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Proposta Técnica e Comercial 
ID14732 – Sidney - Pintura de Fachadas em Setúbal 
 
Para: Sidney 
Rua de Arronches Junqueiro, 117 
2900251 Setúbal 

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

 
 

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação 
Work Map with the respective Quotation 
 

# Descrição Description € 

1 Estaleiro Shipyard 990,00 € 

1.1 

Montagem, manutenção e desmontagem de elementos de elevação (Andaimes ou cordas) necessários à execução dos 
trabalhos de exterior (área de fachadas), incluindo pala de protecção a transeuntes, rede de protecção e todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários à sua correcta instalação e utilização, quando aplicável. 
 
Assembly, maintenance and disassembly of lifting elements (scaffolding or ropes) necessary for the execution of exterior works 
(façade area), including protection flap to passers-by, protection net and all the works, materials and accessories necessary for 
its correct installation and use, when applicable.  

  

2 Fachadas Façades 800,00 € 

2.1 

Lavagem de toda a superfície com jacto de água a alta pressão por forma a remover todas as tintas a descascar, poeiras, 
musgos e outros contaminantes. 
 
Washing the entire surface with a high pressure water jet in order to remove all peeling paints, dust, moss and other 
contaminants.  

  

2.2 

Reparação dos rebocos existentes em paredes, tectos e pilares, no exterior, em zonas onde estes se encontrem soltos ou 
desligados do suporte, onde estes se encontrem em descasque e em zonas com presença de humidades, através de picagem 
pontual, em fissuras através do avivamento das mesmas em "V" com reparação com o Produto 29-577 - PRINCOL TAPA-
FISSURAS da CIN e/ou semelhante, e reparação nas partes mais fundas das zonas de destaque com um reboco hidráulico do 
tipo RHP EXTERIOR MANUAL da SECIL MARTINGANÇA e/ou semelhante, alisando com o auxílio de uma esponja ou trincha 
enquanto húmido para ficar apenas massa nas fissuras, e deixando secar durante 24 horas, incluindo todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. 
 
Repair of existing plasters on walls, ceilings and pillars, outside, in areas where they are loose or disconnected from the support, 
where they are peeling and in areas with the presence of humidity, through punctual pricking, in cracks through the revival of 
them in "V" with repair with Product 29-577 - PRINCOL TAPA-FISSURAS by CIN and / or similar, and repair in the deeper parts of 
the highlighted areas with a hydraulic plaster of the type RHP EXTERIOR MANUAL by SECIL MARTINGANÇA and / or similar, 
smoothing with the help of a sponge or brush while damp to leave just a mass in the cracks, and allowing to dry for 24 hours, 
including all the work, materials and accessories necessary for its perfect finish.  

  

3 Revestimento de paredes Wall covering 1 200,00 € 

3.1 
Tratamento de juntas de dilatação verticais, refechando-as onde necessário. 
 
Treatment of vertical expansion joints, redoing them where necessary. 

  

3.2 

Fornecimento e aplicação de uma demão geral de Produto 10-850 - Primário Cinolite HP e/ou semelhante. Fornecimento e 
aplicação de duas ou três demãos do produto 10-730 - CINOFLEX e/ou semelhante. 
 
Supply and application of a general coat of Product 10-850 - Primer Cinolite HP and / or similar. Supply and application of two or 
three coats of the product 10-730 - CINOFLEX and / or similar.  

  

6 Diversos Miscellaneous 450,00 € 

6.3 

Aplicação do Produto SIKAGARD - 700 S (Impregnação hidro-repelente à base de silicone) e/ou semelhante, para isolamento, 
nos locais possíveis, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. 
 
Application of the SIKAGARD Product - 700 S (silicone-based water repellent impregnation) and / or similar, for insulation, in the 
possible places, including all works, materials and accessories necessary for its perfect finish. 

  

      
  Total      3 440,00 € 
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Obs. 

Estão incluídos todos os materiais e mão de obra necessários para os encargos acima, bem como o acompanhamento por 
técnico e gestor de obra. Também Implementaremos o plano de segurança e saúde e normas de qualidade durante o prazo de 
execução da obra, tudo de acordo com as normas e legislação em vigor. 
 
All materials and labor required for the above charges are included, as well as monitoring by technician and construction 
manager. We will also implement the health and safety plan and quality standards during the period of execution of the work, 
all in accordance with the rules and legislation in force.  

  

 
Aos valores apresentados acresce a Taxa de IVA em vigor. 
In addition to the values presented, the VAT Rate in force is added. 
 
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. 
As it is a property related to housing and is a contract for improvement, 
remodeling, renovation, restoration, repair or conservation, the Reduced Rate of 
VAT can be applied, under item 2.27 of List I attached to CIVA - before the 
renumbering carried out by DL 102/2008 of 20 June was item 2.24. 
 
O valor do IVA para a sua obra é de 206,40 € e o valor total da obra com IVA é 
3 646,40 €. 
The value of VAT for your work is € 206.40 and the total value of the work with 
VAT is € 3 646.40. 
 
Outras situações sobre o tema a combinar particularmente. 
Other situations on the topic to be agreed particularly. 
 

Condições Gerais da Obra 
General Conditions of the Work 
 
Prazo de Execução Deadline 
O prazo de execução previsto é de 7 dias úteis após o início dos trabalhos. 
The expected execution time is 7 working days after the beginning of the work. 
 
Condições de Pagamento Payment conditions 
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: 
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The payment of the works will be made by bank transfer in installments that vary 
over time, depending on the amounts defined in the Payment Plan proposed 
below: 
 

 
Phase Description Payment Terms 
Phase 1 Contract award and preparatory work 35% 
Phase 2 Execution work on the façades 20% 
Phase 3 Execution work on wall covering 35% 
Phase 5 Conclusion of the Work 10% 
 
Dados para transferências Transfer data 
IBAN: PT50 0007 0000 0046 0939 3452 3 
 
Garantias Guarantees 
O prazo de garantia pela boa execução da obra é de 2 anos, a contar da data da 
conclusão dos trabalhos. 
The guarantee period for the good execution of the work is 2 years, counting 
from the date of completion of the works. 
 
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. 
The guarantee of the materials used in the work is indicated by the manufacturer. 
Everything else will be in accordance with the law in force applicable to works and 
buildings intended for long term. 
 
Outras Condições Other Conditions 
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 e trabalhos preparatórios 35% 
Fase 2 Trabalhos de execução nas fachadas 20% 
Fase 3 Trabalhos de execução no revestimento de paredes 35% 
Fase 5 Conclusão da Obra 10% 
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The supply of water and electricity for the work must be guaranteed by the client 
in accordance with the strict needs of the same. 
 
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. 
The responsibility for the execution of the contract, as well as the guarantees of 
completed works, lies with the company that executes them, that is, Gabarito 
Vertical, Unipessoal lda, and not with the VINTAGE OBRAS brand. 
 
Caso não haja impedimento, o cliente permitirá a colocação de painel comercial 
da VINTAGE OBRAS em local seguro e de boa visibilidade. 
If there is no impediment, the client will allow the placement of a VINTAGE OBRAS 
commercial panel in a safe and well-visible place. 
 
Validade da proposta Proposal validity 
O presente orçamento é válido por um período de 60 dias. 
This budget is valid for a period of 60 days. 
 
Setúbal, quarta-feira, 30 de setembro de 2020. 
 
Rubem Matos 
Dir. Produção Vintage Obras – Gabarito Verical 
Dir. Production Vintage Works - Gabarito Verical 
 


