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Proposta Técnica e Comercial
ID16018 – Sebastião Carvalho - Remodelação geral em Lisboa

Para: Sebastião Carvalho
Rua Portugal Durão, 12, R/c Drt.
1600 Lisboa

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

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação

# DESCRIÇÃO VALOR

GERAIS
1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1.1
Demolição de paredes de alvenaria interiores entre o hall de entrada
e a sala de estar, bem como transporte de todos os materiais
sobrantes a vazadouro.

305,00 €

1.1.2 Execução de remates em paredes e tetos nas zonas intervencionadas
com a demolição de paredes interiores. 185,00 €

1.1.3 Remoção completa de 2 portas interiores, incluindo transporte de
todos os materiais sobrantes a vazadouro. 78,00 €

1.1.4
Remoção de caixilharia existente em 4 vãos, incluindo remates de
preparação de base para assentamento de novos caixilhos, bem
como o transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.

130,00 €

1.1.5 Remoção de toda a cablagem à vista existente, bem como transporte
a vazadouro do entulho resultante. 125,00 €

2 Revestimento de Paredes e Tetos
2.1 Paredes Interiores

2.1.1

Reparação de todas as paredes do apartamento, incluindo remoção
de camarões e pregos e picagem de estuques e rebocos em
descasque nos locais necessários, bem como todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários para posterior execução de
pintura.

910,00 €

3 Pavimentos e Rodapés
3.1 Revestimentos

3.1.1

Rebetumagem, afagamento e envernizamento do piso em tacos de
madeira, incluindo substituição dos tacos necessários e aplicação de
novos tacos nas zonas necessárias (a considerar zonas de demolição
de paredes e interior do closet, aproximadamente 10% da área total),
bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.

1 660,00 €

4 Pinturas
4.1 Interiores

4.1.1
Fornecimento e pintura de paredes interiores com 1ª demão de
isolante primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CIN
VINYLMATT, cor a definir.

2 125,00 €

4.1.2 Fornecimento e pintura de tectos interiores com 1ª demão de
isolante primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CIN 565,00 €
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VINYLMATT, cor a definir.
4.2 Madeiras

4.2.1
Lixagem, fornecimento e aplicação de subcapa tipo CIN POLYREP 410
para protecção de madeira e aplicação de esmalte sintético tipo CIN
SINTECIN em 4 portas interiores.

520,00 €

4.2.2

Lixagem com reparação, fornecimento e aplicação de subcapa tipo
CIN POLYREP 410 para protecção de madeira e aplicação de esmalte
sintético tipo CIN SINTECIN em 5 aduelas interiores existentes,
incluindo substituição de todas as ferragens.

360,00 €

4.2.3
Afagamento e esmaltagem de rodapé em madeira, incluindo
reparação do mesmo nas zonas necessárias, bem como todos os
trabalhos necessários ao perfeito acabamento.

785,00 €

5 Carpintarias
5.1 Portas

5.1.1

Fornecimento e aplicação de 3 portas simples de abrir de madeira,
considerando todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários
a um perfeito funcionamento e acabamento, tudo pronto a receber
pintura.
Dimensões:
0,75x2,10 [m] - 2 unidades;
0,70x2,10 [m] - 1 unidade.

585,00 €

5.1.2

Fornecimento e aplicação de uma porta de abrir com moldura em
madeira e vidro central, considerando todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários a um perfeito funcionamento e acabamento,
tudo pronto a receber pintura.
Dimensões:
0,75x2,10 [m] - 1 unidade.

350,00 €

5.1.3

Fornecimento e aplicação de porta de correr por fora da parede,
guarnições e ferragens incluídas, de uma folha móvel, com
dimensões 0,75x2,10 [m], incluindo forra da parede no material dos
armários do closet e adaptação de aduela do closet de forma a
comportar porta de correr por fora da parede, considerando corte da
parte interior, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários a um perfeito acabamento e posterior funcionamento.

300,00 €

5.2 Armários

5.2.1

Fornecimento e montagem de roupeiro de parede em madeira
lacada a branco, incluindo ferragens, com prateleiras, módulos de
gavetas e varão tubular para cabides, sem portas, rodapé e ilhargas
laterais para acabamento, de acordo com layout em anexo.

2 080,00 €

6 Caixilharia
6.1 Vãos oscilo-batentes:

6.1.1

Fornecimento e montagem de vão de janela, em caixilho de PVC,
vidro duplo 4+14+6 (mm), com estore embutido em caixa de estores
existente, contemplando a substituição da tampa de estore, e
incluindo todos os trabalhos, materiais, ferragens e acessórios
necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.

