720~00 
84 205#20 17 . 236#80 

163 229$90 37 . 473'70 

4 96"90 387$60 
2 125#50 251#00 
6 169'40 1 . 016#40 
2 367130 734$60 
2 739,10 1 . 478$20 

18 . 187_50 21 . 375#00 

65 28180 1 . 872_00 

==== 

1 . 500#00 
====='::==== 
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