
Vintage Obras – Critério Requinte
Critério Requinte – Construção e
Remodelação , Unipessoal lda
NIPC: 510 765 017

ID 13628/versão 1
Tel: 308 800 304 | E-mail: geral@vintageobras.pt | Site: https://vintageobras.pt

1 / 11

V
T

0
0

2
/0

2

Proposta Técnica e Comercial
ID13628 – Gian Paolo Fantino - Remodelação de cozinha e casa de
banho em Telheiras

Para: Gian Paolo Fantino
Rua Fernando Namora, 45 Edificio A - 7A,
TELHEIRAS

Diretor de Obra: Cátia Monteiro
catia.monteiro@vintageobras.pt
+351 960 087 696

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação

# DESCRIÇÃO VALOR

Casa de Banho Grande
1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1 Trabalhos Preparatórios

1.1.1
Remoção de loiças sanitárias considerando (poliban, lavatório,
sanita e bidé), incluindo transporte de todos os materiais
sobrantes a vazadouro.

202,50

1.1.2

Remoção de revestimento cerâmico de parede existente, incluindo
preparação de parede, para assentamento de novo revestimento
cerâmico (azulejos)  até á cota do teto falso 2,45m incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito
acabamento.

239,83

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.

97,77

1.1.4

Remoção cuidada do seca de toalhas incluindo a repicagem e
montagem do mesmo em outra localização da I.S. incluindo todos
os trabalhos. materais e acessórios necessários ao seu perfeito
acabamento.

202,50

1.1.5 Preparação e regularização da superfície para assentamento da
base de duche 1400 x 700 [mm]. 54,00

2 Revestimento de Paredes e Tetos
2.1 Paredes Interiores

2.1.1

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

521,98

3 Pavimento e Rodapés

3.1
Fornecimento e assentamento  de mosaico cerâmico no
pavimento com valor de PVP até 12,00€ /m2, assente com cimento
cola, incluindo cortes, remates, betumagem de juntas na cor do
pavimento e todos os trabalhos para um pergfeito acabamento

212,79
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final.
4 Equipamento Sanitário

3.2 Bases de Duche

3.2.1

Aplicação de base de duche rectangular, dimensões 1800x700
[mm] de cor cinza, assente sobre o pavimento com valor de PVP
até 498,00€ +IVA da marca ROCA - STONEX TERRAN, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento  (de acordo com a imagem em anexo).

632,61

3.3 Cabines de Duche

3.3.1

Aplicação de painel de duche fixo lateralmente com perfis de
aluminio sobre a base de duche e tirante na parede oposta, em
vidro transparente com 6 mm, dimensões 1000x1950 [mm] com
valor de PVP até 302,00€  + IVA, marca ROCA - URA, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento (de acordo com a imagem em anexo).

447,39

3.4 Misturadoras para base de duche

3.4.1

Fornecimento e Instalação de Torneira misturadora monocomando
exterior de duche com valor de PVP até 345,00€  + IVA, da marca
SANITANA (Ref. TSKD0701MO). Contempla tomada de água lateral
para chuveiro de mão, com bicha e respetivo suporte de parede.
Os trabalhos incluem abertura de roço para novo equipamento em
substituição dos tubos existentes, montagem do mecanismo e
fornecimento de demais acessórios.

380,03

3.5 Móveis de Lavatório

3.5.1

Fornecimento e aplicação de móvel suspenso com lavatório
cerâmico com duas gavetas, com dimensões 800X800 mm, com
espelho com valor de PVP até 906,00 €  + IVA da marca ROCA -
HEIMA e Misturadora monocomando para lavatório de cano alto
com valor PVP até 115,00€  + IVA da marca SANITANA (Ref.
TSKL1601MO), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento.

1025,60

3.6 Sanitas

3.6.1

Fornecimento e aplicação de Sanita compacta da  marca
SANINDUSA modelo ADVANCE, incluindo tanque com mecanismo
e tampo anti-bacteriano com valor PVP até € 475,87, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento. (de acordo com imagem em anexo).

511,39

3.7 Diversos

3.7.1
Fornecimento e aplicação de acessórios de casa de banho da
marca ROCA - HOTELS 2.0, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

352,76

3.7.2 Fornecimento e aplicação de módulo coluna da marca ROCA -
HEIMA com valor de PVP até 368,00€  + IVA, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito

408,51
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funcionamento (de acordo com a imagem em anexo).

