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Proposta Técnica e Comercial 

ID14990 – Nuno Rocha - Remodelação geral em Sarilhos Grandes 

 

Para: Nuno Rocha 

Avenida 5 de Outubro, 318 

2870 Sarilhos Grandes 

Contacto: Eduardo Sofia 

eduardo.sofia@vintageobras.pt 

+351 912 001 831 

 

 

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação 
 

  DEMOLIÇÕES   

      

1. Demolições e trabalhos preparatórios   

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

1.2 
Remoção de todas as loiças sanitárias, incluindo 
transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. 

  

1.3 
Desativação das Instalações Técnicas e remoção integral 
de móveis de cozinha (superiores e inferiores), incluindo o 
transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. 

  

1.4 

Execução de preparação do suporte existente para 
colocação de novo revestimento cerâmico, considerando 
a execução de rasgos e roços para melhorar a aderência, 
bem como remoção de elementos de revestimento 
partidos ou desligados do suporte, incluindo o respectivo 
transporte de materiais sobrantes a vazadouro. 

  

  CASA DE BANHO 1   

      

2.1 Base de Duche   

2.1.1 

Fornecimento e aplicação de base de duche "Natural 
Bege" com o valor PVP de 278,54€, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito funcionamento. 

  

2.2 Cabine para Duche   

2.2.1 

Fornecimento e aplicação de cabine de duche modelo tipo 
"Step" da marca Sanitana para base de chuveiro, com 
medidas até 190cm de altura, com portas em vidro 
temperado transparente e perfis brancos ou cromados até 
267,06€+IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

2.3 Lavatórios   
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2.3.1 

Fornecimento e montagem de lavatório "Sanindusa Look", 
ou semelhante, com monocomando SANITANA BALANCE - 
17TBLL1601M0, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

2.4 Móveis Lavatórios   

2.4.1 

Fornecimento e aplicação de móvel de lavatório suspenso 
modelo cube branco com gavetas, lavatório encastrado, 
da marca Sanitana ou semelhante, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito funcionamento. 

  

2.5 Sanitas   

2.5.1 

Fornecimento e aplicação de sanita modelo "Pop" da 
marca Sanitana, com tanque compacto e tampo em 
termodur com dobradiças cromadas ou semelhante, 
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

2.6 Revestimento   

2.6.1 

Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico de parede, 
com o valor de 15€ + IVA, incluindo fornecimento e 
aplicação de todos os trabalhos e materiais necessários. 

  

2.7 Portas Interiores   

2.7.1 

Fornecimento e montagem de portas interiores em cpl, 
cor branca com puxadores em inox escovado, incluindo o 
fornecimento e aplicação de todos os trabalhos e 
materiais necessários. 

  

2.8 Pavimento e Rodapés   

2.8.1 

Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico, onde 
seja necessário, com o valor de 15€ + IVA, incluindo 
fornecimento e aplicação de todos os trabalhos e 
materiais necessários. 

  

2.9 Tetos Falsos   

2.9.1 

Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso 
laminado, constituído por placas hidrófugas (WA) de 12,5 
mm de espessura, 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. 

  

  CASA DE BANHO 2   

      

3.1 Base de Duche   
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3.1.1 

Fornecimento e aplicação de base de duche "Natural 
Bege" com o valor PVP de 278,54€, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito funcionamento. 

  

3.2 Cabine para Duche   

3.2.1 

Fornecimento e aplicação de cabine de duche modelo tipo 
"Step" da marca Sanitana para base de chuveiro, com 
medidas até 190cm de altura, com portas em vidro 
temperado transparente e perfis brancos ou cromados até 
267,06€+IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

3.3 Lavatórios   

3.3.1 

Fornecimento e montagem de lavatório "Sanindusa Look", 
ou semelhante, com monocomando SANITANA BALANCE - 
17TBLL1601M0, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

3.4 Móveis Lavatórios   

3.4.1 

Fornecimento e aplicação de móvel de lavatório suspenso 
modelo cube branco com gavetas, lavatório encastrado, 
da marca Sanitana ou semelhante, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito funcionamento. 

  

3.5 Sanitas   

3.5.1 

Fornecimento e aplicação de sanita modelo "Pop" da 
marca Sanitana, com tanque compacto e tampo em 
termodur com dobradiças cromadas ou semelhante, 
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

3.6 Revestimento   

3.6.1 

Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico de parede, 
com o valor de 15€ + IVA, incluindo fornecimento e 
aplicação de todos os trabalhos e materiais necessários. 

  

3.7 Portas Interiores   

3.7.1 

Fornecimento e montagem de portas interiores em cpl, 
cor branca com puxadores em inox escovado, incluindo o 
fornecimento e aplicação de todos os trabalhos e 
materiais necessários. 

