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Proposta Técnica e Comercial 
ID14980 – Sidney Gonçalves - Remodelação de apartamento em Setúbal 
 
Para: Sidney Gonçalves 
Travessa Bela Vista, 4 
2900273 Setúbal 

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

 
 

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação 
 
Orçamento de acordo com as intervenções requisitadas quando da visita técnica ao imóvel e de acordo 
com o projeto (planta) de arquitetura fornecido. 

 

# DESCRIÇÃO VALOR 

  

1 Demolições e trabalhos preparatórios 5 000,00 € 

1.1 Demolição de paredes de alvenaria interiores bem como transporte de todos os materiais 
sobrantes a vazadouro   

1.2 
Execução de remates em paredes e tetos nas zonas intervencionadas com a retirada de 
parede 

  

1.3 

Alargamento do vão da divisão para a marquise, através da demolição de parede de alvenaria 
existente e remates de acabamento necessários nas zonas intervencionadas, bem como o 
desmonte e remoção das caixilharias, remoção de soleira e ombreiras, incluindo o transporte 
de todos os materiais sobrantes a vazadouro 

  

1.4 Remoção integral de móveis de cozinha (superiores e inferiores), incluindo o transporte de 
todos os materiais sobrantes a vazadouro   

1.5 Remoção de loiças sanitárias casas de banho, incluindo transporte de todos os materiais 
sobrantes a vazadouro 

  

1.6 
Preparação da base para assentamento de novo revestimento em azulejo nas paredes, bem 
como transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro   

1.7 Preparação da base para assentamento de novo revestimento cerâmico nos pisos, bem como 
transporte de todos os materiais sobrante a vazadouro   

1.8 
Remoção completa de porta interior, incluindo remate de preparação do suporte para 
colocação de nova porta bem como transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro   

1.9 
Remoção de caixilharias existentes, incluindo remates de preparação de base para 
assentamento de novos caixilhos, bem como o transporte de todos os materiais sobrantes a 
vazadouro 

  

  

2 Intervenções e acabamentos 35 250,00 € 

2.1 Sala com 28,70m2:  3.775,00€    
2.1.1 Paredes - Estuque e pintura (primário + tinta cor a escolher)   
2.1.2 Teto – Fornecimento e aplicação de pintura (tinta branca mate)   
2.1.3 Piso – Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante + rodapé   

2.1.4 Janela - Fornecimento e aplicação de caixilharia (2) em pvc cor branca, vidros duplos   

2.2 Quarto 1 com 12,60m2:  2.500,00€    
2.2.1 Paredes - Estuque e pintura (primário + tinta cor a escolher)   
2.2.2 Teto – Fornecimento e aplicação de pintura (tinta branca mate)   
2.2.3 Piso – Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante + rodapé   
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2.2.4 Janela - Fornecimento e aplicação de caixilharia em pvc cor branca, vidros duplos   

2.3 Quarto 2 com 9,58m2:  2.250,00€    
2.3.1 Paredes - Estuque e pintura (primário + tinta cor a escolher)   
2.3.2 Teto – Fornecimento e aplicação de pintura (tinta branca mate)   
2.3.3 Piso – Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante + rodapé   

2.3.4 Janela - Fornecimento e aplicação de caixilharia em pvc cor branca, vidros duplos   

2.4 Quarto 3 com 11,00m2:  2.500,00€    
2.4.1 Paredes - Estuque e pintura (primário + tinta cor a escolher)   
2.4.2 Teto – Fornecimento e aplicação de pintura (tinta branca mate)   
2.4.3 Piso – Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante + rodapé   

2.4.4 Janela - Fornecimento e aplicação de caixilharia em pvc cor branca, vidros duplos   

2.5 Casa de banho 3 com 4,14m2:  4.850,00€    
2.5.1 Paredes - Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico meia parede + pintura   

2.5.2 Teto - Fornecimento e aplicação de teto falso em gesso cartonado e pintura   
2.5.3 Piso - Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico   
2.5.4 Loiças – Fornecimento e aplicação de loiças   

2.5.5 Móvel - Fornecimento e aplicação de móvel em madeira, termolaminado branco   

2.5.6 Base de duche e paredes de vidro – Fornecimento e aplicação, com impermeabilização   
2.6 Casa de banho suíte com 2,72m2:  3.950,00€    

2.6.1 Paredes - Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico meia parede + pintura   

2.6.2 Teto - Fornecimento e aplicação de teto falso em gesso cartonado e pintura   
2.6.3 Piso - Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico   
2.6.4 Loiças – Fornecimento e aplicação de loiças   

2.6.5 Móvel - Fornecimento e aplicação de móvel em madeira, termolaminado branco   

2.6.6 Base de duche e paredes de vidro – Fornecimento e aplicação, com impermeabilização   
2.7 Casa de banho de serviço com 1,21m2:  1.950,00€    

2.7.1 Paredes - Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico meia parede + pintura   

2.7.2 Teto - Fornecimento e aplicação de teto falso em gesso cartonado e pintura   
2.7.3 Piso - Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico   
2.7.4 Loiças – Fornecimento e aplicação de loiças   

2.7.5 Móvel - Fornecimento e aplicação de móvel em madeira, termolaminado branco   

2.8 Cozinha com 12,20m2:  7.100,00€    

2.8.1 Paredes – Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico paredes expostas   

2.8.2 Teto - Fornecimento e aplicação de teto falso em gesso cartonado e pintura   
2.8.3 Piso - Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico   
2.8.4 Móveis - Substituição para moveis de cozinha, termolaminado branco   
2.8.5 Bancada – Fornecimento e aplicação de bancada em granito + lava-loiça aço inox   

2.8.6 Equipamentos – Fornecimento e aplicação de placa vitrocerâmica, forno, exaustor e 
termoacumulador 100L, de marcas e modelos de nossa escolha 

  

2.9 Zonas externas (2) e marquise da cozinha:  2.975,00€    
2.9.1 Paredes - Estuque e pintura (primário + tinta cor a escolher)   
2.9.2 Teto – Fornecimento e aplicação de pintura (tinta branca mate)   
2.9.3 Piso – Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico   
2.10 Substituição de redes:  3.400,00€    

2.10.1 Abastecimento de águas: Três casas de banho + cozinha   
2.10.2 Esgotos: Três casas de banho + cozinha   
2.10.3 Eletricidade e telecomunicações: Habitação T3   
2.10.4 Gás: Substituição da rede para eletricidade   

 Total (c/ IVA) 40 250,00 € 
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* Inclui os materiais para utilização na obra, inclusive lâmpadas led embutidas, estores manuais nos três 

quartos e portas internas de madeira pintadas em branco. Não inclui outros equipamentos e 

eletrodomésticos não especificados acima. 

 

 
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. 
 
O valor do IVA para a sua obra é de 2.278,30€ e o valor total da obra com IVA é 
40.250,00€. 
 
Outras situações sobre o tema a combinar particularmente. 
 

Condições Gerais da Obra 
 
Prazo de Execução 

O prazo de execução previsto é de 90 dias úteis 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 

Fase Descrição 
Condições 

de 
Pagamento 

Fase 1 Adjudicação da obra 35% 
Fase 2 Trabalhos de demolições e trabalhos preparatórios  20% 
Fase 3 Trabalhos de execução de tetos falsos + iluminação 20% 
Fase 4 Trabalhos de assentamento de pavimento 15% 
Fase 5 Conclusão da Obra 10% 
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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. 

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, sábado, 10 de outubro de 2020. 
 
 
Rubem Matos 
Dir. Produção Vintage Obras – Gabarito Vertical Lda. 
 