3.7.3
Fornecimento e instalação de Ventax até um PVP 25€ +IVA e
respetivo ponto de eletricidade para ventilação, incluindo todos os
trabalhos para um perfeito funcionamento.

108,00

4 Pinturas
4.1 Interiores

4.1.1
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.

81,00

5 Instalações Técnicas
5.1 Abastecimento de Águas

5.1.1

Substituição completa de rede de abastecimento de águas (em 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).

810,00

5.2 Esgotos

5.2.1

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)

540,00

Valor Total: 6 828,64 €

# DESCRIÇÃO VALOR
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Casa de Banho Serviço
1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1 Trabalhos Preparatórios

1.1.1 Remoção de loiças sanitárias considerando ( lavatório e sanita),
incluindo transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. 202,50

1.1.2

Remoção de revestimento cerâmico de parede existente, incluindo
preparação de parede, para assentamento de novo revestimento
cerâmico (azulejos)  até á cota do teto falso 2,45m incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito
acabamento.

83,77

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.

33,97

2 Revestimento de Paredes e Tetos
2.1 Paredes Interiores

2.1.1

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

182,32

3 Pavimento e Rodapés

3.1

Fornecimento e assentamento  de mosaico cerâmico no
pavimento com valor de PVP até 12,00€ /m2, assente com cimento
cola, incluindo cortes, remates, betumagem de juntas na cor do
pavimento e todos os trabalhos para um pergfeito acabamento
final.

73,93

4 Equipamento Sanitário
4.1 Móveis de Lavatório

4.1.1

Fornecimento e aplicação de móvel suspenso com lavatório
cerâmico com duas gavetas, com dimensões 800X800 mm, com
espelho da marca ROCA - HEIMA e Misturadora monocomando
para lavatório de cano alto da marca SANITANA (Ref.
TSKL1601MO), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento.

1025,60

4.2 Sanitas

4.2.1

Fornecimento e aplicação de Sanita compacta da  marca
SANINDUSA modelo ADVANCE, incluindo tanque com mecanismo
e tampo anti-bacteriano, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. (de acordo
com imagem em anexo).

511,39

4.3 Diversos

4.3.1
Fornecimento e aplicação de acessórios de casa de banho da
marca ROCA - HOTELS 2.0, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

191,82

4.3.2 Fornecimento e instalação de Ventax até um PVP 25€ +IVA e
respetivo ponto de eletricidade para ventilação, incluindo todos os

108,00
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trabalhos para um perfeito funcionamento.
5 Pinturas

5.1 Interiores

5.1.1
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.

119,88

6 Instalações Técnicas
6.1 Abastecimento de Águas

6.1.1

Substituição completa de rede de abastecimento de águas (em 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).

810,00

6.2 Esgotos

6.2.1

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)

540,00

Valor Total: 3 883,17 €

# DESCRIÇÃO VALOR

Cozinha
1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1 Trabalhos preparatórios
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1.1.1
Remoção integral de móveis de cozinha  e
eletrodomésticos(superiores e inferiores), incluindo o transporte
de todos os materiais sobrantes a vazadouro.

540,00 €

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.

436,05 €

1.1.3 Remoção de candeeiro de tecto, incluindo o transporte de
materiais sobrantes a vazadouro. 13,50 €

2 (Gesso Cartonado) Divisórias e Tetos Falsos

2.1

Fornecimento e montagem de tecto falso com placas hidrófugas,
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.

769,50 €

2 Pavimentos e rodapés
2.1 Revestimentos

2.1.1

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de
pavimento, 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.

185,00 €

2.1.2

Fornecimento e assentamento de rodapé standard para
revestimento cerâmico nas paredes que não levam móveis,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao
seu perfeito acabamento.

73,00 €

3 Revestimentos de paredes e tetos
3.1 Paredes Interiores

3.1.1

Aplicação de primário de aderência para posterior aplicação de
barramento de estuque liso da " Proyal-Bi Plus", 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.

647,00 €

3.1.2

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de
parede entre móveis, 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.