  

3.8 Pavimento e Rodapés   
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3.8.1 

Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico, onde 
seja necessário, com o valor de 15€ + IVA, incluindo 
fornecimento e aplicação de todos os trabalhos e 
materiais necessários. 

  

3.9 Tetos Falsos   

3.9.1 

Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso 
laminado, constituído por placas hidrófugas (WA) de 12,5 
mm de espessura, 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. 

  

  CASA DE BANHO 3   

      

4.1 Base de Duche   

4.1.1 

Fornecimento e aplicação de base de duche "Natural 
Bege" com o valor PVP de 278,54€, misturadora 
termoestato e chuveiro com sáida através do teto falso, 
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

4.2 Resguardo de Duche   

4.2.1 

Fornecimento e aplicação de vidro fixo para duche, 
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários para o seu perfeito funcionamento. 

  

4.3 Lavatórios   

4.3.1 

Fornecimento e montagem de lavatório duplo "Sanindusa 
Look", ou semelhante, com monocomando SANITANA 
BALANCE - 17TBLL1601M0, incluindo todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
funcionamento. 

  

4.4 Móveis Lavatórios   

4.4.1 

Fornecimento e aplicação de móvel de lavatório suspenso 
modelo cube branco com gavetas, lavatório encastrado, 
da marca Sanitana ou semelhante, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito funcionamento. 

  

4.5 Sanitas   

4.5.1 

Fornecimento e aplicação de sanita modelo "Pop" da 
marca Sanitana, com tanque compacto e tampo em 
termodur com dobradiças cromadas ou semelhante, 
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

4.6 Revestimento   
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4.6.1 

Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico de parede, 
com o valor de 15€ + IVA, incluindo fornecimento e 
aplicação de todos os trabalhos e materiais necessários. 

  

4.7 Portas Interiores   

4.7.1 

Fornecimento e montagem de portas interiores em cpl, 
cor branca com puxadores em inox escovado, incluindo o 
fornecimento e aplicação de todos os trabalhos e 
materiais necessários. 

  

4.8 Pavimento e Rodapés   

4.8.1 

Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico, onde 
seja necessário, com o valor de 15€ + IVA, incluindo 
fornecimento e aplicação de todos os trabalhos e 
materiais necessários. 

  

4.9 Tetos Falsos   

4.9.1 

Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso 
laminado, constituído por placas hidrófugas (WA) de 12,5 
mm de espessura, 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. 

  

  QUARTO 1   

      

5.1 Pavimento e Rodapés   

5.1.1 

Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante AC5, 
até 15,00 €/m2 + IVA, incluindo filme de polietileno e 
perfis (Azulima) de remate nas zonas de transição entre 
diferentes pavimentos, considerando todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

  

5.1.2 

Fornecimento e assentamento de rodapé standard para 
soalho flutuante AC5, até 4 €/ml + IVA, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

5.2 Portas Interiores   

5.2.1 

Fornecimento e aplicação de portas de cor 
branca, bem como as aduelas, feitos à medida e 
montados no local, incluindo todos os materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

5.3 Pinturas   

5.3.1 
Fornecimento e aplicação de primário aquoso em todas as 
paredes e tectos. 
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5.3.2 
Fornecimento e aplicação de tinta aquosa branca em 
todas as paredes e tectos.   

5.4 Roupeiros   

5.4.1 

Fornecimento e aplicação de roupeiro de cor branca e 
portas de correr, feito à medida, incluindo todos os 
materiais e mão de obra. 

  

5.5 Tetos Falsos   

5.5.1 

Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso 
laminado, constituído por placas normais (N) de 12,5 mm 
de espessura, 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. 

  

  QUARTO 2   

      

6.1 Pavimento e Rodapés   

6.1.1 

Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante AC5, 
até 15,00 €/m2 + IVA, incluindo filme de polietileno e 
perfis (Azulima) de remate nas zonas de transição entre 
diferentes pavimentos, considerando todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

  

6.1.2 

Fornecimento e assentamento de rodapé standard para 
soalho flutuante AC5, até 4 €/ml + IVA, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

6.2 Portas Interiores   

6.2.1 

Fornecimento e aplicação de portas de cor 
branca, bem como as aduelas, feitos à medida e 
montados no local, incluindo todos os materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

6.3 Pinturas   

6.3.1 
Fornecimento e aplicação de primário aquoso em todas as 
paredes e tectos. 

  

6.3.2 
Fornecimento e aplicação de tinta aquosa branca em 
todas as paredes e tectos. 

  

6.4 Roupeiros   

6.4.1 

Fornecimento e aplicação de portas de correr, de cor 
branca incluindo as aduelas, feitas à medida, incluindo 
todos os materiais e mão de obra. 

