
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

APRESENTAÇÃO  DE  PROPOSTA 
 

    
PROCESSO Nº  11990     

CLIENTE Vitor Martins   
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OBRA Construção Casa de banho  
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FREGUESIA 2890 Alcochete   

CONCELHO Alcochete     

   
  

Construção de Instalação Sanitária  
VNTG 11990 - (Revisão 00) 

 

 

Luís Mota (Eng.º Civil) 

+351 935.367.308 
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luis.mota@vintageobras.pt 

www.vintageobras.pt 

 

 

 

 

Exmos. Srs.  
 

Obrigado por confiar na VINTAGE OBRAS e por nos dar a possibilidade de lhe apresentarmos um 
orçamento com a nossa proposta técnico – comercial. 

Conhecidos os seus objetivos, apresentamos uma solução ajustada que julgamos ir de encontro às 
suas expetativas e que tem em conta a relação custo/benefício a qual pensamos ser a melhor opção 
técnica. 

A Listagem de Trabalhos da sua obra permitir-lhe-á aferir e validar as opções orçamentadas e esta 
proposta foi elaborada com recurso a soluções de Qualidade, porém, se pretender outras 
alternativas, estamos abertos a considerar (bem como a supressão de alguns trabalhos que não 
essenciais). 

Quem somos 

A VINTAGE OBRAS é uma empresa Portuguesa que se diferencia e afirma positivamente no 
mercado da Construção de Raiz, Reabilitação, Remodelação e Manutenção de ativos imobiliários com 
dinamismo e inovação de modo a responder às necessidades atuais de quem pretende promover Obras, 
Remodelar ou Construir.  

 
A empresa é liderada por dois engenheiros civis, com vasta experiência na construção e 

Reabilitação de imoveis. Contamos com uma equipa interna pluridisciplinar e uma rede de parceiros 
criteriosamente selecionada ao longo dos anos nas várias atividades em que atua. 
 

Para nos conhecer melhor, convidamo-lo a visitar o portefólio dos nossos trabalhos, as 
avaliações dos nossos clientes, bem como a documentação da nossa empresa clicando no seguinte link:  

 
                                                                                                                                             
https://vintageobras.pt/gplm 
 
 

Documentos da empresa 
 

Dispomos de todos os requisitos necessários para a execução da sua obra, dos quais destacamos: 
 

 • Alvará de Construção da Classe 2 atribuído pelo IMPIC  

 • Seguro de Acidentes de Trabalho (Apólice Fidelidade  

 • Seguro de Responsabilidade Civil (Apólice Fidelidade  

mailto:luis.mota@vintageobras.pt
http://www.vintageobras.pt/
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 • Certidão de não dívida à AT (Fazenda Publica – Finanças) 

 • Declaração de não dívida à Segurança Social 

 
Como satisfazemos os nossos clientes 

 

 
 

Como atuamos 
 

As nossas equipas são experientes e têm formação de bom comportamento cívico de modo a causar 
o menor transtorno possível aos donos de obra e vizinhos. Destacamos: 

  

• Equipes com conduta e comportamento adequados operando com zelo e 
descrição; 

• Aviso a vizinhos da execução de obras (opcional); 

• Pessoal devidamente uniformizado e equipado; 

• Proteção dos bens com plásticos e resguardos; 

• Calafetagem de portas e janelas; 

• Estudo de minimização de ruídos e incómodos; 

• Minimização de resíduos de construção e entulhos. 
   

Marcas nossas parceiras 
 

A qualidade das nossas obras é algo fundamental para nós. É por isso que trabalhamos com as 
melhores marcas. 
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ORÇAMENTO 
 

 
 
 

Outras situações poderão ser consideradas e a combinar. 
 

 

Notas Importantes:  
 

• Caso pretenda comparar o presente orçamento com outras propostas, deverá confirmar se todas 
as empresas orçamentaram exatamente os mesmos trabalhos e materiais pois, só assim é possível 
comparar diferentes propostas. 
 

• Se lhe surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pois, estamos sempre disponíveis para 
prestar esclarecimentos; 

 

• O presente orçamento foi executado de acordo com os indicadores apresentados nos projetos de 
forma integrada (mão de obra, materiais e equipamentos) e calculado com recurso a soluções que nos 
pareceram garantir uma qualidade final dos trabalhos muito exigente, considerando-se somente os 
trabalhos de construção civil. No seu global não foram considerados os materiais de acabamentos para 

CAP. 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ESTALEIRO 822.00 €

CAP. 2 DEMOLIÇÕES 1,023.48 €

CAP.03 ALVENARIAS 1,602.13 €

CAP.04 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 118.51 €

CAP.05 REVESTIMENTOS 3,454.90 €

CAP.06 SERRALHARIAS 879.60 €

CAP.07 REDE DE ÁGUA 822.00 €

CAP.08 EQUIPAMENTOS 1,634.52 €

CAP.09 REDE DE ESGOTOS 2,721.60 €

CAP.10 GT 252.00 €

CAP.11 LIMPEZA 246.00 €

Valor Total da Empreitada 13,576.74 €

Valor Total da Empreitada C/IVA 16,699.39 €
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revestimentos (Azulejos, mosaicos e pavimentos flutuantes), carpintarias (Portas, Roupeiros, armários de 
casas de banho e mobiliário de cozinha e respetivos eletrodomésticos e loiças sanitárias), serralharias e 
caixilharias, sendo que o fornecimento destes materiais são da responsabilidade do Dono De obra.  
 

