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Proposta Técnica e Comercial
ID15374 – Pedro Vítor - Remodelação parcial de moradia em Lisboa

Para: Pedro Vítor
Rua Carlos José Caldeira, 6, Bairro
Madre Deus
1900 Lisboa

Dir. de Obra: Vanessa Valente
vanessa.valente@vintageobras.pt
+351 960 216 463

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação

# DESCRIÇÃO CÓD. VALOR

PISO 0 e EXTERIOR
1 Movimentação de terras

1.1 Escavação

1.1.1
Demolição de plataforma exterior do jardim (espaço 16)
conforme os desenhos, incluindo remoção e transporte a
vazadouro de todos os materiais sobrantes.

DEM
12 3 535,00 €

1.1.2

Escavação de caixa em exterior do jardim (espaço 18)
conforme os desenhos, para posterior aplicação de terra
até ao nível do pavimento existente, incluindo remoção de
cerâmico e outros materias sobrantes e transporte a
vazadouro de todos os materiais.

DEM
12 1 195,00 €

2 Estrutura
2.1 Betão

2.1.2

Fornecimento e execução de betão XC2 C25/30, feito in
situ, em formação de elementos de contenção, incluindo
armaduras de aço A400NR, cofragens e todos os trabalhos
e acessórios necessários ao seu bom acabamento (zona 16
- lastro, muro de suporte e escada.)

BET3 5 105,00 €

3 Demolições e trabalhos preparatórios
3.1 Demolições

3.1.1
Demolição de paredes de alvenaria interiores entre a
instalação sanitária e o hall/sala, bem como transporte de
todos os materiais sobrantes a vazadouro.

DEM
1 915,00 €

3.1.2
Demolição de parede de alvenaria exterior da instalação
sanitária para posterior instalação de vão Ve1, bem como
transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.

DEM
1 598,00 €

3.1.3
Demolição de parede de alvenaria interior entre o hall e a
cozinha bem como transporte de todos os materiais
sobrantes a vazadouro.

DEM
3 510,00 €

3.1.4

Demolição de telheiro em madeira, incluindo reparação da
paredes intervencionadas e remoção cuidada de telha
cerâmica existente, bem como transporte de todos os
materiais sobrantes a vazadouro.

DEM
7 1 150,00 €



Vintage Obras – Critério Requinte
Critério Requinte – Construção e
Remodelação , Unipessoal lda
NIPC: 510 765 017

ID 15374/versão 1
Tel: 308 800 304 | E-mail: geral@vintageobras.pt | Site: https://vintageobras.pt

2 / 10

V
T

0
0

2
/0

2

3.1.5
Demolição de pilar na parede entre a sala - espaço 3 e o
jardim, para execução do vão exterior Ve1, mantendo a
soleira existente, incluindo transporte a vazadouro.

DEM
8 340,00 €

3.1.6
Abertura de vão exterior Ve3 com 1,92x0,60m, a 1,2m do
pavimento interior na parede entre a circulação- espaço 1 e
o jardim, incluindo transporte a vazadouro.

DEM
11 245,00 €

3.1.7 Demolição de muros de suporte e canteiros, incluindo
transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.

DEM
12 405,00 €

3.2 Trabalhos preparatórios

3.2.1

Execução de remates em paredes nas zonas
intervencionadas com a retirada das paredes da I.S.,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

DEM
1 330,00 €

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

DEM
1 205,00 €

3.2.3

Remoção de revestimento cerâmico de parede existente,
incluindo preparação da base para aplicação de novo
revestimento, bem como transporte de todos os materiais
sobrantes a vazadouro.

DEM
1 210,00 €

3.2.4

Remoção de revestimento cerâmico de pavimento,
incluindo nivelamento do pavimento para posterior
aplicação de novo revestimento, bem como transporte de
todos os materiais sobrante a vazadouro.

DEM
1 85,00 €

3.2.5
Remoção de revestimento em pavimento flutuante,
incluindo remoção de todos os materiais sobrantes a
vazadouro.

DEM
2 565,00 €

3.2.6 Remoção de rodapé, incluindo transporte de todos os
materiais sobrantes a vazadouro.

DEM
2 145,00 €

3.2.7
Remoção de cobertores, espelhos e rodapé de escadas,
incluindo o transporte de todos os materiais sobrantes a
vazadouro.

DEM
2 205,00 €

3.2.8

Execução de remates em parede nas zonas
intervencionadas com a retirada de parede entre o hall e a
cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

DEM
3 110,00 €

3.2.9
Remoção de bancada de cozinha adjacente à parede a
demolir, incluindo transporte de todos os materiais
sobrantes a vazadouro.