  

6.5 Tetos Falsos   



 

Vintage Obras – Gabarito 

Vertical, Unipessoal lda 

NIPC: 515 518 263 
 

ID 14990/versão 2 

Tel: 308 800 304 | E-mail: geral@vintageobras.pt | Site: https://vintageobras.pt 
7 / 14 

V
T

0
0

2
/

0
2

 

 

6.5.1 

Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso 
laminado, constituído por placas normais (N) de 12,5 mm 
de espessura, 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. 

  

  QUARTO 3   

      

7.1 Pavimento e Rodapés   

7.1.1 

Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante AC5, 
até 15,00 €/m2 + IVA, incluindo filme de polietileno e 
perfis (Azulima) de remate nas zonas de transição entre 
diferentes pavimentos, considerando todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

  

7.1.2 

Fornecimento e assentamento de rodapé standard para 
soalho flutuante AC5, até 4 €/ml + IVA, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

7.2 Portas Interiores   

7.2.1 

Fornecimento e aplicação de portas de cor 
branca, bem como as aduelas, feitos à medida e 
montados no local, incluindo todos os materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

7.3 Pinturas   

7.3.1 
Fornecimento e aplicação de primário aquoso em todas as 
paredes e tectos. 

  

7.3.2 
Fornecimento e aplicação de tinta aquosa branca em 
todas as paredes e tectos. 

  

7.4 Roupeiros   

7.4.1 

Fornecimento e aplicação de roupeiro de cor branca e 
portas de correr, feito à medida, incluindo todos os 
materiais e mão de obra. 

  

7.5 Tetos Falsos   

7.5.1 

Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso 
laminado, constituído por placas normais (N) de 12,5 mm 
de espessura, 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. 
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  QUARTO 4   

      

8.1 Pavimento e Rodapés   

8.1.1 

Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante AC5, 
até 15,00 €/m2 + IVA, incluindo filme de polietileno e 
perfis (Azulima) de remate nas zonas de transição entre 
diferentes pavimentos, considerando todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

  

8.1.2 

Fornecimento e assentamento de rodapé standard para 
soalho flutuante AC5, até 4 €/ml + IVA, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

8.2 Portas Interiores   

8.2.1 

Fornecimento e aplicação de portas de cor 
branca, bem como as aduelas, feitos à medida e 
montados no local, incluindo todos os materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

8.3 Pinturas   

8.3.1 
Fornecimento e aplicação de primário aquoso em todas as 
paredes e tectos. 

  

8.3.2 
Fornecimento e aplicação de tinta aquosa branca em 
todas as paredes e tectos. 

  

8.4 Roupeiros   

8.4.1 

Construção de roupeiro, de cor branca, com estrutura 
standard, com um módulo de quatro gavetas e outro de 
pendurados, feito à medida, incluindo todos os materiais 
e mão de obra. 

  

8.5 Tetos Falsos   

8.5.1 

Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso 
laminado, constituído por placas normais (N) de 12,5 mm 
de espessura, 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. 

  

  COZINHA   

      

9.1 Teto e Paredes   
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9.1.1 

Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso 
laminado, constituído por placas hidrófugas (WA) de 12,5 
mm de espessura, 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. 

  

9.1.2 
Fornecimento e aplicação de primário aquoso em todas as 
paredes e tectos. 

  

9.1.3 
Fornecimento e aplicação de tinta aquosa branca em 
todas as paredes e tectos. 

  

9.2 Móveis   

9.2.1 

Fornecimento e aplicação de móveis feitos à medida, 
termolaminados de alto brilho branco, com instalação de 
luzes LED entre móveis e móveis inferiores, considerando 
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao 
seu perfeito acabamento. 

  

9.3 Tampos   

9.3.1 

Fornecimento e montagem de tampo e entre móveis, em 
pedra mármore com cuba embutida e rasgos na pedra de 
escorredor, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. 

  

9.4 Eletrodomésticos   

9.4.1 

Fornecimento e aplicação de Placa de Indução TEKA - IZF 
68600 MSP, de valor até 550€, incluindo todos os 
trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a 
funcionar. 

  

9.4.2 

Fornecimento e aplicação de Forno SAMSUNG PIROL.IX-
NV75N5671RS ou semelhante, de valor até 620€, 
incluindo todos os trabalhos inerentes para que fique 
tudo pronto a funcionar. 

  

9.4.3 

Fornecimento e aplicação de exaustor TEKA ILHA-TUBO-
4VEL.-CC485IX, de valor até 580€, incluindo todos os 
trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a 
funcionar. 