• Os materiais propostos nos quais é indicado o PVP (preço de venda ao público) são materiais 
selecionados pelo cliente e ou indicados por nós de modo a fixar-se um valor para o orçamento. Caso 
escolha recaia sobre outros materiais, o valor será corrigido de acordo com a diferença de PVP.   
 

• O orçamento foi calculado com recurso ao mapa de quantidades e respeitando as condições 
expressas no projeto apresentado, adotando as soluções que garantem a melhor qualidade final dos 
trabalhos.  
 

• Não haverá lugar a quaisquer “Trabalhos a Mais”. As quantidades orçamentadas consideradas na 
lista de preços são as necessárias e suficientes para a execução dos trabalhos, sendo o valor apresentado 
fixo e não revisível até final da obra após acordo, considerando que os trabalhos a realizar sejam os 
inscritos na relação orçamentada ou exista manifesta discrepância entre os valores orçamentados e os 
preços de mercado na altura da sua aquisição. 
 

• Trabalhos de natureza diferente ou da mesma natureza, mas em quantidade diferente dos 
apresentados no orçamento, resultado de erro de medição e ou de pedido que o cliente vier a formular, 
serão objeto de correção e de prévia orçamentação para apresentação posterior ao Dono de Obra. Esta 
situação deverá originar uma nova adjudicação antes do início destes trabalhos. 

 

Condições Gerais da Obra 
 

• Prazo de execução 
 

O prazo de execução é de 3 semanas, após reunidas todas as condições contratuais, 
nomeadamente a obtenção da licença de construção, isto considerando que as restrições que atualmente 
o País atravessa não sofrerão agravamentos significativos. 
 

• Condições de pagamento 
 

O pagamento dos trabalhos será efetuado por transferência bancária para a conta abaixo 
indicada e em prestações variáveis escalonadas no tempo, em função dos montantes definidos no Plano 
de Pagamentos abaixo proposto e de acordo com os processos de pagamento: 

 

EMPRESA: GPLM – Projetos e Construção, Lda. 
Banco: BPI  
Conta: 3-5643777.000.001 
NIB: 0010 0000 56437770001 80 
IBAN: PT50 0010 0000 5643 7770 0018 0 

 

• Plano de pagamentos 
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• Garantias 
 

O prazo de garantia pela boa execução da obra é de 5 anos para elementos construtivos 
estruturais, 2 anos para elementos construtivos não estruturais, instalações técnicas e para 
equipamentos, a contar da data da conclusão dos trabalhos. 

A garantia dos materiais utilizados na obra é a indicada pelo fabricante. Em tudo o resto será 
em conformidade com a lei em vigor aplicável a obras e imóveis destinados a longa duração. 

Caso pretenda prolongar a garantia dos trabalhos por um período adicional de 3 anos, 
acresce 10% ao valor da proposta. 

 

• Validade da proposta 
 

O presente orçamento é válido por um período de 30 dias. 
 

• Outras Condições 
 

O fornecimento de água e energia elétrica para a realização da obra deverão ser garantidas 
pelo Cliente de acordo com as estritas necessidades da mesma. 

  
Caso não haja impedimento, o cliente permitirá a colocação de painel comercial da VINTAGE 

OBRAS em local seguro e de boa visibilidade. 
 

O prazo de início e conclusão da obra está condicionado pela entrega de todos os materiais 
definidos em orçamento e de acordo com a evolução do cronograma de trabalhos. 

 
O cliente que nos solicitou a execução da obra, declara ter legitimidade legal e jurídica sobre 

o imóvel, nomeadamente para a assinatura dos documentos em obra. 
 

A obtenção das licenças e autorizações para a execução da obra são da responsabilidade do 
Cliente. 