287,47 €

4 Pinturas
4.1 Paredes e Tetos 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.

716,15 €

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

244,00 €
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5 Cozinha
5.1 Móveis de cozinha

5.1.1

Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha superiores e
inferiores. Cozinha estruturada por módulos em aglomerado
hidrófugo (maior resistencia á humidade) revestidos a Lacado,
com 16mm de espessura. Móveis superiores com 900 mm de
altura. Todos os interiores são constituidos por prateleiras
amovíveis. Dobradiças de mola c/ sistema de click com sistema
soft (amortecedor) e gavetas com corrediças de extracção total
metálicas - sistema com amortecedor. Consideramos a cozinha de
acordo com os desenhos apresentados.

10 580,96
€

5.2 Tampos

5.2.1

Fornecimento e montagem de tampo em Pedra Artificial (tipo
Silestone - Negro Stellar) , incluindo roda-tampo com 3cm, com
execução de buracos e todos os trabalhos inerentes com valor de
PVP até 1908,00€  + IVA.

2 575,80 €

5.3 Eletrodomésticos

5.3.1

Fornecimento e aplicação de Lava Loiça da marca SANITANA -
EUROPA com  cubas e escorredor da cor cinza prata, com valor de
PVP até € 221,00 + IVA, torneira monocomando da marca
SANITANA - SILK com valor de PVP até € 155,50 + IVA incluindo
fixações, selagem e ligações hidraulicas ás redes de águas e
esgotos.

345,58 €

5.3.2 Fornecimento e aplicação de placa de gás com 5 queimadores da
marca BOSH PPQ7A6B90 com valor de PVP até € 509,00 + IVA. 449,46 €

5.3.3 Fornecimento e aplicação de Forno embutido da marca BOSCH
HBG5780S0 com valor de PVP até € 625,00 + IVA. 540,40 €

5.3.4
Fornecimento e aplicação de Exaustor com Ref. HHBS 9.8F LTX da
marca HOTPOINT com dimensões 620 a 1130x900x445
mm(AXLXP) com valor de PRVP até € 419 + IVA.

322,58 €

5.3.5 Fornecimento e aplicação de Microondas encastre da marca
BOSCH BFL5240S0 com valor de PVP até € 349,00 + IVA. 324,02 €

5.3.6 Fornecimento e aplicação de Máq. Lavar-loiça da marca BOSH
SMS46FI01E, com valor de PVP até € 729,00 + IVA. 621,94 €

5.3.7
Fornecimento e aplicação de Máq. Lavar Roupa e Máq. de Secar
Roupa da marca BOSCH WDU284540ES, com valor de PVP até
€ 1.199,00 + IVA.

990,42 €

5.3.8 Fornecimento e aplicação de Esquentador 11l/min com Ref.
WTDKG 11 KG 31 com valor de PVP até  € 281 + IVA. 365,12 €

5.3.9 Fornecimento e aplicação de Frigorífico Americano da marca
BOSCH KAD90VI30 com valor de PRVP até € 2.379,00 + IVA. 1 915,54 €

5.3.10 Garrafeira para vinhos da marca AEG SWB66001DG (52 Garrafas)
com valor de PVP até € 873,99. 846,23 €

6 Instalações Técnicas
6.1 Abastecimento de Águas

6.1.1 Substituição completa de rede de abastecimento de águas numa
cozinha e despensa, através do fornecimento e montagem de 810,00 €
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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
tudo de acordo e conforme legislação e demais regulamentos em
vigor. (pontos de água de acordo com o layout acordado), este
trabalho incluí abertura e tapamento de roços.

6.2 Esgotos

6.2.1

Substituição completa de Rede de Drenagem de Águas Residuais
Domésticas numa 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. (pontos de esgoto são
de acordo com o layout acordado), este trabalho incluí abertura e
tapamento de roços.

540,00 €

6.3 Electricidade

6.3.1
Fornecimento e aplicação de 3 SPOTS de iluminação LED no tecto
falso, incluindo alimentação elétrica e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

162,00 €

6.3.2

Execução de repicagem da rede elétrica para a parede contrária
dos pontos  existentes, para montagem de Lavatório e Máq. Lavar
Loiça incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu
perfeito acabamento.

540,00 €

Valor Total: 25841,70€

Valor Total da Remodelação: 36553,50€
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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,
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.

Resumo do IVA:

Valor do Material Valor de Mão-de-obra Total
30% 70%

Valor s/ IVA 10 966,05 € 25 587,45 € 36 553,50 €
Valor IVA 2 522,19 € 1 535,25 € 4 057,44 €
Valor c/ IVA 13 488,24 € 27 122,70 € 40 610,94 €

O valor do IVA para a sua obra é de 4.057,44€  e o valor total da obra com IVA
é 40.610,94€ .

