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Proposta Técnica e Comercial
ID12012 – Diana Inacio - Remodelação de casa de banho e cozinha em
Lisboa

Para: Diana Inacio
Rua Alberto de Oliveira, 23, 1º Esq.
1700 Lisboa

Diretor de Obra: Vanessa
Valente
vanessa.valente@vintageobras.pt
+351 960 216 463

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação

# DESCRIÇÃO VALOR

Instalação Sanitária
1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1.1 Remoção de todas as loiças sanitárias incluindo transporte de todos os
materiais sobrantes a vazadouro. 200,00 €

1.1.2
Remoção de revestimento cerâmico de parede existente, incluindo
preparação da base para assentamento de novo revestimento cerâmico,
bem como transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.

625,00 €

1.1.3

Remoção de revestimento cerâmico de pavimento, incluindo
nivelamento do pavimento para posterior aplicação de novo
revestimento cerâmico, bem como transporte de todos os materiais
sobrante a vazadouro.

90,00 €

1.1.4 Preparação e regularização da superfície para assentamento da base de
duche, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. 105,00 €

1.1.5 Demolição completa de tectos falsos, incluindo o transporte de todos os
materiais sobrantes a vazadouro. 80,00 €

2 Alvenarias
2.1 Alvenarias Interiores

2.1.1

Fornecimento e assentamento de alvenarias em paredes simples de
tijolo cerâmico ou equivalente, argamassa ao traço 1:4, sob janela, até
0,80m de altura, de forma a criar um nicho, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito
acabamento, tudo pronto a receber revestimento cerâmico.

130,00 €

2.1.2

Fornecimento e assentamento de alvenarias em paredes simples de
tijolo cerâmico ou equivalente, argamassa ao traço 1:4, para colocação
do encastrável da sanita e do lavatório, com dimensões 1,45x1,10m,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
perfeito acabamento, tudo pronto a receber revestimento cerâmico.

195,00 €

3 (Gesso Cartonado) Divisórias e Tetos Falsos
3.1 Paredes

3.1.1

Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso laminado,
constituído por placas hidrófugas (WA) de 12,5 mm de espessura,
incluindo estrutura de suporte em perfis de chapa de aço galvanizada
suspensos por pendurais em varão roscado Ø6 mm, barramento e
lixagem de juntas, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios

240,00 €
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necessários ao seu perfeito acabamento, tudo pronto a pintar.
4 Revestimento de Paredes e Tetos

4.1 Paredes Interiores

4.1.1

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico Antiq Blue, da
marca RECER, com valor de PVP de 16,00€ /m2 + IVA, na zona interior do
duche (parede com janela e parede do chuveiro), até ao tecto falso,
incluindo cimento cola, betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza
final e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

260,00 €

4.1.2 Fornecimento e aplicação de espelho simples, dimensões 1500x1350
mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. 175,00 €

4.1.3

Fornecimento e execução de estuque liso da "Proyal-Bi Plus" na zona a
colocar móvel de lavandaria, em paredes interiores com espessura até
1cm, incluindo rede de fibra, cantoneiras de protecção em todas as
arestas, incluindo primário de aderência, plataformas de trabalho e
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito
acabamento.

195,00 €

4.1.4

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico Metro Branco
Biselado 7,5x15, da marca Artens, com valor de PVP de 10,57€ /m2 +
IVA, nas restantes paredes, até ao tecto falso, incluindo cimento cola,
betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza final e todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.

855,00 €

5 Pavimentos e Rodapés
5.1 Revestimentos

5.1.1

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de pavimento
Globe Gris 60x60, da marca Revigrés, com valor de PVP de 24,95€ /m2+
IVA, assente sobre betonilha, incluindo fecho das juntas bem como
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito
acabamento.

250,00 €

6 Equipamento Sanitário
6.1 Zona de Duche

6.1.1

Fornecimento e aplicação de base de duche rectangular modelo Marina,
da marca Sanindusa, com dimensões 800x1200 [mm], de cor branca,
antiderrapante, com valor de P.V.P. de 280,00€ +IVA, incluindo corte da
mesma para ajuste ao local de implantação, bem como todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento.

405,00 €

6.1.2

Fornecimento e aplicação de conjunto de duche da marca Roca,
incluindo RocaBox com valor de PVP de 113,00€ +IVA, misturadora de
encastrar para banho-duche com inversor automático, com valor de PVP
de 119,00€ + IVA, braço e chuveiro superior Rainsense quadrado, com
dimensões 200x200mm, com valor de PVP de 151,30€ +IVA, chuveiro de
mão Sensum Square com flexível metálico com 1,50m, incluindo
suporte Wall, com valor de PVP de 87,90€ +IVA, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento.