  
   

Luís G. da Mota - VINTAGE OBRAS 
Dir. de Produção Unid. de Lisboa 

 Lisboa 11 de Maio de 2020 
 

11990

Valor contratualizado incluiído o IVA(23%)        13,576.74 €             16,699.39 € 

Fase 1 Com a adjudicação 50%          6,788.37 €                8,349.70 € 

Fase 2 No final dos trabalhos da primeira semana 30%          4,073.02 €                5,009.82 € 

Fase 3 Com o inicio das pinturas 15%          2,036.51 €                2,504.91 € 

Fase 6 Com a conclusão do trabalhos orçamentados 5%              678.84 €                   834.97 € 

TOTAL 100% 13,576.74 €      16,699.39 €           

Cronograma de Pagamentos processo nº 

 Valor Contratual 

com IVA 
Fase Descrição

Condições de 

Pagamento

 Valor 

Contratual 

sem IVA 
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DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Artigo Descrição dos Trabalhos 

 

    
 

CAP. 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ESTALEIRO 
 

1.1 Estaleiro 
 

1.1.1 Preparação da obra, transporte e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro pelo periodo previsto para a 
execução da obra, ajuda na carga e descarga de materiais e equipamentos pertencentes ao cliente para serem 
aplicados em obra, protecção de todas as superfícies que não sejam susceptíveis de intervenção, incluindo aplicação de 
papel canelado ou plásticos no pavimento devidamente fixado ao perímetro através de fita adesiva de pintor ou 
similar, elaboração do Plano de Gestão de Resíduos e todos materiais e trabalhos inerentes ao estaleiro. 

 

1.1.2 Desmontagem de porta de garagem basculante de até 5 m² de superfície, com meios manuais, sem deteriorar os 
elementos construtivos aos quais está fixada, e carga manual para camião ou contentor. O preço inclui a desmontagem 
dos mecanismos e dos acessórios. 

 

CAP. 2 DEMOLIÇÕES 
 

2.1 Demolições e trabalhos preparatórios 
 

2.1.1 Demolição de parede de alvenaria interior bem como transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. 
 

2.1.2 Picagem de pavimento interior e abertura de roços para passagem de tubagens,bem como transporte de todos os 
materiais sobrantes a vazadouro. 

 

2.1.3 Abertura de vala para passagem de colector enterrado de rede horizontal de esgoto, para a drenagem de águas 
residuais, formado por tubo de PVC rigido e liso, de 110 mm de diâmetro exterior, colado com adesivo, colocado sobre 
leito de areia de 10 cm de espessura, devidamente compactada. 

 

CAP.03 ALVENARIAS 
 

3.1 Paredes interiores 
 

3.1.1 Demolição de paredes de alvenaria interiores bem como transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. Corte 
para a porta nova 

 

3.1.2 Execução de remates em paredes e tetos nas zonas intervencionadas com a retirada de parede. 
 

3.1.3 Fornecimento e assentamento de alvenarias simples de tijolo cerâmico, argamassa ao traço 1:4, em paredes simples 
exteriores, com tijolo 30x20x15, em paredes cotadas a 0,20m, considerando todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito acabamento. 

 

3.1.4 Fornecimento e execução de reboco sarrafado ao traço 1:5 em paredes a receber revestimento, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. 

 

3.1.5 Fornecimento e aplicação de  emboço  e  reboco  com  20mm  de espessura,  em  paredes  exteriores  ,  em  argamassa  
de  cimento  e areia ao traço 1:4, incluindo todos os materiais. 

 

CAP.04 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 
 

4.1 Paredes e Pavimentos 
 

4.1.1 Impermeabilização da zona de duche em paredes e pavimento a revestir com revestimento cerâmico, composta por 
duplo barramento da argamassa cimentícia bicomponente elástica "Mapelastic" ou equivalente. 

 

CAP.05 REVESTIMENTOS 
 

5.1 TECTOS 
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5.1.1 Fornecimento e montagem de tecto falso hidrofogo em gesso cartonado, constituído por placas, incluindo estrutura de 
suporte em perfis de chapa de aço galvanizada suspensos por pendurais em varão roscado Ø6 mm, barramento e 
lixagem de juntas, deixando pronto a pintar. 

 

5.2 PAREDES 
 

5.2.1 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de parede Azulejo, até 12,00 €/m2 + IVA, incluindo cimento 
cola, betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza final e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito 
acabamento. 

 

5.3 PAVIMENTOS 
 

5.3.1 Fornecimento e execução de betonilha de regularização com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários para um perfeito acabamento. 

 

5.3.2 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de pavimento Mosaico, até 12,00 €/m2 + IVA, assente sobre 
betonilha, incluindo fecho das juntas bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

 

5.4 PINTURAS 
 

5.4.1 Fornecimento e pintura de paredes interiores com 1ª demão de isolante primário. 
 

5.4.2 Fornecimento e pintura de paredes interiores tipo NITIN Isolite aquoso branco e 2 demãos de tinta tipo NITIN Excelplas, 
cor a definir. 

 

5.4.3 Execução de pintura a tinta aquosa formulada à base de dispersão vinílica, de aspecto liso mate, tipo CIN, REFª 10-250 
VINYLMATT, decor branca, sobre tectos em gesso cartonado ou estuque, incluindo duas demãos e todos os materiais. 

