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Proposta Técnica e Comercial 
ID14244 – FERNANDA SILVA - Remodelação parcial em MONTIJO 
 
Para: FERNANDA SILVA 
Av D. João II, Nº 17 G - Piso 3 
2870 MONTIJO 

Diretor de Obra: Eduardo Sofia 
eduardo.sofia@vintageobras.pt 
+351 912 001 831 

 
 

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação 
# DESCRIÇÃO VALOR 

      
1 QUARTO SUÍTE      5 115,60  

1.1 
substituição de caixilharia metálica atual por PVC , vidros duplos, antireflexivos, 
porta oscilobatente 2,00 x 0,80 + banda fixa 2,00 x 0,40, cor externa bordô e 
interna branca 

  

1.2 Substituição de batente em madeira da caixilharia por batente em pedra + 
impermeabilização   

1.3 refazer tampo interno do estore para perfeito acabamento   

1.4 fornecer e aplicar piso flutuante (padrão idem sala de estar) em melamina 3,79 x 
3,58 (piso sobre piso)   

1.5 pintura paredes e teto, 3,79 x 3,58 x 2,58 cor branca mate   
  (não aplicar teto falso) (manter lustre teto atual)   

1.6 
fornecer e aplicar porta de roupeiro em 3 placas de correr sendo 1 espelhada e 2 
lisas brancas em substituição as 3 portas de abrir atuais, com adaptações para 
perfeito acabamento, 2,72 x 2,50 

  

1.7 fornecimento e aplicação de porta lisa em madeira cor branca brilho 0,80 x 2,00   

1.8 fornecimento e aplicação de porta para casa de banho lisa em madeira cor branca 
brilho 0,70 x 2,00   

1.9 descarte resíduos, vidros e caixilharia para logradouro autorizado   
2 SALA      8 080,80  

2.1 
substituição de caixilharia metálica atual e fornecimento e aplicação de janela em 
PVC oscilo-batente, vidros duplos, antireflexivos, 3 lâminas para vão de janela de 
3,90 x 1,25 + banda de abrir fazendo L na parede lateral de 1,20 x 1,25, cor externa 
bordô e interna branca 

  

2.2 substituição de batente em madeira da caixilharia por batente em pedra + 
impermeabilização (mesmas medidas)   

2.3 fornecimento e aplicação de teto falso pladur 6,71 x 3,83   

2.4 fornecimento lampadas em led embutidas (proposta de 8 lampadas para 25,69m2)   

2.5 pintura paredes e teto 6,71 x 3,83 x 2,58 cor branca mate   

2.6 transformação de alvenaria vão sala para hall atual em arco para retangular, com 
redução de vão para instalação de porta de abrir (vide foto atual)   

2.7 fornecimento e aplicação de porta em madeira com parte superior com vidro 
(modelo foto fornecida) cor branca brilho   

2.8 descarte resíduos, entulhos, vidros e caixilharia para logradouro autorizado   
3 HALL      2 572,50  

3.1 transformação de alvenaria vão no hall atual em arco para retangular, sem mexer 
no piso   
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3.2 desmonte forro em madeira do teto e descarte para logradouro autorizado   
3.3 fornecimento e aplicação de teto falso pladur 3,73 x 2,18   
3.4 fornecimento lampadas em led embutidas (proposta de 4 lampadas para 8,13m2)   
3.5 pintura paredes e teto 3,73 x 2,18 x 2,58 cor branca mate - paredes e teto   

3.6 fornecer e aplicar porta de madeira com vidro (modelo foto fornecida) hall para 
cozinha, neste caso, em substituição a atual   

3.7 fornecer e aplicar 2 portas lisas em madeira, hall para casa de banho e quarto 3, 
em substituição as atuais, cor branca mate   

3.8 fornecer e aplicar 1 porta lisa de correr em madeira (modelo foto fornecida), hall 
para quarto 2, em substituição a atual, cor branca mate   

3.9 descarte resíduos, madeiras, entulhos e portas para logradouro autorizado   

  (obs. tentar aproveitar aduelas que lá estão em 4 portas das 7 que serão aplicadas)   

  TOTAL 15 768,90 € 
 
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: 

Resumo de IVAs Valor Materiais 
Valor de Mão-de-

obra Total 

  30% 70% 100% 
Valor s/ IVA 4 730,67 € 11 038,23 € 15 768,90 € 
Valor IVA 1 088,05 € 662,29 € 1 750,35 € 
Valor c/ IVA 5 818,72 € 11 700,52 € 17 519,25 € 

O valor do IVA para a sua obra é de 1.750,35€ e o valor total da obra com IVA é 
17.519,25€. 
 
Outras situações sobre o tema a combinar particularmente. 
 

Condições Gerais da Obra 
 
Prazo de Execução 

O prazo de execução previsto é de 45 DIAS ÚTEIS após o início dos trabalhos. 

Condições de Pagamento 
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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 

Local das obras, Rua Bento de Jesus Caraça, 373, Montijo, Setúbal. 

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. 

Fase Descrição 
Condições 

de 
Pagamento 

Fase 1 Adjudicação da obra 35% 

Fase 2 
Trabalhos de demolições e preparatórios das 

atividades 
20% 

Fase 3 Trabalhos de execução de tetos falsos + iluminação 20% 

Fase 4 
Trabalhos de caixilharia, pintura, assentamento 

pavimento flutuante 
15% 

Fase 5 Conclusão da Obra 10% 
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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. 

Validade da proposta 

O presente orçamento é válido por um período de 60 dias. 
 
 
Setúbal, terça-feira, 6 de outubro de 2020. 
 
 
Rubem Matos 
Dir. Produção Vintage Obras – Gabarito Verical 
 