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 9 semanas após o início dos trabalhos.

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):
PT50003505920001166823064

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.

Fase Descrição
Condições

de
Pagamento

Fase 
1 Adjudicação da obra 35%

Fase
2

Trabalhos de demolições e preparatórios das
atividades 15%

Fase 
3 Trabalhos de especialidades 15%

Fase 
4 Trabalhos de aplicação de cerâmica 15%

Fase 
5 Com a entrada das pinturas 15%

Fase 
6 Conclusão da Obra 5%
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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, 14 de agosto de 2020.

Cátia Monteiro
(Eng.ª Civil | Diretora de Obra)


	#
	DESCRIÇÃO
	VALOR
	Casa de Banho Grande
	1
	Demolições e trabalhos preparatórios
	1.1
	Trabalhos Preparatórios
	1.1.1
	Remoção de loiças sanitárias considerando (poliban, lavatório, sanita e bidé), incluindo transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.
	202,50
	1.1.2
	Remoção de revestimento cerâmico de parede existente, incluindo preparação de parede, para assentamento de novo revestimento cerâmico (azulejos)  até á cota do teto falso 2,45m incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
	239,83
	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.
	97,77
	1.1.4
	Remoção cuidada do seca de toalhas incluindo a repicagem e montagem do mesmo em outra localização da I.S. incluindo todos os trabalhos. materais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
	202,50
	1.1.5
	Preparação e regularização da superfície para assentamento da base de duche 1400 x 700 [mm].
	54,00
	2
	Revestimento de Paredes e Tetos
	2.1
	Paredes Interiores
	2.1.1
	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de parede com valor de PVP até 12,00€/m2, incluindo cimento cola, betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza final e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.
	521,98
	3
	Pavimento e Rodapés
	3.1
	Fornecimento e assentamento  de mosaico cerâmico no pavimento com valor de PVP até 12,00€/m2, assente com cimento cola, incluindo cortes, remates, betumagem de juntas na cor do pavimento e todos os trabalhos para um pergfeito acabamento final.
	212,79
	4
	Equipamento Sanitário
	3.2
	Bases de Duche
	3.2.1
	Aplicação de base de duche rectangular, dimensões 1800x700 [mm] de cor cinza, assente sobre o pavimento com valor de PVP até 498,00€+IVA da marca ROCA - STONEX TERRAN, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento  (de acordo com a imagem em anexo).
	632,61
	3.3
	Cabines de Duche
	3.3.1
	Aplicação de painel de duche fixo lateralmente com perfis de aluminio sobre a base de duche e tirante na parede oposta, em vidro transparente com 6 mm, dimensões 1000x1950 [mm] com valor de PVP até 302,00€ + IVA, marca ROCA - URA, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento (de acordo com a imagem em anexo).
	447,39
	3.4
	Misturadoras para base de duche
	3.4.1
	Fornecimento e Instalação de Torneira misturadora monocomando exterior de duche com valor de PVP até 345,00€ + IVA, da marca SANITANA (Ref. TSKD0701MO). Contempla tomada de água lateral para chuveiro de mão, com bicha e respetivo suporte de parede. Os trabalhos incluem abertura de roço para novo equipamento em substituição dos tubos existentes, montagem do mecanismo e fornecimento de demais acessórios.
	380,03
	3.5
	Móveis de Lavatório
	3.5.1
	Fornecimento e aplicação de móvel suspenso com lavatório cerâmico com duas gavetas, com dimensões 800X800 mm, com espelho com valor de PVP até 906,00 € + IVA da marca ROCA - HEIMA e Misturadora monocomando para lavatório de cano alto com valor PVP até 115,00€ + IVA da marca SANITANA (Ref. TSKL1601MO), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
	1025,60
	3.6
	Sanitas
	3.6.1
	Fornecimento e aplicação de Sanita compacta da  marca SANINDUSA modelo ADVANCE, incluindo tanque com mecanismo e tampo anti-bacteriano com valor PVP até €475,87, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. (de acordo com imagem em anexo).
	511,39
	3.7
	Diversos
	3.7.1
	Fornecimento e aplicação de acessórios de casa de banho da marca ROCA - HOTELS 2.0, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
	352,76
	3.7.2
