
 

LusoPisos – Pavimentos Industriais, Lda. | Alvará nº 45534 | Contribuinte nº PT 504 747 754 | Cap. Social 75.000,00€ | 
Matriculada na C.R.C. Pombal sob o nº 504 747 754 | Tel. 236 946 323 | Fax. 236 946 324 | Tlm. 962 436 184 | 

geral@lusopisos.pt | Rua das Achadas Largas, nº 28 | Pinhais Novos |3105-409 Vermoil | www.lusopisos.pt  

 

Exmo. (s) Senhor (es) 

 

ROLLER PARK 

 

 

 

 

Data: 28/10/2020 

Proposta n.º 1598.DR.2020.01 

 

Obra : Campo ténis-Vizela 

 

Exmo. Srs., 

Em conformidade do vosso pedido, agradecemos a vossa prezada consulta, vimos pelo presente remeter a nossa 

proposta para os Pavimentos em Betão na vossa obra.  

 

 

PPROPOSTA DE PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR: 

ÁREA ≈    700  M2 

 

A VOSSO CARGO : 

 

 Licenças necessárias; 

 Execução da base; 

 Agua e corrente elétrica. 

 

A NOSSO CARGO : 

 

 Fornecimento e aplicação de Fita Mousse 

 Fornecimento e aplicação de Manga Plástica; 

 Fornecimento e incorporação de Fibras de vidro , na dosagem de 3,5 kg/m3 para uma espessura de 11 cm; 

 Fornecimento e aplicação de betão C 25/30 S4, com 11 cm de espessura, com espalhamento e nivelamento descarga direta; 

 Fornecimento e incorporação no betão de um endurecedor de superfície SibQuartzo, a cor Branco;  

 Acabamento com talocha mecânica 

 Fornecimento e aplicação de um produto de cura para permitir uma boa hidratação do betão; 

 Execução de juntas de retração, com estereotomia a definir em obra 

 

Preço m2 :                                                              17,40 € + I.V.A.  
(Sujeito a IVA à taxa em vigor ou devido pelo adquirente ao abrigo do art.º. 36 Do CIVA) 

Validade da proposta: 30 dias; 
  

 

Subscrevemos-mos com os nossos melhores cumprimentos; 

Delfim Ribeiro 
(912 891 516) 
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CONDIÇÕES GERAIS 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Em todas as relações comerciais com a LusoPisos – Pavimentos Industriais, Lda. e, sempre que não sejam estabelecidas outras 
condições e aceites por escrito por ambas as partes, serão aplicadas as seguintes Condições Gerais, válidas para clientes individuais 
ou coletivos com sede em território nacional ou no estrangeiro. 
 

2. ADJUDICAÇÃO DE TRABALHOS À LUSOPISOS, LDA. 
 
Em caso de adjudicação dos trabalhos, são necessários os seguintes elementos: 
a) Proposta assinada pelos outorgantes, e rubricar todas as páginas, no canto superior direito; 
b) Documento escrito indicando aceitação da proposta elaborada pela Lusopisos, Lda.; 
c)  Na ausência de qualquer dos documentos descritos nas alíneas a) e b), deste ponto, prevalecem as condições gerais descritas 

nesta proposta. 
d) O início dos trabalhos é a combinar com o responsável da Lusopisos, mediante a disponibilidade da empresa, das condições de 

fornecimento dos materiais e equipamentos necessários à execução do pavimento, e, ainda, das condições climatéricas. 
 

3. CONDIÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 

 
a) A Lusopisos não é responsável pelo surgimento de fissuras no pavimento, a não ser que estas resultem diretamente da má 

execução dos trabalhos. 
b) O pavimento deverá obedecer aos seguintes critérios:  

-Um correto dimensionamento/ calculo face as cargas a que o pavimento possa estar sujeito.  
-a espessura da camada de betão está, diretamente, relacionada com o risco de fissuração e curling, quanto menos espessura 

tiver, maior é o risco de fissuração e curling. Assim, a espessura aconselhada esta diretamente ligada a capacidade de carga do 
pavimento e ao uso a que se destina, que com base na nossa experiencia deverá ser no mínimo de 15 cm (salvo estudo/calculo 
efetuado); 
- a aplicação de uma armadura  capaz face as cargas a suportar e demais condições de uso e utilização: Armadura em ferro, 
malha sol, fibras metálicas ou fibras Macros sintéticas; 
- a execução de juntas  de retração serradas para indução da fissuração, salvo em pavimentos dimensionados para suprir essas 
juntas(pavimentos sem juntas de retração); 
 
Execução da base: 
 
Quando a preparação da base e sub base ficam fora do âmbito dos trabalhos da Lusopisos, estes tem de estar devidamente 
executados com os seguintes parâmetros: 
Nivelados e compactados; 
Ensaiados com ensaios de carga em placa; 
 
Valores para os ensaios: 

EV2 ( 2º ciclo de carga) > 70 MPA 
EV2 / EV1 ( coeficiente de compactação) 1,5<2 
K- Modulo de Westergaard> 7 kg/cm3 
 
Fornecimento de betão 
 
O fornecimento de betão quando não é da responsabilidade da Lusopisos deverá obedecer aos seguintes critérios: 
Betão com formula adequada a pavimentos industriais; 