585,00 €

6.1.3
Fornecimento e aplicação de vidro temperado de 8mm, fixo, com
dimensões 700x2350 mm, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

390,00 €

6.2 Lavatórios
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6.2.1

Fornecimento e aplicação de móvel de lavatório de parede modelo
Novelda Plus 60 branco, com dimensões 606x456x140mm sem furo
para torneira, com valor de P.V.P. de 98,84€ + IVA, sifão redondo com
valor de PVP de 40,80€ +IVA, ambos da marca Sanindusa, e misturadora
de encastrar na parede para lavatório Atlas, da marca Roca, com valor
de P.V.P. de 172,00€ + IVA, com instalação de Kit Universal Roca, com
valor de PVP de 70,30€ +IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

540,00 €

6.3 Sanitas

6.3.1

Fornecimento e aplicação de sanita suspensa modelo The Gap
com tampo em termodur e dimensões 540x350x400mm, com valor de
PVP de 191,10€ + IVA, sistema de instalação In-Wall
Wc 125mm dupla descarga c/ curva, com valor de PVP de 159,00€ +IVA,
e placa de acionamento com descarga dual, com valor de PVP de
33,10€ +IVA, todos da marca Roca, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

675,00 €

6.4 Outros

6.4.1

Fornecimento e aplicação de toalheiro elétrico modelo Victoria branco,
com dimensões 500x800mm, da marca Roca, com valor de PVP de
180,00€ +IVA, incluindo repicagem do ponto de corrente elétrica mais
próximo para ligação do memso, bem como todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

280,00 €

7 Pinturas
7.1 Interiores

7.1.1
Fornecimento e pintura de tectos interiores com 1ª demão de isolante
primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CIN VINYLMATT, cor
a definir.

75,00 €

8 Instalações Técnicas
8.1 Abastecimento de águas

8.1.1

Substituição completa de rede de abastecimento de águas (1 instalação
sanitária), através do fornecimento e montagem de tubagem em
multicamada ou polipropileno PPR, classe PN20, em abastecimento de
águas frias e quentes, incluindo atravessamentos de pavimentos, tectos
ou paredes, uniões, isolamentos (águas quentes), acessórios e todos os
trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros previstos em projecto,
fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo
acessórios, todos os trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros
previstos em projecto, incluindo execução de ensaios à pressão, todos
os materiais e trabalhos necessários à execução completa da rede e
perfeito funcionamento da rede e aparelhos sanitários, tudo de acordo
e conforme legislação e demais regulamentos em vigor. (indicar pontos
de água Q+F por divisão).

780,00 €

8.2 Esgotos

8.2.1

Substituição completa de Rede de Drenagem de Águas Residuais
Domésticas (em 1 instalação sanitária), através do fornecimento e
montagem de tubagem em ramais, colectores e tubos de ventilação, em
PVC rígido, série DIN, classe PN4, com anel de neoprene, incluindo
forquilhas, tês, curvas, etc. e todos os trabalhos e materiais necessários,
nos diâmetros previstos em projecto, fornecimento e montagem de
caixas de pavimento sifonadas em PVC rígido, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários, nas dimensões previstas em projecto,

520,00 €
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fornecimento e montagem de sifões em PVC rígido, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários, incluindo execução de ensaios,
ligação ao colector existente (caixa de visita ou tubo de queda) mais
próximo, todos os trabalhos e materiais necessários à execução
completa da rede e perfeito funcionamento da rede, tudo de acordo e
conforme legislação e demais regulamentos em vigor. (listar pontos de
esgoto por divisão)

8.3 Electricidade

8.3.1
Fornecimento e aplicação de 2 SPOTS de iluminação LED no tecto falso,
com diâmetro até 12cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

65,00 €

9 Carpintarias
9.1 Armário

9.1.1

Fornecimento e montagem de armário para zona de lavandaria, com
dimensões 850x800x2200 mm, em aglomerado, com 4 prateleiras e 4
portas de batente com puxadores em calha metálica, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao perfeito acabamento.

490,00 €

9.2 Armário

9.2.1
Fornecimento e aplicação de prateleira em madeira, sob lavatório,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao
perfeito acabamento.

90,00 €

Subtotal 8 295,00 €

Cozinha
1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1.1 Remoção integral de móveis de cozinha (superiores e inferiores),
incluindo o transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. 325,00 €

1.1.2 Demolição de paredes de alvenaria interiores (despensa) bem como
transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. 350,00 €

1.1.3
Demolição completa de chaminé em alvenaria, incluindo reparação de
zonas intervencionadas, bem como transporte de todos os materiais
sobrantes a vazadouro.

338,00 €

1.1.4

Remoção de revestimento cerâmico de parede existente, incluindo
preparação da base para assentamento de novo revestimento cerâmico
em zona entre móveis (de acordo com desenho anexo), bem como
transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.

85,00 €

1.1.5
Remoção de revestimento cerâmico de parede existente, para posterior
execução de novo acabamento em reboco, bem como transporte de
todos os materiais sobrantes a vazadouro.

335,00 €

1.1.6

Remoção de revestimento cerâmico de pavimento, incluindo
nivelamento do pavimento para posterior aplicação de novo
revestimento cerâmico, bem como transporte de todos os materiais
sobrante a vazadouro.