6.1.1.1
Dimensões:
2 folhas com 1,37x1,35 [m];
2 folhas com 1,36x1,33 [m].

6.1.2 Fornecimento e montagem de vão de janela, em caixilho de PVC,
vidro duplo 4+14+6 (mm), incluindo estore compacto, bem como 2 610,00 €
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todos os trabalhos, materiais, ferragens e acessórios necessários ao
seu perfeito acabamento e funcionamento.

6.1.2.1 Dimensões:
2 folhas com 1,36x1,37 [m].

6.1.3

Fornecimento e montagem de vão de janela, em caixilho de PVC,
vidro duplo 4+14+6 (mm), incluindo todos os trabalhos, materiais,
ferragens e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e
funcionamento.

6.1.3.1 Dimensões:
1 folha com 0,95x0,95 [m].

7 Instalações técnicas
7.1 Electricidade

7.1

Substituição completa de Rede Interior Eléctrica em apartamento de
tipologia T2, através do fornecimento e instalação de quadro
eléctrico, equipamento de quadro, caixas de entrada, caixas de
derivação, caixas fundas, de aplique e de aparelhagem, interruptores,
comutadores, tomadas monofásicas com alvéolos protegidos,
aparelhagem e espelhos, nas quantidades e dimensões previstas,
incluindo o fornecimento e montagem de tubagem, fornecimento e
enfiamento de condutores, abertura e tapamento de roços e
atravessamentos, e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários à perfeita execução e funcionamento das redes, tudo de
acordo e conforme legislação e demais regulamentos em vigor. (Rede
de tomadas: 4 tomadas na sala, 12 tomadas na cozinha, 4 tomadas
por quarto, 1 tomada Hall, 2 tomadas por WC com proteção; rede de
iluminação: 1 interruptor simples e 1 ponto de iluminação por
divisão).

4 290,00 €

7.2

Remoção do quadro existente e montagem de novo quadro de
disjuntores com ligação de toda a rede eléctrica do apartamento ao
mesmo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários ao perfeito funcionamento da rede eléctrica.

390,00 €

7.3
Fornecimento e montagem de campainha, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao perfeito
funcionamento.

104,00 €

7.2 ITED

7.2.1

Substituição completa de Rede Interior de Telecomunicações em
apartamento de tipologia T2, através do fornecimento e instalação
de quadros, equipamentos de quadros, caixas de entrada, caixas de
derivação, caixas fundas e de aparelhagem, tomadas de TV, dados e
voz, aparelhagem e espelhos, nas quantidades e dimensões previstas
em projecto, incluindo o fornecimento e montagem de tubagem,
fornecimento e enfiamento de condutores, nos diâmetros previstos
em projecto, abertura e tapamento de roços e atravessamentos e
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à perfeita
execução e funcionamento das redes, tudo de acordo e conforme
legislação e demais regulamentos em vigor. (Rede de TV: 1 tomada
por divisão com excepção das IS; rede de telefone: 1 tomada em
divisão a definir).

910,00 €

7.3 Gás

7.3.1 Substituição da rede de gás para alimentação do fogão e
esquentador, com fornecimento e montagem de tubagem em cobre,

1 040,00 €



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

ID 16018/versão 1
Tel: 308 800 304 | E-mail: geral@vintageobras.pt | Site: https://vintageobras.pt

4 / 12

V
T

0
0

2
/0

2

incluindo atravessamentos de pavimentos, tectos ou paredes,
uniões, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, nos
diâmetros previstos, fornecimento e montagem de válvulas de
seccionamento, incluindo acessórios, válvulas de corte a montante e
jusante do contador, ligação ao ramal existente, bem como todos os
materiais e trabalhos necessários à execução completa da rede e
perfeito funcionamento da rede e aparelhos de queima, tudo de
acordo e conforme legislação e demais regulamentos em vigor.

7.4 Abastecimento de águas

7.4.1

Substituição completa de rede de abastecimento de águas (1 cozinha
+ 1 I.S.), através do fornecimento e montagem de tubagem em
multicamada, classe PN20, em abastecimento de águas frias e
quentes, incluindo atravessamentos de pavimentos, tectos ou
paredes, uniões, isolamentos (águas quentes), fornecimento e
montagem de válvulas, ligação à rede em tubagem PEAD e todos os
acessórios, materiais e trabalhos necessários à execução completa da
rede e perfeito funcionamento da rede e equipamentos, tudo de
acordo e conforme legislação e demais regulamentos em vigor.
(indicar pontos de água Q+F por divisão).