DEM
6 108,00 €

3.2.10 Remoção de caixilharia no vão Ve1 com 2,20x2,29m e
transporte a vazadouro.

DEM
9 175,00 €

3.2.11 Remoção de caixilharia no vão Ve2 com 1,30x1,25m e
transporte a vazadouro.

DEM
10 54,00 €

3.2.12
Regularização de ombreiras e vergas em argamassa de
cimento nos vãos Ve1 com 5,03x2,29m e Ve3 com
1,92x0,60m, incluindo todos os trabalhos.

PAR3 665,00 €

3.2.13 Remoção do papel de parede, assim como o transporte a
vazadouro do entulho resultante. 95,00 €
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3.2.14 Remoção de piscina, incluindo transporte de todos os
materiais a vazadouro. 810,00 €

4 Cobertura
4.1 Telha

4.1.1
Assentamento de telha cerâmica removida anteriormente,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

195,00 €

5 Gesso Cartonado (Divisórias, Forros e Tetos Falsos)
5.1 Tecto Falso

5.1.1
Fecho de 5 aberturas de spots existentes no tecto falso e
reparação do tecto nas zonas demolidas, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários.

RINT
7 297,00 €

5.1.2

Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso
laminado com alheta de 1,5cm , 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 (zonas 3 -
aproximadamente 6m2).

RINT
8 375,00 €

6 Revestimento de Paredes e Tetos
6.1 Paredes Interiores

6.1.2

Barramento da parede da lareira com massa de
enchimento e acabamento em estuque ou com placa de
gesso cartonado anti-fogo, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários.

245,00 €

6.2 Paredes Exteriores

6.2.1

Execução de Isolamento térmico pelo exterior de fachadas
com Sistema ETICS 10cm de espessura, tipo CIN, Pintura
Novatext Hp sobre Primario Cinolite Hp, Argamassa areada,
Argamassa Princol fibrada,rede de reforço tipo Cin Fast,
fixado ao suporte de acordo com as especificações e
recomendações da marca e pintura a tinta apropriada,
incluindo todos os materiais, acessórios, eliminação de
pontos singulares e trabalhos necessários à sua realização,
de acordo com projecto e CE.

DIV2 650,00 €

7 Pavimentos e Rodapés
7.1 Enchimentos

7.1.1

Fornecimento e execução de betonilha de regularização
para posterior aplicação de pavimento flutuante, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para
um perfeito acabamento.

PAV1 1 295,00 €

7.2 Revestimentos

7.2.1
Fornecimento e execução de pavimento contínuo de
argamassa hidráulica, à base de cimento, modificada com
ligantes orgânicos e aéreos tipo Secil MICRO ART MC 02

REXT
2 7 905,00 €
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incluindo aditivos para resistência à água e à fissuração,
aplicação do selante MICRO ART AD 91, acabamento de
verniz acrílico acetinado, MICRO ART AD 45, conforme
desenhos.

7.2.2 Fornecimento de terra vegetal, num total de
aproximadamente 7,34m3.

REXT
3 1 040,00 €

7.2.3
Fornecimento e assentamento de pavimento flutuante
Tarkett Vintage carvalho chester 7877042, espessura 14
mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios.

RINT
2 5 765,00 €

7.2.4

Fornecimento e assentamento de rodapé standard para
soalho flutuante, com valor de PVP até 4,00€ /ml, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao
seu perfeito acabamento.

RINT
2 320,00 €

7.2.5

Fornecimento e assentamento de degraus de pavimento
flutuante Tarkett Vintage carvalho chester
7877042,espessura 14 mm, camada de desgaste: 3,50 mm,
peso 7,9 kg/m², método de instalação: Click, incluindo
focinho de escada coordenado Vintage Oak Chester
8795019/8795219 e todos os trabalhos.

RINT
3 820,00 €

8 Cantarias e Capeamentos
8.1 Soleira de Caixilhos

8.1.1

Fornecimento e assentamento de soleira para caixilharia
em pedra mármore para o vão Ve1, com dimensões
2,83x0,24m, espessura até 0,03 m, assente sobre betonilha
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários ao seu perfeito acabamento.

RINT
1 475,00 €

8.2 Peitoril

8.2.1

Fornecimento e assentamento de peitoril em pedra
mármore para o vão Ve3 com dimensões 1,92x0,40m,
espessura 0,03m, assente sobre alvenaria, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
prefeito acabamento.

RINT
2 310,00 €

9 Carpintarias
9.1 Diversos

9.1.1

Fornecimento de divisória em ripado de madeira de
carvalho, com 3,58x2,57m incluindo 2 portas no mesmo
material e todas as ferragens, conforme projeto, bem
acabamento em verniz incolor.