160,00 €

2 Revestimento de Paredes e Tetos
2.1 Paredes Interiores

2.1.1

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 (se as paredes a
aplicar estuque não se encontrarem em condições após a remoção do
cerâmico existente).

450,00 €
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2.1.2

Fornecimento e execução de estuque liso da "Proyal-Bi Plus", em
paredes interiores com espessura até 1cm, incluindo rede de fibra,
cantoneiras de protecção em todas as arestas, incluindo primário de
aderência, plataformas de trabalho e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

475,00 €

2.1.3

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico Metro Branco
biselado 7,5x15, da Leroy Merlin, com valor de PVP de 10,56 € /m2 +
IVA, em área entre móveis (aproximadamente 4,5m2), incluindo
cimento cola, betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza final e
todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.

220,00 €

3 Pavimentos e Rodapés
3.1 Revestimentos

3.1.1

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de pavimento
Nordik White 15x120 Rectificado, da marca Revigrés, com valor de PVP
de 28,45€ /m2 + IVA, assente sobre betonilha, incluindo fecho das juntas
bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
perfeito acabamento.

500,00 €

3.1.2

Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico Nordik White, da
marca Revigrés, nas paredes sem móveis de cozinha, até 10,80€ /ml +
IVA com 8cm de altura, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

110,00 €

4 Pinturas
4.1 Interiores

4.1.1
Fornecimento e pintura de paredes interiores com 1ª demão de isolante
primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CIN VINYLMATT, cor
a definir.

205,00 €

4.1.2
Fornecimento e pintura de tectos interiores com 1ª demão de isolante
primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CIN VINYLMATT, cor
a definir.

100,00 €

5 Cozinhas
5.1 Móveis

5.1.1a

Fornecimento de móveis de Cozinha cor verde seco a definir, de entre as
cores disponíveis de acordo com desenho e propostas em anexo.
A estrutura dos móveis superiores e inferiores é construída com placas
de aglomerado melaminico de 19mm de espessura, de cor cinza, com
orlas à mesma cor (orlas frontais de 1mm de espessura e restantes em
0,4mm).
As portas e frentes de gaveta são lisas, com 19mm de espessura em
MDF lacado brilho na face, contraface lacado mate.
Todas as portas estão equipadas com dobradiças Blum Clip Top c/
Blumotion, com amortecedor incorporado.
As gavetas e gavetões são BLUM, modelo “legrabox”, com corrediças em
metal, de extração total, fundo em melamina e sistema de
amortecimento BLUMOTION.
Os rodapés e acessórios de ligação são em PVC revestido em alumínio,
com 150mm de altura.
Puxador PUX131 (ver imagem).
As prateleiras são com suporte invisível metálico ajustável em altura.
A Base do frigorífico é em PVC para estrutura.

4 316,00 €

5.2 Tampos
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5.2.1
Fornecimento e montagem de tampo, incluindo execução de furos para
instalação de placa, lava-loiças e misturadora bem como todos os
trabalhos inerentes.

505,00 €

5.3 Eletrodomésticos

5.3.1
Fornecimento e aplicação de Fogão a gás Indesit I6TMH2AF(X)/I, com
valor de PRVP de 479,00€ + IVA, incluindo todos os trabalhos inerentes
para que fique tudo pronto a funcionar.

419,00 €

5.3.2
Fornecimento de Exaustor WHIRLPOOL WHBS 62F LT K, com valor de
PRVP de 499€ + IVA, incluindo todos os trabalhos inerentes para que
fique tudo pronto a funcionar.

429,00 €

5.3.3
Fornecimento e aplicação de Combinado WHIRLPOOL W7 921I OX
AQUA, com valor de PRVP de 749,00€ + IVA, incluindo todos os
trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a funcionar.

599,00 €

5.3.4
Fornecimento e aplicação de Máquina de loiça Whirlpool WIC 3C26 PF,
com valor de PRVP de 569€ + IVA, incluindo todos os trabalhos
inerentes para que fique tudo pronto a funcionar.

489,00 €

5.3.5
Fornecimento e aplicação de micro-ondas Whirlpool AMW 150 IX, com
valor de PRVP de 249,00€ + IVA, incluindo todos os trabalhos inerentes
para que fique tudo pronto a funcionar.

239,00 €

5.4 Outros

5.4.1

Fornecimento e aplicação de lava loiça FARMHOUSE 1 cuba com válvula,
dimensões 795x460x220mm, com valor de PVP de 316,20€ + IVA,
incluindo fixações, selagem e ligações hidraulicas ás redes de águas e
esgotos.

360,00 €

5.4.2

Fornecimento e montagem de misturadora monocomando de cozinha
Tube Tech, da marca Sanitana, com valor de PVP de 199,00€ + IVA,
incluindo todos os acessórios, ligações às redes de abastecimento bem
como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final
necessários ao seu perfeito funcionamento.

205,00 €

5.4.3
Fornecimento e montagem de vitrina HEMNES da marca IKEA, com
valor de PVP de 283,74€ +IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao perfeito funcionamento.