1 560,00 €

7.5 Esgoto

7.5.1

Execução completa de Rede de Drenagem de Águas Residuais
Domésticas (1 cozinha + 1 I.S.), através do fornecimento e montagem
de tubagem em PVC rígido, incluindo forquilhas, tês, curvas, etc. nos
diâmetros previstos, fornecimento e montagem de caixas de
pavimento sifonadas, incluindo ligação à caixa de colector mais
próxima bem como todos os trabalhos e materiais necessários à
execução completa da rede e perfeito funcionamento da rede, tudo
de acordo e conforme legislação e demais regulamentos em vigor.
(listar pontos de esgoto por divisão)

1 040,00 €

7.6 AVAC

7.6.1
Execução de pré-instalação de ar condicionado, incluindo abertura e
tapamentos de roços bem como todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

A analisar no
local.

8 Diversos
8.1 Churrasqueira

8.1.1 Transporte e montagem de churrasqueira, a fornecer pelo cliente,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. 520,00 €

Subtotal 23 527,00 €

INSTALAÇÃO SANITÁRIA
1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1.1 Remoção de todas as loiças sanitárias incluindo transporte de todos
os materiais sobrantes a vazadouro. 195,00 €

1.1.2

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

595,00 €

1.1.3 Picagem do estuque acima do cerâmico existente na zona de duche e
preparação da superfícies para posterior assentamento de

40,00 €
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revestimento cerâmico até 2m de altura, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários.

1.1.4
Preparação e regularização da superfície de pavimento na zona da
anterior banheira, para assentamento de novo revestimento,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

65,00 €

1.1.5
Regularização de superfície de parede, inerente à anterior banheira,
para assentamento de novo revestimento de parede, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

117,00 €

1.1.6

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.

160,00 €

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

2.1.1

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.

225,00 €

2.1.2
Fornecimento e aplicação de 2 SPOTS de iluminação LED no tecto
falso, com diâmetro até 0,12m, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

65,00 €

3 Revestimento de Paredes e Tetos
3.1 Paredes Interiores

3.1.1

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de parede
na zona interior do duche até 2.00m de altura, com valor de PVP até
12,00€ /m2 + IVA, incluindo cimento cola, betumagem de juntas,
remates, cortes, limpeza final e todos os trabalhos e materiais
necessários a um perfeito acabamento.

325,00 €

3.1.2

Fornecimento e execução de estuque liso da "Proyal-Bi Plus", nas
restantes paredes da I.S., com espessura até 1cm, incluindo rede de
fibra, cantoneiras de protecção em todas as arestas, incluindo
primário de aderência, plataformas de trabalho e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

255,00 €

4 Pavimentos e Rodapés
4.1 Revestimentos

4.1.1

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de
pavimento, com valor de PVP até 12,00€ /m2, assente sobre
betonilha, incluindo fecho das juntas bem como todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

240,00 €

4.1.2
Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico, com valor de
PVP até 4,00€ /ml, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

95,00 €

5 Equipamento Sanitário
5.1 Zona de Duche

5.1.1

Fornecimento e aplicação de base de duche rectangular modelo
Marina, da marca Sanindusa, com dimensões 1000x1200 [mm], de
cor branca, antiderrapante, com valor de P.V.P. de 355,00€ + IVA,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao

480,00 €
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seu perfeito funcionamento.

5.1.2

Fornecimento e aplicação de Sistema de duche com braço ajustável,
chuveiro de Ø230mm em ABS e rampa de duche, cromado, modelo
Nautic, da marca Bruma, com valor de P.V.P. de € 272,00 + IVA,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao
seu perfeito funcionamento.

310,00 €

5.1.3

Fornecimento e aplicação de cabine de duche para base entre-
paredes, com as medidas 800-1000*1950 mm, com fixo + porta de
abrir em vidro temperado transparente e puxadores cromados,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao
seu perfeito funcionamento (de acordo com imagem em anexo).

590,00 €

5.2 Lavatórios

5.2.1

Fornecimento e aplicação de monocomando para lavatório modelo
Nautic, da marca Bruma, com valor de P.V.P. de 58,00€ + IVA,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao
seu perfeito funcionamento.

85,00 €

5.2.2

Fornecimento e aplicação de móvel de lavatório suspenso modelo
Cube branco com gavetas, com as medidas 800x430x565mm,
lavatório encastrado, da marca Sanitana, com valor de P.V.P. de
272,00€ + IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento.