 

5.5 CANTARIAS E GUARNECIMENTOS 
 

5.5.1 Fornecimento e assentamento de peitoril em cantaria de acabamento amaciado, de largura até 0,30 m e espessura até 
0,03 m, assente sobre alvenaria, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu prefeito 
acabamento. 

 

5.6 CARPINTARIAS 
 

5.6.1 Fornecimento e aplicação de porta completa, simples de abrir lisa em Placarol, com dimensões 0,70x2,00 [m], incluindo 
bloco de porta (aro/aduela), respectivas guarnições de acabamento e ferragens, considerando todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários a um perfeito acabamento de pintura e posterior funcionamento. 

 

CAP.06 SERRALHARIAS 
 

6.1 SERRALHARIAS 
 

6.1.1 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio anodizado à cor natural, tipo Anicolor, com  vidros duplos 4mm 
vidro + 12 caixa de ar + 5mm vidro, incluindo todos os materiais. 

 

6.1.2 VE04 - Vão basculante com uma folha de abrir, dimensões de. 
 

6.1.3 Fornecimento e montagem  de  porta  de  Homem,  com  1  folha pivotante, em aço pintado à cor RAL7011, dimensões 
de,  incluindo, fechadura, ferragens  e  todos  os  acessórios  e materiais adicionais. 

 

CAP.07 REDE DE ÁGUA 
 

7.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA E QUENtE 
 

7.1.1 Fornecimento e montagem de tubagens e válvulas de corte, para alimentação das loiças sanitárias, incluindo todos os 
materiais. 
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7.1.2 VE04 - Vão basculante com uma folha de abrir, dimensões de. 
 

CAP.08 EQUIPAMENTOS 
 

8.1 LOIÇAS SANITÁRIAS 
 

8.1.1 Fornecimento e Aplicação de Base de duche de canto retangular 1200x800mm modelo tipo "Julieta" da marca 
Sanitana de pousar até 154,50€+IVA, e Torneira monocomando para Duche do modelo tipo "Victoria" da marca Roca 
, chuveiro de mão, flexível, suporte até 53,60€+IVA, com acabamentos cromados, incluindo todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

 

8.1.2 Fornecimento e aplicação de coluna de duche com duche central e chuveiro telefone, encastrada na parede, 
contemplando uma misturadora de encastrar da marca Bruma modelo Lusit. , chuveiro de mão da marca Bruma 
modelo ELO e chuveiro de parede da marca Bruma modelo ELO, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 

 

8.1.3 Fornecimento e aplicação de divisória de banheira com medidas 120+75, modelo tipo "Step Painel Simples" da marca 
Sanitana em vidro temperado transparente com perfil alumínio cromado até 208.00€+IVA, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

 

8.1.4 Fornecimento e montagem de Lavatório de 80*475cm Branco de pousar, modelo tipo SANIT LAV CASUAL (151.00€ 
+IVA), misturadora para lavatório modelo tipo "NOA" (51.00€ +IVA) , com válvula até 28,30€+IVA incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

 

8.1.5 Fornecimento e aplicação de móvel suspenso com lavatório cerâmico para espaço reduzido modelo tipo com uma 
porta, branco, com as medidas 80x50x23 (LxhxP) até 185€+IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 

 

8.1.6 Fornecimento e aplicação de sanita modelo tipo suspensa modelo Pop Art (106.00€ +IVA) e tampo (26.00€ +IVA), 
incluindo conjunto de encastrar na parede até (109.00€ +IVA), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 

 

CAP.09 REDE DE ESGOTOS 
 

9.1 SISTEMA   DE   BOMBAGEM   DE   ÁGUAS   RESIDUAIS   E   (OU) PLUVIAIS 
 

9.1.1 Fornecimento   e   montagem   de   grupo   de   bombagem   completo, constituido por: 
 

9.1.2 Equipamento de bombagem 
 

9.1.3 Instalação eléctrica 
 

9.1.4 Quadro eléctrico do sistema de bombagem 
 

9.1.5 Cabos de ligação 
 

CAP.10 GT 
 

10.1 Gestão de resíduos inertes 
 

10.1.1 Transporte de resíduos inertes de betões, argamassas e pré-fabricados produzidos em obras de construção e/ou 
demolição, com contentor de 7 m³, a aterro específico ou operador licenciado de gestão de resíduos. Incluindo serviço 
de entrega, aluguer e recolha em obra do contentor. 

 

CAP.11 LIMPEZA 
 

11.1 GT 
 

11.1.1 Execução de limpeza final da obra rigorosa do todo o imóvel, em condições de entregar ao cliente, incluindo todos os 
trabalhos e materiais inerentes 
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