CAR
P4 1 490,00 €

10 Pinturas
10.1 Interiores

10.1.1 Fornecimento e aplicação de pintura a esmalte aquoso
acetinado, branco ral 9003, em paredes interiores.

RINT
6 1 840,00 €

10.1.2 Fornecimento e aplicação de pintura a esmalte aquoso
acetinado, branco ral 9003, em tectos interiores.

RINT
9 755,00 €

10.1.3
Fornecimento e aplicação de pintura a esmalte aquoso
acetinado, antifungos, branco ral 9003, incluindo primário
de base com as demãos necessárias a um bom

RINT
10 145,00 €
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acabamento.
11 Instalações Técnicas

11.1 Abastecimento de Águas

11.1.1 Execução de rede de águas na zona 12, contemplando o
equipamento e conforme desenhos. DIV5 435,00 €

11.2.1 Electricidade

11.2.1

Execução de rede elétrica nas zonas 1 a 8, contemplando o
equipamento, conforme desenhos, contemplando a
alteração de 9 tomadas eléctricas e de 28 pontos de
iluminação.

DIV4 2 430,00 €

11.2.2

Fornecimento e aplicação de 22 SPOTS de iluminação LED
no tecto falso até 0,12 m de diâmetro, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
perfeito acabamento.

748,00 €

11.3 AVAC

11.3.1

Fornecimento e montagem de pré-instalação de ar
condicionado na sala (zona 3), incluindo todos os
acessórios para o seu correto funcionamento, conforme
especificações do fornecedor.

945,00 €

Subtotal 46 240,00 €

PISO 1
1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1 Demolições

1.1.1
Demolição de parede de alvenaria interior entre escadas e
hall/circulação, incluindo transporte de todos os materiais
sobrantes a vazadouro, de acordo com o projecto.

DEM
4 530,00 €

1.2 Trabalhos preparatórios

1.2.1
Remoção de revestimento em pavimento flutuante,
incluindo remoção de todos os materiais sobrantes a
vazadouro.

DEM
2 305,00 €

1.2.2 Remoção de rodapé, incluindo transporte de todos os
materiais sobrantes a vazadouro.

DEM
2 210,00 €

1.2.3

Execução de remates em paredes nas zonas
intervencionadas com a retirada da paredes entre escadas
e hall/circulação, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

DEM
4 220,00 €

1.2.4
Remoção integral de roupeiros nos quartos (zona 8 e 9),
incluindo todos os trabalhos e acabamentos bem como o
transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.

DEM
5 215,00 €

1.2.5
Remoção de revestimento em madeira da parede do quarto
(zona 8), assim como o transporte a vazadouro do entulho
resultante.

80,00 €

2 Gesso Cartonado (Divisórias, Forros e Tetos Falsos)
2.1 Tecto Falso

2.1.1 Fecho de 8 aberturas de spots existentes no tecto falso e
reparação do tecto nas zonas intervencionadas com as

RINT
7 340,00 €



Vintage Obras – Critério Requinte
Critério Requinte – Construção e
Remodelação , Unipessoal lda
NIPC: 510 765 017

ID 15374/versão 1
Tel: 308 800 304 | E-mail: geral@vintageobras.pt | Site: https://vintageobras.pt

6 / 10

V
T

0
0

2
/0

2

demolições, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

3 Revestimento de Paredes e Tetos
3.1 Paredes Exteriores

3.1.1

Execução de Isolamento térmico pelo exterior de fachadas
com Sistema ETICS 10cm de espessura, tipo CIN, Pintura
Novatext Hp sobre Primario Cinolite Hp, Argamassa areada,
Argamassa Princol fibrada,rede de reforço tipo Cin Fast,
fixado ao suporte de acordo com as especificações e
recomendações da marca e pintura a tinta apropriada,
incluindo todos os materiais, acessórios, eliminação de
pontos singulares e trabalhos necessários à sua realização,
de acordo com projecto e CE.

DIV2 1 935,00 €

4 Pavimentos e Rodapés
4.1 Enchimentos

4.1.1

Fornecimento e execução de betonilha de regularização
para posterior aplicação de pavimento flutuante, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para
um perfeito acabamento.

PAV1 710,00 €

4.2 Revestimentos

4.2.1
Fornecimento e assentamento de pavimento flutuante
Tarkett Vintage carvalho chester 7877042, espessura 14
mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios.

RINT
2 2 665,00 €

4.2.2

Fornecimento e assentamento de rodapé standard para
soalho flutuante, com valor de PVP até 4,00€ /ml, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao
seu perfeito acabamento.

490,00 €

5 Carpintarias
5.1 Portas

5.1.1

Fornecimento e montagem de vão interior de correr por
fora Vi1 no piso 1 espaço 8 (conforme projecto), com
0,85x2,00m em folheado de carvalho e interiores em
melamina cinza, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios.