400,00 €

6 Carpintarias
6.1 Prateleiras

6.1.1
Fornecimento e aplicação de 2 prateleiras em madeira, dimensões
0,20x1,60m, encastradas na parede, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao perfeito acabamento.

195,00 €

6.1.2
Fornecimento e aplicação de prateleira (mesa) em madeira, dimensões
0,40x1,60m, encastrada na parede, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao perfeito acabamento.

155,00 €

8 Instalações Técnicas
8.1 Abastecimento de águas

8.1.1

Substituição completa de rede de abastecimento de águas (1 cozinha),
através do fornecimento e montagem de tubagem em multicamada ou
polipropileno PPR, classe PN20, em abastecimento de águas frias e
quentes, incluindo atravessamentos de pavimentos, tectos ou paredes,
uniões, isolamentos (águas quentes), acessórios e todos os trabalhos e
materiais necessários, nos diâmetros previstos em projecto,
fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo
acessórios, todos os trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros
previstos em projecto, incluindo execução de ensaios à pressão, todos

780,00 €
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os materiais e trabalhos necessários à execução completa da rede e
perfeito funcionamento da rede e aparelhos sanitários, tudo de acordo
e conforme legislação e demais regulamentos em vigor. (indicar pontos
de água Q+F por divisão).

8.2 Esgotos

8.2.1

Substituição completa de Rede de Drenagem de Águas Residuais
Domésticas (em 1 cozinha), através do fornecimento e montagem de
tubagem em ramais, colectores e tubos de ventilação, em PVC rígido,
série DIN, classe PN4, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tês,
curvas, etc. e todos os trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros
previstos em projecto, fornecimento e montagem de caixas de
pavimento sifonadas em PVC rígido, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários, nas dimensões previstas em projecto,
fornecimento e montagem de sifões em PVC rígido, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários, incluindo execução de ensaios,
ligação ao colector existente (caixa de visita ou tubo de queda) mais
próximo, todos os trabalhos e materiais necessários à execução
completa da rede e perfeito funcionamento da rede, tudo de acordo e
conforme legislação e demais regulamentos em vigor. (listar pontos de
esgoto por divisão)

520,00 €

8.3 Electricidade

8.3.1

Execução e substituição de electricidade nova numa cozinha, sendo as
ligações para máquinas de lavar roupa e loiça feitas directamente ao
quadro de disjuntores, incluindo a repicagem de todas as todas
tomadas para as novas localizações bem como abertura e tapamento de
todos os roços necessários entre a cozinha e o quadro de disjuntores.

1 105,00 €

8.4 Gás

8.4.1

Substituição/Execução da rede de gás para alimentação de fogão e
esquentador, com fornecimento e montagem de tubagem em cobre,
incluindo atravessamentos de pavimentos, tectos ou paredes, uniões,
acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros
previstos em projecto, fornecimento e montagem de válvulas de
seccionamento, incluindo acessórios, todos os trabalhos e materiais
necessários, nos diâmetros previstos em projecto, fornecimento e
montagem de armário com porta de fecho e esquadro de suporte para
contador, incluindo válvulas de corte a montante e jusante do contador,
incluindo execução de ensaios à pressão, certificação da instalação com
emissão do Termo de responsabilidade, ligação ao ramal existente ,
todos os materiais e trabalhos necessários à execução completa da rede
e perfeito funcionamento da rede e aparelhos de queima, tudo de
acordo e conforme legislação e demais regulamentos em vigor.

A verificar
em obra

Subtotal 14 369,00 €

TOTAL 22 664,00€

Aos valores apresentados acresce a Taxa de IVA em vigor.

Como se trata de um imóvel afeto a habitação e é uma empreitada de
beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou conservação,
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pode ser aplicada a Taxa Reduzida de IVA, ao abrigo do item 2.27 da Lista I
anexa ao CIVA - antes da renumeração efetuada pelo D.L. 102/2008, de 20 de
junho era o item 2.24.

O valor do IVA para a sua obra encontra-se discriminado abaixo.

Valor do Material Valor de Mão-de-obra Total
35% 65% 100%

Valor s/ IVA 2 903,25 € 5 391,75 € 8 295,00 €
Valor IVA 667,75 € 323,51 € 991,25 €
Valor c/ IVA 3 571,00 € 5 715,26 € 9 286,25 €

Valor do Material Valor de Mão-de-obra Total
35% 65% 100%

Valor s/ IVA 5 029,15 € 9 339,85 € 14 369,00 €
Valor IVA 1 156,70 € 560,39 € 1 717,10 €
Valor c/ IVA 6 185,85 € 9 900,24 € 16 086,10 €

Outras situações sobre o tema a combinar particularmente.
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Condições Gerais da Obra

Prazo de Execução

O prazo de execução previsto é de 6 semanas após o início dos trabalhos, se
as obras forem realizadas em simultâneo.

Condições de Pagamento

O pagamento dos trabalhos será efetuado por transferência bancária em
prestações variáveis escalonadas no tempo, em função dos montantes
definidos no Plano de Pagamentos abaixo proposto:

Dados para transferências

IBAN (BANCO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS): PT50 0035 0531 0002 9912
1006 7

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.