	Fornecimento e aplicação de módulo coluna da marca ROCA - HEIMA com valor de PVP até 368,00€ + IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento (de acordo com a imagem em anexo).
	408,51
	3.7.3
	Fornecimento e instalação de Ventax até um PVP 25€+IVA e respetivo ponto de eletricidade para ventilação, incluindo todos os trabalhos para um perfeito funcionamento.
	108,00
	4
	Pinturas
	4.1
	Interiores
	4.1.1
	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.
	81,00
	5
	Instalações Técnicas
	5.1
	Abastecimento de Águas
	5.1.1
	Substituição completa de rede de abastecimento de águas (em 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).
	810,00
	5.2
	Esgotos
	5.2.1
	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)
	540,00
	Valor Total:
	6 828,64 €
	#
	DESCRIÇÃO
	VALOR
	Casa de Banho Serviço
	1
	Demolições e trabalhos preparatórios
	1.1
	Trabalhos Preparatórios
	1.1.1
	Remoção de loiças sanitárias considerando ( lavatório e sanita), incluindo transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.
	202,50
	1.1.2
	Remoção de revestimento cerâmico de parede existente, incluindo preparação de parede, para assentamento de novo revestimento cerâmico (azulejos)  até á cota do teto falso 2,45m incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
	83,77
	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.
	33,97
	2
	Revestimento de Paredes e Tetos
	2.1
	Paredes Interiores
	2.1.1
	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de parede com valor de PVP até 12,00€/m2 , incluindo cimento cola, betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza final e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.
	182,32
	3
	Pavimento e Rodapés
	3.1
	Fornecimento e assentamento  de mosaico cerâmico no pavimento com valor de PVP até 12,00€/m2, assente com cimento cola, incluindo cortes, remates, betumagem de juntas na cor do pavimento e todos os trabalhos para um pergfeito acabamento final.
	73,93
	4
	Equipamento Sanitário
	4.1
	Móveis de Lavatório
	4.1.1
	Fornecimento e aplicação de móvel suspenso com lavatório cerâmico com duas gavetas, com dimensões 800X800 mm, com espelho da marca ROCA - HEIMA e Misturadora monocomando para lavatório de cano alto da marca SANITANA (Ref. TSKL1601MO), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
	1025,60
	4.2
	Sanitas
	4.2.1
	Fornecimento e aplicação de Sanita compacta da  marca SANINDUSA modelo ADVANCE, incluindo tanque com mecanismo e tampo anti-bacteriano, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. (de acordo com imagem em anexo).
	511,39
	4.3
	Diversos
	4.3.1
	Fornecimento e aplicação de acessórios de casa de banho da marca ROCA - HOTELS 2.0, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
	191,82
	4.3.2
	Fornecimento e instalação de Ventax até um PVP 25€+IVA e respetivo ponto de eletricidade para ventilação, incluindo todos os trabalhos para um perfeito funcionamento.
	108,00
	5
	Pinturas
	5.1
	Interiores
	5.1.1
	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.
	119,88
	6
	Instalações Técnicas
	6.1
	Abastecimento de Águas
	6.1.1
	Substituição completa de rede de abastecimento de águas (em 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).
	810,00
	6.2
	Esgotos
	6.2.1
	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)
	540,00
	Valor Total:
	3 883,17 €
	#
	DESCRIÇÃO
	VALOR
	Cozinha
	1
	Demolições e trabalhos preparatórios
	1.1
	Trabalhos preparatórios
	1.1.1
	Remoção integral de móveis de cozinha  e eletrodomésticos(superiores e inferiores), incluindo o transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.
	540,00 €
	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.
	436,05 €
	1.1.3
	Remoção de candeeiro de tecto, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro.
	13,50 €
	2
	(Gesso Cartonado) Divisórias e Tetos Falsos
	2.1
	Fornecimento e montagem de tecto falso com placas hidrófugas, 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.
	769,50 €
	2
	Pavimentos e rodapés
	2.1
	Revestimentos
	2.1.1
	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de pavimento, 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.
	185,00 €
	2.1.2
	Fornecimento e assentamento de rodapé standard para revestimento cerâmico nas paredes que não levam móveis, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