  

9.4.4 

Fornecimento e aplicação de microondas TEKA 
20L.700W.5N-MS620BIHIX, de valor até 170€, incluindo 
todos os trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a 
funcionar. 
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9.4.5 

Fornecimento e aplicação de Termoacumulador Teka - 
Ewh 100 Ve-d - 100 Litros, de valor até 160 euros+ IVA, 
incluindo ligações às redes e fixação a parede e todos os 
acessórios necessários ao perfeito funcionamento. 

  

9.4.6 

Fornecimento e aplicação de Vinoteca Saivod VS810B, de 
valor até 150€, incluindo todos os trabalhos inerentes 
para que fique tudo a funcionar. 

  

9.4.7 

Fornecimento e aplicação de misturadora c/chuveiro TEKA 
- VTK 938 - CROMADA, de valor até 120€, incluindo todos 
os trabalhos inerentes para que fique tudo a funcionar. 

  

9.5 Pavimento e Rodapés   

9.5.1 

Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico, onde 
seja necessário, com o valor de 15€ + IVA, incluindo 
fornecimento e aplicação de todos os trabalhos e 
materiais necessários. 

  

9.5.2 

Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico, até 4 
€/ml + IVA com 8cm de altura, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

  SALA    

      

10.1 Teto e Paredes   

10.1.1 

Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso 
laminado, constituído por placas normais (N) de 12,5 mm 
de espessura, 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. 

  

10.1.2 
Fornecimento e aplicação de primário aquoso em todas as 
paredes e tectos. 

  

10.1.3 
Fornecimento e aplicação de tinta aquosa branca em 
todas as paredes e tectos.   

10.2 Pavimento e Rodapés   

10.2.1 

Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante AC5, 
até 15,00 €/m2 + IVA, incluindo filme de polietileno e 
perfis (Azulima) de remate nas zonas de transição entre 
diferentes pavimentos, considerando todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento. 
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10.2.2 

Fornecimento e assentamento de rodapé standard para 
soalho flutuante AC5, até 4 €/ml + IVA, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

10.3 Lareira   

10.3.1 

Fornecimento e aplicação de lareira bioetanol, da marca 
ClearFire, com medida de 120cm, incluindo todos os 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

  

  DIVERSOS   

      

11.1 Sotão   

11.1.1 

Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante AC5, 
até 15,00 €/m2 + IVA, incluindo filme de polietileno e 
perfis (Azulima) de remate nas zonas de transição entre 
diferentes pavimentos, considerando todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

  

11.1.2 

Fornecimento e assentamento de rodapé standard para 
soalho flutuante AC5, até 4 €/ml + IVA, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

11.1.3 

Aproveitamento e aplicação de janela, em aluminio, 
retirada da habitação, incluindo todos os trabalhos, 
materiais, ferragens e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento e funcionamento. 

  

11.2 Despensa   

11.2.1 

Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico, onde 
seja necessário, com o valor de 15€ + IVA, incluindo 
fornecimento e aplicação de todos os trabalhos e 
materiais necessários. 

  

11.2.2 

Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico, até 4 
€/ml + IVA com 8cm de altura, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

11.2.3 

Fornecimento e aplicação de móveis despenseiros com 
medidas adequadas ao local de instalação, incluido todos 
os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

  INSTALAÇÕES TÉCNICAS   

      

12.1 Rede de Abastecimento   
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12.1.1 

Ligação de rede de abastecimento de água, em 
multicamada, através da casa de banho da suíte para o 
sótão através da parede e do teto, com a colocação de 
uma torneira simples no sótão, incluido todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

12.2 Ligações Elétricas   

12.2.1 

Instalação de ligações elétricas para posterior acupulação 
de estores elétricos já existentes, incluido todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

12.3 Eletricidade   

12.3.1 

Substituição da aparelhagem elétrica, da marca Schneider, 
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, bem 
como a instalação de ligações elétricas de adaptação aos 
estores. 

  

  TOTAL 38 580,18 € 

  IVA 4 282,40 € 

  Total (c/ IVA) 42 862,58 € 

 

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 11 574,05 € 27 006,13 € 38 580,18 € 

Valor IVA 2 662,03 € 1 620,37 € 4 282,40 € 

Valor c/ IVA 14 236,09 € 28 626,49 € 42 862,58 € 

  

O valor do IVA para a sua obra é de 4282,40€ e o valor total da obra com IVA é 

42862,58€ (não inclui opcionais). 

 

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 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 
20% 

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

Fase 4 Trabalhos de assentamento pavimento flutuante 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, sábado, 1 de maio de 2021. 

 

 

Tomás Sofia 

Orçamentista na Vintage Obras – Gabarito Vertical 

 