Fase Descrição Condições de
Pagamento

Casa de banho
Fase 1 Adjudicação da obra 40%

Fase 2 Trabalhos de demolições e preparatórios das
atividades 15%

Fase 3 Trabalhos de instalações técnicas 15%

Fase 4 Trabalhos de assentamento de revestimentos
cerâmicos 15%

Fase 5 Trabalhos de aplicação de loiças sanitárias 10%
Fase 6 Conclusão da Obra 5%

Cozinha
Fase 1 Adjudicação da obra 40%

Fase 2 Trabalhos de demolições e preparatórios das
atividades 15%

Fase 3 Trabalhos de instalações técnicas 15%

Fase 4 Trabalhos de assentamento de revestimentos
cerâmicos 15%

Fase 5 Trabalhos de assentamento dos móveis de cozinha 10%
Fase 6 Conclusão da obra 5%
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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.

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.

No caso da proposta ser afetada de redução ou aumento de custo
correspondente a 15% haverá um correspondente aumento ou redução de
atualização da Proposta de 5% e sucessivamente no mesmo patamar de
incrementos.

A responsabilidade da execução da empreitada, bem como as garantias de
trabalhos concluídos, recai sobre a empresa que as executa, isto é, a
Critériorequinte – Construção e Remodelação, Unipessoal lda, e não sobre a
marca VINTAGE OBRAS.

Caso não haja impedimento, o cliente permitirá a colocação de painel comercial
da VINTAGE OBRAS em local seguro e de boa visibilidade.

Validade da proposta

O presente orçamento é válido por um período de 60 dias.

Lisboa, 12 de junho de 2020.
Vanessa Valente

(Eng. Civil | Diretora de Obra)


