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De: Depto. urbanismo 

Data: 23-04-2021 

Orçamento nº CG225/21 

 
 

 

 

 

 

 

 

Exmo(s). Snr(s). 

 

De acordo com a consulta de Exas., vimos por este meio apresentar nossa proposta de preços para eventual 

fornecimento dos equipamentos descritos no mapa que se segue: 

 

n/ ref.ª descrição

unidade 

de 

medida

quant.
preço 

unitário
valor 

Fornecimento e instalação de pumptrack WorldCup; 

inclui placard informativo 
Un 1 34 900,00 € 34 900,00 €

Execução de betonilha no perimetro total da pista com 

largura 1,05m e todos os bons trabalhos a sua 

execução

VG 1 2 800,00 € 2 800,00 €

34 900,00 €

Preço total sem IVA 37 700,00 €

Iva 6% - IVA taxa reduzida 6% ao abrigo de 2.19 da Lista I do CIVA 2 262,00 €

Valor total com IVA 39 962,00 €

PUMPTRACK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exmos. Srs. 

Exma. Sra. Isabel Abreu 
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NOTA: Em caso de aquisição parcial reservamos o direito de alterar os preços. 
 
QUALIDADE E SEGURANÇA PARA OS EQUIPAMENTOS INFANTIS 

• Produtos com marca de segurança GS – TUV, o qual certifica a conformidade às normativas EN 1176 e EN 

1177 e ISO 14001. Certificação empresarial ISO 9001 

 
 
QUALIDADE E SEGURANÇA PARA OS EQUIPAMENTOS FITNESS E STREET WORKOUT 

• Produtos certificados e de acordo a normativa EN 16630-2015. Certificação empresarial ISO 9001 

 

MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 

• A montagem é efetuada por técnicos inspetores especializados, com formação profissional em “gestão e 

manutenção de espaços de jogos e recreio”  pela TUV PORTUGAL. 

 

GARANTIA GERAL PARA OS EQUIPAMENTOS  

• Madeira, polietileno e aço inox, 10 anos 

• Aço Galvanizado por imersão a quente e lacado, 10 anos 

• Defeitos de fabrico, 2 anos 

• Todos os nossos produtos estão abrangidos por uma apólice de Responsabilidade Civil, a qual cobre todos os 

danos causados por defeitos de construção. 

 

Nossa responsabilidade:  

• Fornecimento e montagem da pumptrack. 

• Execução De betonilha 

 

Responsabilidade do Cliente: 

• Movimentações de terras.  

 

Preços : Líquidos, sujeitos ou não ao I.V.A. em vigor (DL 21/2007 de 29 de Janeiro). 

Prazo entrega : 3 a 4 semanas após adjudicação. 

Pagamento : a 30 dias após a emissão da respetiva fatura. 

Transporte : Por nossa conta. 

Validade da proposta : 30 dias.  

     

As “Condições Gerais” abaixo mencionadas, fazem parte integrante deste orçamento. 

 

Cumprimentos, 
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CONDIÇÕES GERAIS 

 
• MEDIÇÕES: 

 
É da responsabilidade do cliente a medição dos espaços destinados à colocação do pavimento de 
borracha em placas (1000 x 1000mm) para determinar a quantidade de fornecimento, assim como o 
aproveitamento das respetivas placas; 
 
No caso do pavimento de borracha continuo a medição será efetuada no final de obra, com a presença 
dos responsáveis das partes interessadas. 

 

• MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 
 
 

1. Equipamentos de Jogo e Recreio: 
 

De acordo com o dossier de homologação. 
 
 

2. Equipamentos Urbanos: 
 
De acordo com fichas técnicas. No caso da existência de madeiras nos mesmos é obrigatório a 
manutenção programada com tratamento preservador. No betão de igual forma ( hidroreplentes ) . 
 
 

3. Equipamentos Desportivos: 
 
De acordo com fichas técnicas e/ou manual de manutenção. No caso da existência de madeiras nos 
mesmos é obrigatório a manutenção programada com tratamento preservador.  
 
 

• GARANTIAS: 
 
De acordo com Decreto-Lei nº 84 de 2008 (Directiva nº 1999/44/CE Parlamento Europeu e do Conselho) o 
prazo de garantia é de dois anos . 
Estão excluídos da garantia , os produtos que apresentem defeitos pelas seguintes razões : 
 
-  Manutenção com produtos não recomendados ou falta dela. 
-  Actos de vandalismo. 
-  Utilização inadequada ou abusiva. 
-  Desgaste natural e previsto . 

 

• Propriedade Industrial e Direitos de Autor . 
 

Quando solicitado pelo cliente a execução de peças ou equipamentos , é da inteira e integral 

responsabilidade do cliente , de informar a ERESERV Lda sobre a existência de eventual registo de 

propriedade ou registo de patente ou autor sobre o referido produto ou equipamentode acordo com 

Legislação em vigor . 

 