Classe de abaixamento S4, com um mínimo de 18 de slump em obra; 
Máximo de 20% de cinzas volantes 
No caso de o fornecimento ser a cargo do cliente, não nos responsabilizamos por patologias, como delaminação, curling, fissuras 
por retração.  
 

c) No caso de realização de trabalhos em locais sem ventilação (caves, por exemplo), será da responsabilidade do nosso cliente, 
prever uma evacuação mecânica dos gases tóxicos; 

d) Relativamente as pendentes, é necessário um mínimo de 1 %, para assegurar um bom escoamento de águas, sendo que em 
menores percentagens a Lusopisos, não se responsabiliza por empossamentos. 

e) No que diz respeito às normas de higiene e segurança no trabalho, compete ao nosso cliente estabelecer um plano de segurança 
e saúde para a obra, que deverá ser posto em prática, fazendo prevalecer sempre que possível, as medidas e equipamentos de 
proteção colectiva face às de proteção individual; 
 

3.2. PAVIMENTO ACABADO 
 
Indicamos, de seguida, os aspectos, existentes na execução de pavimentos industriais, que poderão sofrer alterações e sobre 
os quais, o cliente, não poderá levantar nenhum auto de reclamação dos mesmos: 

a) O pavimento industrial não é um pavimento estético, mas um pavimento destinado ao uso industrial; 
b) É possível o aparecimento de fissuras devido à normal retração do betão. Estas não podem ser consideradas como 

defeitos pelo cliente, se não impedirem o bom funcionamento da área industrial depois de corrigidas. Assim, não poderá 
invocar o defeito estético das mesmas; 

c) O brilho e a homogeneidade do pavimento irão sofrer alterações nas zonas de passagem; 
d) A planimetria da obra terá de ser avaliada conforme solicitação especifica em caderno de encargos; 

Na falta da especificação a planimetria considerada é de 7mm numa régua de 2 metros; 
e) A cura necessária para obtenção de total resistência mecânica do pavimento é de 28 dias; 
f) Não nos responsabilizamos por danos causados por adversas condições climatéricas  -por exemplo:  

chuva – acabamento Irregular e não homogéneo; 
Temperatura elevada e vento – défice de planimetria e fissuração; 
trabalho ao ar livre – acabamento menos homogéneo,  défice de planimetria eficiente, fissuração; 
fissuras que possam surgir no pavimento (como já foi referido na alínea b), do ponto 3.2.). 

 
3.3. ENTREGA 
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O acesso e a circulação sobre o pavimento, devem ser interditos durante o processo de cura do betão. 
A proteção do pavimento, afim de evitar deterioração durante a execução de outros trabalhos em obra é da responsabilidade do 
cliente; 
 

3.4. OUTRAS CONDIÇÕES: 
 

a) Qualquer interrupção dos trabalhos ou qualquer impossibilidade de execução dos trabalhos previstos na encomenda do 

cliente, obrigará este a devolver à Lusopisos, a integralidade dos custos já disponibilizados para a obra, seja qual for a 
natureza ou o objecto, e a pagar indemnizações e juros calculados proporcionalmente ao estado de adiantamento dos 
trabalhos; 

b) Em caso de deslocação à obra por parte da equipa para a execução dos trabalhos,  e os mesmos não se realizem, por 
razões alheias à Lusopisos, será cobrado o valor de 850 € (setecentos e cinquenta euros); 

c) É da responsabilidade do cliente, pedir as autorizações necessárias junto das autoridades competentes, para trabalhos 
a executar em regime de trabalho suplementar, caso seja necessário. Caso contrário, os custos de reparações devido a 
interrupção do trabalho, bem como as coimas por ruído sem autorização, serão pagos pelo cliente. 

 
4. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 
4.1. REGRAS DE MEDIÇÃO 

a) As medidas serão feitas com a conclusão dos nossos serviços, ou no caso de a obra ter várias fases, no final de cada 
fase, que, para o efeito, agradecemos que esteja presente um responsável pelos vossos serviços; 

b) As medidas serão feitas entre faces interiores das paredes e não serão a considerar as deduções, a saber: caixas de 
visita, condutas abertas, pilares ou áreas inferiores a 1m2. 

c) Áreas administrativas: não serão deduzidas as espessuras das paredes divisórias. 
 

4.2. PREÇO 
 
Haverá lugar a revisão de preços, caso haja alterações de áreas ou trabalhos mencionados na proposta, ou em caso de mora 
na adjudicação dos serviços se verifique um aumento de preço nos custos dos materiais ou mão-de-obra. 

 
4.3. ACEITAÇÃO DE CRÉDITO 

 
As obras com valor de faturação superior a 2 000,00€ + I.V.A., podem estar estão condicionadas à entrega prévia de uma 
caução do valor da mesma (garantia bancária.) a avaliar pela gerência da Lusopisos. 
 
O pagamento deve ser rececionado na sede da Lusopisos. Caso tal não se verifique dentro dos prazos acordados a Lusopisos 

reserva-se ao direito de aduzir juros de mora aio valor da fatura de acordo com a legislação em vigor. 

 
 

LusoPisos, Lda. 

  

 Cliente 

 
 
 