335,00 €

5.3 Sanitas

5.3.1

Fornecimento e aplicação de pack de sanita supensa + suporte
(sanita suspensa+tampo clipoff c/ slowclose+suporte Sanslim+placa
To-slim) modelo "Sanibold" da marca Sanindusa, com valor de PVP
de 299,63€ + IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

480,00 €

6 Pinturas
6.1 Interiores

6.1.1
Fornecimento e pintura de paredes interiores com 1ª demão de
isolante primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CIN
VINYLMATT, cor a definir.

210,00 €

6.1.2
Fornecimento e pintura de tectos interiores com 1ª demão de
isolante primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CIN
VINYLMATT, cor a definir.

80,00 €

Subtotal 4 947,00 €

COZINHA
1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1.1
Demolição de paredes de alvenaria interiores entre a cozinha e a
despensa, bem como transporte de todos os materiais sobrantes a
vazadouro.

220,00 €

1.1.2 Execução de remates em paredes e tetos nas zonas intervencionadas
com a demolição de paredes interiores. 175,00 €

1.1.3
Remoção integral de móveis de cozinha (superiores e inferiores),
incluindo prateleiras existentes na actual despensa, bem como
transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.

260,00 €

1.1.4 Remoção de revestimento cerâmico de parede existente, e
preparação das paredes para posterior execução de novo

685,00 €
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acabamento em estuque, bem como transporte de todos os
materiais sobrantes a vazadouro.

1.1.5

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

395,00 €

1.1.6

Demolição de estrutura de chaminé em alvenaria, incluindo remates
nas zonas intervencionadas e transporte de todos os materiais
sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

390,00 €

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

2.1.1

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.

560,00 €

2.1.2

Fornecimento e aplicação de SPOTS de iluminação LED no tecto falso,
com diâmetro até 0,12m, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu perfeito acabamento (valor por SPOT, a
definir número de SPOT's)

32,50 €

3 Revestimento de Paredes e Tetos
3.1 Paredes Interiores

3.1.1

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico em painel
antisalpicos, com valor de PVP até 12,00€ /m2 + IVA, incluindo
cimento cola, betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza final e
todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

130,00 €

3.1.2

Fornecimento e execução de estuque liso da "Proyal-Bi Plus", em
todas as paredes da cozinha, com espessura até 1cm, incluindo rede
de fibra, cantoneiras de protecção em todas as arestas, incluindo
primário de aderência, plataformas de trabalho e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

680,00 €

4 Pavimentos e Rodapés
4.1 Revestimentos

4.1.1

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de
pavimento, com valor de PVP até 12,00€ /m2, assente sobre
betonilha, incluindo fecho das juntas bem como todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

635,00 €

4.1.2

Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico nas zonas sem
móveis de cozinha, com valor de PVP até 4,00€ /ml, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito
acabamento.

80,00 €

4.2 Interiores

4.2.1
Fornecimento e pintura de paredes interiores com 1ª demão de
isolante primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CIN
VINYLMATT, cor a definir.

515,00 €

4.2.2 Fornecimento e pintura de tectos interiores com 1ª demão de
isolante primário tipo CIN EPGC300 e 2 demãos de tinta tipo CIN

120,00 €
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VINYLMATT, cor a definir.
5 Cozinhas

5.1 Móveis

5.1.1

Fornecimento de móveis de Cozinha, cor branco mate (de acordo
com layout apresentado).
- A estrutura dos móveis superiores e inferiores é construída com
placas de aglomerado melaminico de 19mm de
espessura, de cor preto, com orlas à mesma cor (orlas frontais de
1mm de espessura e restantes em 0,4mm).
- Portas e frentes de gaveta lisas, com 19mm de espessura em MDF
lacado mate 1 face e puxadores em friso na porta (ver imagens em
anexo).
- Todas as portas estão equipadas com dobradiças Blum Clip Top c/
Blumotion, com amortecedor incorporado.
- As gavetas e gavetões são BLUM, modelo “legrabox”, com
corrediças em metal, de extração total, fundo em melamina e
sistema de amortecimento BLUMOTION.
- Os rodapés e acessórios de ligação são em PVC revestido em
alumínio, com 150mm de altura.
- Puxador tic tac PUX098.
- As prateleiras são com suporte invisível metálico ajustável em
altura.
- A Base do frigorífico é em PVC para estrutura.