CAR
P1 745,00 €

5.2 Diversos

5.2.1 Fornecimento de capeamento em madeira de carvalho
num total de 3,8m, conforme projeto.

CAR
P5 335,00 €

6 Pinturas
6.1 Interiores

6.1.1 Fornecimento e aplicação de pintura a esmalte aquoso
acetinado, branco ral 9003, em paredes interiores.

RINT
6 1 440,00 €

6.1.2 Fornecimento e aplicação de pintura a esmalte aquoso
acetinado, branco ral 9003, em tectos interiores.

RINT
9 445,00 €

6.1.3

Fornecimento e aplicação de pintura a esmalte aquoso
acetinado, antifungos, branco ral 9003, incluindo primário
de base com as demãos necessárias a um bom
acabamento.

RINT
10 75,00 €
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7 Instalações Técnicas
7.1 Electricidade

7.1.1

Fornecimento e aplicação de 8 SPOTS de iluminação LED no
tecto falso até 0,12 m de diâmetro, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
perfeito acabamento.

270,00 €

Subtotal 11 010,00 €

TOTAL 57 250,00 €

OPCIONAIS

ESTRUTURA DE REFORÇO
Movimentação de terras
Escavação
Abertura de valas para implantação de pilares metálicos. DEM14
Estrutura
Betão
Fornecimento e execução de betão XC1 C25/30 em formação de
reforços para encastramento de perfis metálicos nas paredes,
incluindo armaduras de aço A400NR, cofragens e todos os
trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento.

BET2

Metálica
Fornecimento de perfis metálicos HEA100 em montantes para
apoio de vigas, conforme projeto de estrutura, incluindo
tratamento e pintura, abertura e tapamento de roços e valas,
ligações e todos os trabalhos e materiais acessórios necessários.

SER5

Fornecimento de perfis metálicas HEB120 em vigas para reforço
no apoio de lajes conforme projeto de estrutura, incluindo
tratamento e pintura, abertura e tapamento de roços, ligações e
todos os trabalhos e materiais acessórios necessários.

SER6

Fornecimento de perfis metálicas HEA100 em contraventamento
estrutural para reforço sísmico, conforme projeto de estrutura,
incluindo tratamento e pintura, abertura e tapamento de roços,
ligações e todos os trabalhos e materiais acessórios necessários.

SER7

Fornecimento de chapas metálicas para apoio e ligação de
montantes às fundações, conforme projeto de estrutura,
incluindo tratamento, ligações e todos os trabalhos e materiais
acessórios necessários.

SER8

Alvenarias
Interiores
Fornecimento e execução de remates em alvenaria junto aos
pilares metálicos. PAR2

Gesso Cartonado (Divisórias, Forros e Tetos Falsos)
Paredes
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Fornecimento e execução de remates em gesso cartonado junto
aos pilares metálicos. PAR1

Revestimento de Paredes e Tetos
Paredes Interiores
Fornecimento e aplicação de estuque em remates junto aos
pilares metálicos. RINT5

TOTAL 12 350,00 €

ESGOTO EXTERIOR
Movimentação de terras
Escavação
Abertura de valas para implantação de caixa para ligação de
esgoto pluvial do terraço (a definir). DEM13

Instalações Técnicas
Esgoto
Execução de rede de saneamento nas zonas 12, 13, 14 e 15. DIV6

TOTAL 1 110,00 €

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 IVA's Valor Materiais Valor de Mão-de-
obra Total

30% 70% 100%
Valor s/ IVA 17 175,00 € 40 075,00 € 57 250,00 €
Valor IVA 3 950,25 € 2 404,50 € 6 354,75 €
Valor c/ IVA 21 125,25 € 42 479,50 € 63 604,75 €

O valor do IVA para a sua obra é de 6 354.75€ e o valor total da obra com IVA
é 63 604.75€ (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 5 meses após o início dos trabalhos para a
totalidade da obra e 70 dias para as alterações na cozinha e piso superior de
forma a permitir a habitabilidade.

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 (BANCO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS):
PT50 0035 0592 0001 1668 2306 4

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

Descrição Condições de
Pagamento

Adjudicação da obra 30%
Autos de medição a cada 15 dias 70%



Vintage Obras – Critério Requinte
Critério Requinte – Construção e
Remodelação , Unipessoal lda
NIPC: 510 765 017

ID 15374/versão 1
Tel: 308 800 304 | E-mail: geral@vintageobras.pt | Site: https://vintageobras.pt

10 / 10

V
T

0
0

2
/0

2

Critériorequinte – Construção e Remodelação, 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.

Lisboa, 20 de novembro de 2020.

Vanessa Valente
(Eng.ª Civil | Diretora de Obra)


