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Proposta Técnica e Comercial 
ID13842 – Remodelação V3 em Vila Nogueira de Azeitão 
 
Para: Maria Fanha 
Rua Antonio dos Santos de Oliveira, 4 
2925506 Vila Nogueira de Azeitão 

Diretor de Obra: Rubem Matos 
rubem.matos@vintageobras.pt 
+351 937 047 938 

 
 

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação 
 

ID 
13842 MARIA FANHA - REMODELAÇÃO V3 AZEITÃO   

    VALOR 

1 PINTURA GLOBAL DA CASA: 
              10,153.11 
€  

  2 fachadas externas (12m e 12m)   

  Paredes internas (V3, cerca de 130m2) 2 salas + 3 quartos + corredor + 
garagem na cave (garagem tem 40m2);   

  Muros dianteiros e traseiros;     
  10 vigas de madeira de 0,80m de suporte de telhado com verniz;   
      

2 CASA DE BANHO 1 
                 2,671.87 
€  

  Remoção da banheira   

  Fornecimento e aplicação de base de duche em resina natural com 1,70m 
x 0,75m   

  Fornecimento e aplicação de placas de substituição também em resina 
natural nas paredes na zona onde estava a banheira   

  Fornecimento e aplicação de divisória (portas de vidro de correr em 4 
placas sendo 2 fixas e 2 abrindo no centro)   

  Fornecimento e aplicação de ventax (considerar que é necessário levar 
eletricidade até à ventax em calha).   

  Fornecimento e aplicação de rampa de chuveiro   
  Nota: a misturadora fica na mesma localização.   
      

3 CASA DE BANHO SUITE: 
                 3,740.62 
€  

  Remoção de banheira   
  Fornecimento e aplicação de banheira nova com 1,70m x 0,75m,    
  Fornecimento e aplicação de divisória de vidro com barra   
  Fornecimento e aplicação de rampa de chuveiro   
  Remoção de móvel de lavatório   
  Fornecimento e aplicação de móvel de lavatório duplo com 1,43m   
  Nota: a misturadora fica na mesma localização.   
      

4 QUARTO DE SUITE 
                    203.06 
€  
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  Reparação de peitoril com pó de pedra e impermeabilização de cantaria 

com produto sikagard 700 S   
      

5 OUTROS 
                 4,435.30 
€  

  Fornecer e aplicar 3 perfis de ligação de pavimento   
  Trocar das válvulas de água quente e fria   

  Reparar 2 gavetas (ou fornecimento e aplicação de duas gavetas clássicas 
em madeira parecida à existente)   

  Fornecimento e eaplicação de 3 perfis de madeira diviórias de portas 
internas;   

  
Fornecimento e aplicação de serralharia nos muros do quintal traseiro - 

colocar placas de metal sendo numa lateral de 5,0m lineares x 0,55m H + 
8,30m lineares x 0,85m H;     

      

6 CASA PARA O GATO 
                 4,007.80 
€  

  Fornecimento e aplicação de paredes em alvenaria para o bicho de 
estimação - 1,15m x 1,15m (2,30m H)    

  Reboco das paredes   
  Fornecimento e aplicação de janela em PVC oscilo-batente   

  Fornecimento e aplicação de porta em PVc com parte inferior em vidro e 
parte superior com furos   

  Fornecimento de cobertura em telha.   
  Isolamento térmico do teto e paredes com poliestireno extrudido   
  Revestimento interior a gesso cartonado hidrófugo   
      

7 ALPENDRE QUINTAL TRASEIRO 
                 3,313.12 
€  

  Construir telheiro com churrasqueira - 3,5m x 2,25m (2,45m H) com 
suporte nos muros e 1 pilar de betão    

  Fornecimento e aplicação de tampa do ralo do quintal   
      

8 AJUSTAR FECHAMENTO DO PORTÃO MANUAL DA GARAGEM 
                    224.44 
€  

      

  TOTAL COM IVA 
              28,749.32 
€  

 
 
Outras situações sobre o tema a combinar particularmente. 
  



 

Vintage Obras – Gabarito 
Vertical, Unipessoal lda 
NIPC: 515 518 263 

 

ID 13842/versão 1 
Tel: 308 800 304 | E-mail: geral@vintageobras.pt | Site: https://vintageobras.pt 

3 / 4 

V
T

0
0

2
/

0
2

 

 
Condições Gerais da Obra 
 
Prazo de Execução 

O prazo de execução previsto é de até 12 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: PT50 0007 0000 0046 0939 3452 3 
 
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. 
 
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. 

Fase Descrição 
Condições 

de 
Pagamento 

Fase 1 Adjudicação da obra 35% 

Fase 2 
Trabalhos de demolições e preparatórios das  
atividades nas casas de banho 

20% 

Fase 3 Trabalhos de execução de alvenaria e instalações 20% 
Fase 4 Trabalhos de pintura 15% 
Fase 5 Conclusão da Obra 10% 
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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 Gabarito 
Vertical, 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. 
 
 
Setúbal, segunda-feira, 10 de agosto de 2020. 
 
 
Rubem Matos 
Dir. Produção Vintage Obras – Gabarito Verical 
 