	#
	DESCRIÇÃO
	VALOR
	Instalação Sanitária
	1
	Demolições e trabalhos preparatórios
	1.1
	Demolições e trabalhos preparatórios
	1.1.1
	Remoção de todas as loiças sanitárias incluindo transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.
	200,00 €
	1.1.2
	Remoção de revestimento cerâmico de parede existente, incluindo preparação da base para assentamento de novo revestimento cerâmico, bem como transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.
	625,00 €
	1.1.3
	Remoção de revestimento cerâmico de pavimento, incluindo nivelamento do pavimento para posterior aplicação de novo revestimento cerâmico, bem como transporte de todos os materiais sobrante a vazadouro.
	90,00 €
	1.1.4
	Preparação e regularização da superfície para assentamento da base de duche, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
	105,00 €
	1.1.5
	Demolição completa de tectos falsos, incluindo o transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.
	80,00 €
	2
	Alvenarias
	2.1
	Alvenarias Interiores
	2.1.1
	Fornecimento e assentamento de alvenarias em paredes simples de tijolo cerâmico ou equivalente, argamassa ao traço 1:4, sob janela, até 0,80m de altura, de forma a criar um nicho, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, tudo pronto a receber revestimento cerâmico.
	130,00 €
	2.1.2
	Fornecimento e assentamento de alvenarias em paredes simples de tijolo cerâmico ou equivalente, argamassa ao traço 1:4, para colocação do encastrável da sanita e do lavatório, com dimensões 1,45x1,10m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, tudo pronto a receber revestimento cerâmico.
	195,00 €
	3
	(Gesso Cartonado) Divisórias e Tetos Falsos
	3.1
	Paredes
	3.1.1
	Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso laminado, constituído por placas hidrófugas (WA) de 12,5 mm de espessura, incluindo estrutura de suporte em perfis de chapa de aço galvanizada suspensos por pendurais em varão roscado Ø6 mm, barramento e lixagem de juntas, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, tudo pronto a pintar.
	240,00 €
	4
	Revestimento de Paredes e Tetos
	4.1
	Paredes Interiores
	4.1.1
	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico Antiq Blue, da marca RECER, com valor de PVP de 16,00€/m2 + IVA, na zona interior do duche (parede com janela e parede do chuveiro), até ao tecto falso, incluindo cimento cola, betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza final e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.
	260,00 €
	4.1.2
	Fornecimento e aplicação de espelho simples, dimensões 1500x1350 mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
	175,00 €
	4.1.3
	Fornecimento e execução de estuque liso da "Proyal-Bi Plus" na zona a colocar móvel de lavandaria, em paredes interiores com espessura até 1cm, incluindo rede de fibra, cantoneiras de protecção em todas as arestas, incluindo primário de aderência, plataformas de trabalho e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
	195,00 €
	4.1.4
	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico Metro Branco Biselado 7,5x15, da marca Artens, com valor de PVP de 10,57€/m2 + IVA, nas restantes paredes, até ao tecto falso, incluindo cimento cola, betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza final e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.
	855,00 €
	5
	Pavimentos e Rodapés
	5.1
	Revestimentos
	5.1.1
	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de pavimento Globe Gris 60x60, da marca Revigrés, com valor de PVP de 24,95€/m2+ IVA, assente sobre betonilha, incluindo fecho das juntas bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
	250,00 €
	6
	Equipamento Sanitário
	6.1
	Zona de Duche
	6.1.1
	Fornecimento e aplicação de base de duche rectangular modelo Marina, da marca Sanindusa, com dimensões 800x1200 [mm], de cor branca, antiderrapante, com valor de P.V.P. de 280,00€+IVA, incluindo corte da mesma para ajuste ao local de implantação, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
	405,00 €
	6.1.2
	Fornecimento e aplicação de conjunto de duche da marca Roca, incluindo RocaBox com valor de PVP de 113,00€+IVA, misturadora de encastrar para banho-duche com inversor automático, com valor de PVP de 119,00€ + IVA, braço e chuveiro superior Rainsense quadrado, com dimensões 200x200mm, com valor de PVP de 151,30€+IVA, chuveiro de mão Sensum Square com flexível metálico com 1,50m, incluindo suporte Wall, com valor de PVP de 87,90€+IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
	585,00 €
	6.1.3
	Fornecimento e aplicação de vidro temperado de 8mm, fixo, com dimensões 700x2350 mm, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
	390,00 €
	6.2
	Lavatórios
	6.2.1
	Fornecimento e aplicação de móvel de lavatório de parede modelo Novelda Plus 60 branco, com dimensões 606x456x140mm sem furo para torneira, com valor de P.V.P. de 98,84€ + IVA, sifão redondo com valor de PVP de 40,80€+IVA, ambos da marca Sanindusa, e misturadora de encastrar na parede para lavatório Atlas, da marca Roca, com valor de P.V.P. de 172,00€ + IVA, com instalação de Kit Universal Roca, com valor de PVP de 70,30€+IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
	540,00 €
	6.3
	Sanitas
	6.3.1
	Fornecimento e aplicação de sanita suspensa modelo The Gapcom tampo em termodur e dimensões 540x350x400mm, com valor de PVP de 191,10€ + IVA, sistema de instalação In-WallWc 125mm dupla descarga c/ curva, com valor de PVP de 159,00€+IVA, e placa de acionamento com descarga dual, com valor de PVP de 33,10€+IVA, todos da marca Roca, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
	675,00 €
	6.4
	Outros
	6.4.1
	Fornecimento e aplicação de toalheiro elétrico modelo Victoria branco, com dimensões 500x800mm, da marca Roca, com valor de PVP de 180,00€+IVA, incluindo repicagem do ponto de corrente elétrica mais próximo para ligação do memso, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
	280,00 €
	7
	Pinturas
	7.1
	Interiores
	7.1.1
	Fornecimento e pintura de tectos interiores com 1ª demão de isolante primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CIN VINYLMATT, cor a definir.
	75,00 €
	8
	Instalações Técnicas
	8.1
	Abastecimento de águas
	8.1.1