	73,00 €
	3
	Revestimentos de paredes e tetos
	3.1
	Paredes Interiores
	3.1.1
	Aplicação de primário de aderência para posterior aplicação de barramento de estuque liso da " Proyal-Bi Plus", 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.
	647,00 €
	3.1.2
	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de parede entre móveis, 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.
	287,47 €
	4
	Pinturas
	4.1
	Paredes e Tetos 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.
	716,15 €
	4.1.2
	Fornecimento e pintura de tectos interiores com 1ª demão de isolante primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CINACRYL, cor a definir.
	244,00 €
	5
	Cozinha
	5.1
	Móveis de cozinha
	5.1.1
	Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha superiores e inferiores. Cozinha estruturada por módulos em aglomerado hidrófugo (maior resistencia á humidade) revestidos a Lacado, com 16mm de espessura. Móveis superiores com 900 mm de altura. Todos os interiores são constituidos por prateleiras amovíveis. Dobradiças de mola c/ sistema de click com sistema soft (amortecedor) e gavetas com corrediças de extracção total metálicas - sistema com amortecedor. Consideramos a cozinha de acordo com os desenhos apresentados.
	10 580,96 €
	5.2
	Tampos
	5.2.1
	Fornecimento e montagem de tampo em Pedra Artificial (tipo Silestone - Negro Stellar) , incluindo roda-tampo com 3cm, com execução de buracos e todos os trabalhos inerentes com valor de PVP até 1908,00€ + IVA.
	2 575,80 €
	5.3
	Eletrodomésticos
	5.3.1
	Fornecimento e aplicação de Lava Loiça da marca SANITANA - EUROPA com  cubas e escorredor da cor cinza prata, com valor de PVP até €221,00 + IVA, torneira monocomando da marca SANITANA - SILK com valor de PVP até €155,50 + IVA incluindo fixações, selagem e ligações hidraulicas ás redes de águas e esgotos.
	345,58 €
	5.3.2
	Fornecimento e aplicação de placa de gás com 5 queimadores da marca BOSH PPQ7A6B90 com valor de PVP até €509,00 + IVA.
	449,46 €
	5.3.3
	Fornecimento e aplicação de Forno embutido da marca BOSCH HBG5780S0 com valor de PVP até €625,00 + IVA.
	540,40 €
	5.3.4
	Fornecimento e aplicação de Exaustor com Ref. HHBS 9.8F LTX da marca HOTPOINT com dimensões 620 a 1130x900x445 mm(AXLXP) com valor de PRVP até €419 + IVA.
	322,58 €
	5.3.5
	Fornecimento e aplicação de Microondas encastre da marca BOSCH BFL5240S0 com valor de PVP até €349,00 + IVA.
	324,02 €
	5.3.6
	Fornecimento e aplicação de Máq. Lavar-loiça da marca BOSH SMS46FI01E, com valor de PVP até €729,00 + IVA.
	621,94 €
	5.3.7
	Fornecimento e aplicação de Máq. Lavar Roupa e Máq. de Secar Roupa da marca BOSCH WDU284540ES, com valor de PVP até €1.199,00 + IVA.
	990,42 €
	5.3.8
	Fornecimento e aplicação de Esquentador 11l/min com Ref. WTDKG 11 KG 31 com valor de PVP até  €281 + IVA.
	365,12 €
	5.3.9
	Fornecimento e aplicação de Frigorífico Americano da marca BOSCH KAD90VI30 com valor de PRVP até €2.379,00 + IVA.
	1 915,54 €
	5.3.10
	Garrafeira para vinhos da marca AEG SWB66001DG (52 Garrafas) com valor de PVP até €873,99.
	846,23 €
	6
	Instalações Técnicas
	6.1
	Abastecimento de Águas
	6.1.1
	Substituição completa de rede de abastecimento de águas numa cozinha e despensa, 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 tudo de acordo e conforme legislação e demais regulamentos em vigor. (pontos de água de acordo com o layout acordado), este trabalho incluí abertura e tapamento de roços.
	810,00 €
	6.2
	Esgotos
	6.2.1
	Substituição completa de Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas numa 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. (pontos de esgoto são de acordo com o layout acordado), este trabalho incluí abertura e tapamento de roços.
	540,00 €
	6.3
	Electricidade
	6.3.1
	Fornecimento e aplicação de 3 SPOTS de iluminação LED no tecto falso, incluindo alimentação elétrica e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
	162,00 €
	6.3.2
	Execução de repicagem da rede elétrica para a parede contrária dos pontos  existentes, para montagem de Lavatório e Máq. Lavar Loiça incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.
	540,00 €
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