4 695,00 €

5.2 Tampos

5.2.1

Fornecimento e aplicação de 2 tampos (a definir pelo cliente), com
1.80x0,62m, 2cm de espessura, aresta quebrada, abertura para placa
e lava-loiças e furo para misturadora, incluindo todos trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao perfeito acabamento.

A definir.

5.3 Eletrodomésticos

5.3.1
Fornecimento e instalação de placa cristal gás WHIRLPOOL GOB
616/NB, com valor de PRVP de 319€ + IVA, incluindo todos os
trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a funcionar.

295,00 €

5.3.2
Fornecimento e instalação de Exaustor WHIRLPOOL AKR749IX/1, com
valor de PRVP de 189€ + IVA, incluindo todos os trabalhos inerentes
para que fique tudo pronto a funcionar.

195,00 €

5.3.3
Fornecimento e aplicação de Forno WHIRLPOOL AKZ9 6220 IX, com
valor de PRVP de 399€ + IVA, incluindo todos os trabalhos inerentes
para que fique tudo pronto a funcionar.

340,00 €

5.3.4

Fornecimento e instalação de esquentador a gás ventilado VULCANO
VE WTD11-4 KME 11L NATURAL, com valor de PVP de 348,78€ +IVA,
incluindo todos os trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a
funcionar.

570,00 €

6 Outros
6.1 Lava-loiças

6.1.1

Fornecimento e aplicação de lava-loiça VALET 1 cuba 46x46 com
válvula, em Fireclay, cor branca, da marca Sanindusa, com valor de
PVP de 144,33€ +IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

185,00 €

6.1.2
Fornecimento e montagem de misturadora monocomando de
cozinha marca Sanitana, modelo Tube, com valor de PVP de 133,00 €
+ IVA, incluindo todos os acessórios, ligações às redes de

145,00 €
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abastecimento bem como todos os trabalhos preparatórios e de
acabamento final necessários ao seu perfeito funcionamento.

Subtotal 11 302,50 €

LOGRADOURO
1 Cobertura

1.1 Painel de Cobertura

1.1.1

Fornecimento e aplicação de painel sandwich de cobertura, com
isolamento térmico em poliuretano de espessura média de 30mm,
com acabamento a imitar telha, em cerca de 15m2, incluindo
estrutura de suporte em tubo 50x40, bem como todas as peças de
remate, cortes, furações e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.

1 205,00 €

2 Revestimento de Paredes e Tetos
2.1 Paredes Exteriores

2.1.1
Limpeza e reparação e execução de reboco em todas as paredes do
logradouro, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários para posterior execução de pintura.

728,00 €

3 Pavimentos e Rodapés
3.1 Revestimentos

3.1.1

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de
pavimento em cerca de 15m2 do logradouro, com valor de PVP até
12,00€ /m2, assente sobre betonilha, incluindo fecho das juntas bem
como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
perfeito acabamento.

725,00 €

4 Pinturas
4.1 Exteriores

4.1.1
Fornecimento e pintura de paredes do logradouro, com 1ª demão de
isolante primário CINOLITE e 2 demãos de tinta acrílica CIN
NOVAQUA HD.

455,00 €

5 Instalações técnicas
5.1 Electricidade

5.1.1

Execução de puxada elétrica com comprimento máximo de
aproximadamente 30 ml, para abastecer o logradouro, incluindo um
interruptor e duas tomadas eléctricas, bem como todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.

585,00 €

5.2 Abastecimento de águas

5.2.1

Execução de linha de água com comprimento máximo de
aproximadamente 30 ml, de forma a abastecer o lava-loiças do
logradouro, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários ao perfeito funcionamento.

480,00 €

5.3 Esgoto

5.3.1

Execução de esgoto para lava-loiças do logradouro, através de ligação
ao ponto de esgoto mais próximo, se existente abaixo da cota do
próprio logradouro, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao perfeito funcionamento.

355,00 €

Subtotal 4 533,00 €

TOTAL 44 309,50 €
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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 13 292,85 € 31 016,65 € 44 309,50 €
Valor IVA 3 057,36 € 1 861,00 € 4 918,35 €
Valor c/ IVA 16 350,21 € 32 877,65 € 49 227,85 €

O valor do IVA para a sua obra é de 4 918.35€ e o valor total da obra com IVA
é 49 227.85€ .

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 80 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 (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
Critériorequinte – Construção e Remodelação, Unipessoal lda, e não sobre a
marca VINTAGE OBRAS.

Descrição Condições de
Pagamento

Adjudicação da obra 30%
Autos de medição quinzenais 70%
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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, 28 de dezembro de 2020.

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