	Substituição completa de rede de abastecimento de águas (1 instalação sanitária), através do fornecimento e montagem de tubagem em multicamada ou polipropileno PPR, classe PN20, em abastecimento de águas frias e quentes, incluindo atravessamentos de pavimentos, tectos ou paredes, uniões, isolamentos (águas quentes), acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros previstos em projecto, fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo acessórios, todos os trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros previstos em projecto, incluindo execução de ensaios à pressão, todos os materiais e trabalhos necessários à execução completa da rede e perfeito funcionamento da rede e aparelhos sanitários, tudo de acordo e conforme legislação e demais regulamentos em vigor. (indicar pontos de água Q+F por divisão).
	780,00 €
	8.2
	Esgotos
	8.2.1
	Substituição completa de Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas (em 1 instalação sanitária), através do fornecimento e montagem de tubagem em ramais, colectores e tubos de ventilação, em PVC rígido, série DIN, classe PN4, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tês, curvas, etc. e todos os trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros previstos em projecto, fornecimento e montagem de caixas de pavimento sifonadas em PVC rígido, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, nas dimensões previstas em projecto, fornecimento e montagem de sifões em PVC rígido, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, incluindo execução de ensaios, ligação ao colector existente (caixa de visita ou tubo de queda) mais próximo, todos os trabalhos e materiais necessários à execução completa da rede e perfeito funcionamento da rede, tudo de acordo e conforme legislação e demais regulamentos em vigor. (listar pontos de esgoto por divisão)
	520,00 €
	8.3
	Electricidade
	8.3.1
	Fornecimento e aplicação de 2 SPOTS de iluminação LED no tecto falso, com diâmetro até 12cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
	65,00 €
	9
	Carpintarias
	9.1
	Armário
	9.1.1
	Fornecimento e montagem de armário para zona de lavandaria, com dimensões 850x800x2200 mm, em aglomerado, com 4 prateleiras e 4 portas de batente com puxadores em calha metálica, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao perfeito acabamento.
	490,00 €
	9.2
	Armário
	9.2.1
	Fornecimento e aplicação de prateleira em madeira, sob lavatório, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao perfeito acabamento.
	90,00 €
	Subtotal
	8 295,00 €
	Cozinha
	1
	Demolições e trabalhos preparatórios
	1.1
	Demolições e trabalhos preparatórios
	1.1.1
	Remoção integral de móveis de cozinha (superiores e inferiores), incluindo o transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.
	325,00 €
	1.1.2
	Demolição de paredes de alvenaria interiores (despensa) bem como transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.
	350,00 €
	1.1.3
	Demolição completa de chaminé em alvenaria, incluindo reparação de zonas intervencionadas, bem como transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.
	338,00 €
	1.1.4
	Remoção de revestimento cerâmico de parede existente, incluindo preparação da base para assentamento de novo revestimento cerâmico em zona entre móveis (de acordo com desenho anexo), bem como transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.
	85,00 €
	1.1.5
	Remoção de revestimento cerâmico de parede existente, para posterior execução de novo acabamento em reboco, bem como transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.
	335,00 €
	1.1.6
	Remoção de revestimento cerâmico de pavimento, incluindo nivelamento do pavimento para posterior aplicação de novo revestimento cerâmico, bem como transporte de todos os materiais sobrante a vazadouro.
	160,00 €
	2
	Revestimento de Paredes e Tetos
	2.1
	Paredes Interiores
	2.1.1
	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 (se as paredes a aplicar estuque não se encontrarem em condições após a remoção do cerâmico existente).
	450,00 €
	2.1.2
	Fornecimento e execução de estuque liso da "Proyal-Bi Plus", em paredes interiores com espessura até 1cm, incluindo rede de fibra, cantoneiras de protecção em todas as arestas, incluindo primário de aderência, plataformas de trabalho e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
	475,00 €
	2.1.3
	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico Metro Branco biselado 7,5x15, da Leroy Merlin, com valor de PVP de 10,56 €/m2 + IVA, em área entre móveis (aproximadamente 4,5m2), incluindo cimento cola, betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza final e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.
	220,00 €
	3
	Pavimentos e Rodapés
	3.1
	Revestimentos
	3.1.1
	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de pavimento Nordik White 15x120 Rectificado, da marca Revigrés, com valor de PVP de 28,45€/m2 + IVA, assente sobre betonilha, incluindo fecho das juntas bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
	500,00 €
	3.1.2
	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico Nordik White, da marca Revigrés, nas paredes sem móveis de cozinha, até 10,80€/ml + IVA com 8cm de altura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
	110,00 €
	4
	Pinturas
	4.1
	Interiores
	4.1.1
	Fornecimento e pintura de paredes interiores com 1ª demão de isolante primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CIN VINYLMATT, cor a definir.
	205,00 €
	4.1.2
	Fornecimento e pintura de tectos interiores com 1ª demão de isolante primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CIN VINYLMATT, cor a definir.
	100,00 €
	5
	Cozinhas
	5.1
	Móveis
	5.1.1a
	Fornecimento de móveis de Cozinha cor verde seco a definir, de entre as cores disponíveis de acordo com desenho e propostas em anexo.A estrutura dos móveis superiores e inferiores é construída com placas de aglomerado melaminico de 19mm de espessura, de cor cinza, com orlas à mesma cor (orlas frontais de 1mm de espessura e restantes em 0,4mm).As portas e frentes de gaveta são lisas, com 19mm de espessura em MDF lacado brilho na face, contraface lacado mate.Todas as portas estão equipadas com dobradiças Blum Clip Top c/ Blumotion, com amortecedor incorporado.As gavetas e gavetões são BLUM, modelo “legrabox”, com corrediças em metal, de extração total, fundo em melamina e sistema de amortecimento BLUMOTION.Os rodapés e acessórios de ligação são em PVC revestido em alumínio, com 150mm de altura.Puxador PUX131 (ver imagem).As prateleiras são com suporte invisível metálico ajustável em altura.A Base do frigorífico é em PVC para estrutura.
	4 316,00 €
	5.2
	Tampos
	5.2.1
	Fornecimento e montagem de tampo, incluindo execução de furos para instalação de placa, lava-loiças e misturadora bem como todos os trabalhos inerentes.
	505,00 €
	5.3
	Eletrodomésticos
	5.3.1
	Fornecimento e aplicação de Fogão a gás Indesit I6TMH2AF(X)/I, com valor de PRVP de 479,00€ + IVA, incluindo todos os trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a funcionar.
	419,00 €
	5.3.2
	Fornecimento de Exaustor WHIRLPOOL WHBS 62F LT K, com valor de PRVP de 499€ + IVA, incluindo todos os trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a funcionar.
	429,00 €
	5.3.3
	Fornecimento e aplicação de Combinado WHIRLPOOL W7 921I OX AQUA, com valor de PRVP de 749,00€ + IVA, incluindo todos os trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a funcionar.
	599,00 €
	5.3.4
	Fornecimento e aplicação de Máquina de loiça Whirlpool WIC 3C26 PF, com valor de PRVP de 569€ + IVA, incluindo todos os trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a funcionar.
	489,00 €
	5.3.5
	Fornecimento e aplicação de micro-ondas Whirlpool AMW 150 IX, com valor de PRVP de 249,00€ + IVA, incluindo todos os trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a funcionar.
	239,00 €
	5.4
	Outros
	5.4.1
	Fornecimento e aplicação de lava loiça FARMHOUSE 1 cuba com válvula, dimensões 795x460x220mm, com valor de PVP de 316,20€+ IVA, incluindo fixações, selagem e ligações hidraulicas ás redes de águas e esgotos.
	360,00 €
	5.4.2
	Fornecimento e montagem de misturadora monocomando de cozinha Tube Tech, da marca Sanitana, com valor de PVP de 199,00€ + IVA, incluindo todos os acessórios, ligações às redes de abastecimento bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final necessários ao seu perfeito funcionamento.
	205,00 €
	5.4.3
	Fornecimento e montagem de vitrina HEMNES da marca IKEA, com valor de PVP de 283,74€+IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.
	400,00 €
	6
	Carpintarias
	6.1
	Prateleiras
	6.1.1
	Fornecimento e aplicação de 2 prateleiras em madeira, dimensões 0,20x1,60m, encastradas na parede, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao perfeito acabamento.
	195,00 €
	6.1.2
	Fornecimento e aplicação de prateleira (mesa) em madeira, dimensões 0,40x1,60m, encastrada na parede, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao perfeito acabamento.
	155,00 €
	8
	Instalações Técnicas
	8.1
	Abastecimento de águas
	8.1.1
	Substituição completa de rede de abastecimento de águas (1 cozinha), através do fornecimento e montagem de tubagem em multicamada ou polipropileno PPR, classe PN20, em abastecimento de águas frias e quentes, incluindo atravessamentos de pavimentos, tectos ou paredes, uniões, isolamentos (águas quentes), acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros previstos em projecto, fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo acessórios, todos os trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros previstos em projecto, incluindo execução de ensaios à pressão, todos os materiais e trabalhos necessários à execução completa da rede e perfeito funcionamento da rede e aparelhos sanitários, tudo de acordo e conforme legislação e demais regulamentos em vigor. (indicar pontos de água Q+F por divisão).
	780,00 €
	8.2
	Esgotos
	8.2.1
	Substituição completa de Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas (em 1 cozinha), através do fornecimento e montagem de tubagem em ramais, colectores e tubos de ventilação, em PVC rígido, série DIN, classe PN4, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tês, curvas, etc. e todos os trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros previstos em projecto, fornecimento e montagem de caixas de pavimento sifonadas em PVC rígido, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, nas dimensões previstas em projecto, fornecimento e montagem de sifões em PVC rígido, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, incluindo execução de ensaios, ligação ao colector existente (caixa de visita ou tubo de queda) mais próximo, todos os trabalhos e materiais necessários à execução completa da rede e perfeito funcionamento da rede, tudo de acordo e conforme legislação e demais regulamentos em vigor. (listar pontos de esgoto por divisão)
	520,00 €
	8.3
	Electricidade
	8.3.1
	Execução e substituição de electricidade nova numa cozinha, sendo as ligações para  máquinas de lavar roupa e loiça feitas directamente ao quadro de disjuntores, incluindo a repicagem de todas as todas tomadas para as novas localizações bem como abertura e tapamento de todos os roços necessários entre a cozinha e o quadro de disjuntores.
	1 105,00 €
	8.4
	Gás
	8.4.1
	Substituição/Execução da rede de gás para alimentação de fogão e esquentador, com fornecimento e montagem de tubagem em cobre, incluindo atravessamentos de pavimentos, tectos ou paredes, uniões, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros previstos em projecto, fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo acessórios, todos os trabalhos e materiais necessários, nos diâmetros previstos em projecto, fornecimento e montagem de armário com porta de fecho e esquadro de suporte para contador, incluindo válvulas de corte a montante e jusante do contador, incluindo execução de ensaios à pressão, certificação da instalação com emissão do Termo de responsabilidade, ligação ao ramal existente , todos os materiais e trabalhos necessários à execução completa da rede e perfeito funcionamento da rede e aparelhos de queima, tudo de acordo e conforme legislação e demais regulamentos em vigor.
	A verificar em obra
	Subtotal
	14 369,00 €
	TOTAL
	22 664,00€
	Valor do Material
	Valor de Mão-de-obra
	Total
	35%
	65%
	100%
	Valor s/ IVA
	2 903,25 €
	5 391,75 €
	8 295,00 €
	Valor IVA
	667,75 €
	323,51 €
	991,25 €
	Valor c/ IVA
	3 571,00 €
	5 715,26 €
	9 286,25 €
	Valor do Material
	Valor de Mão-de-obra
	Total
	35%
	65%
	100%
	Valor s/ IVA
	5 029,15 €
	9 339,85 €
	14 369,00 €
	Valor IVA
	1 156,70 €
	560,39 €
	1 717,10 €
	Valor c/ IVA
	6 185,85 €
	9 900,24 €
	16 086,10 €

