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Proposta Técnica e Comercial 

ID16038 – Bárbara Lamego - Remodelação de exteriores em Moita 

 

Para: Bárbara Lamego 

Estrada dos Espanhóis nº5 

2860 Moita 

Diretor de Obra: Tomás Sofia 

tomas.sofia@vintageobras.pt 

+351 933 172 640 

 

 

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação 
 

  GARAGEM   

      

1 Pavimento   

1.1 

Execução de pavimento térreo constituído por pedra 
grossa com espessura de 0,30m, camada de brita com 
0,10m de espessura, incluindo compactação e manga 
plástica, e massame em betão C20/25 D12.5 S3, com 
espessura de 0,10m armado com malhasol CQ 30. 

  

2 Cobertura   
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2.1 

Execução de sistema de cobertura plana não transitável 
constituído por: Execução de pendentes com betão celular 
de espessura média de 5 cm e camada de argamassa de 
regularização de 3 cm de espessura; Colocação de camada 
separadora constituída por geotêxtil de tecido à base de 
polipropileno e polietileno, anti-alcalino, com resistência 
de perfuração de 1500 N, do tipo TERRAM 1000 ou 
similar, com sobreposições de 10 cm no mínimo; 
Colocação de membrana impermeabilizante formada pela 
membrana de PVC, do tipo VINITEX MFV ou similar, de 1,2 
mm de espessura, armada com malha de fibra de vidro, 
resistente à intempérie, com sobreposições entre 
membranas de 5 cm, dobrar em paramentos e elementos 
verticais e respectivos perfis de remate; Colocação de 
camada separadora de protecção formada por geotêxtil 
de fibra curta de poliéster com resistência ao 
punçoamento estático de 714 N, do tipo Rooftex 250 ou 
similar, com sobreposições de 10 cm no mínimo; 
Colocação de lajeta térmica à base de isolamento térmico 
de poliestireno extrudido auto-protegida com uma 
camada de argamassa de 35 mm de espessura, do tipo 
TEXLOSA R 30/35 ou similar, incluindo todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento e funcionamento. 

  

3 Construção de muro    

3.1 

Execução de alvenaria dupla de tijolo cerâmico de 
primeira qualidade, assente em argamassa de cimento e 
areia ao traço 1:4, constituida por pano exterior+caixa de 
ar+pano interior, com espessuras 15+6+11 (cm), incluindo 
a colocação de armadura de fixação horizontal em cada 
três fiadas em paredes duplas de 0,15 + 0,11 de 
espessura, a execução de caleira longitudinal em 
argamassa de cimento e areia, a colocação de tubos para 
drenagem de águas de condensação e pintura da caleira 
com produto betuminoso, incluindo todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

  

4 Demolições   

4.1 
Demolição de paredes de alvenaria exteriores bem como 
transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. 

  

5 Diversos   

5.1 
Fornecimento e aplicação de motor elétrico, de apoio à 
abertura e fecho do portão de acesso à garagem.  
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  TOTAL 9 291,50 € 

  IVA 557,49 € 

  Total (c/ IVA) 9 848,99 € 

 

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 2 787,45 € 6 504,05 € 9 291,50 € 

Valor IVA 167,25 € 390,24 € 557,49 € 

Valor c/ IVA 2 954,70 € 6 894,29 € 9 848,99 € 

  

O valor do IVA para a sua obra é de 557,49€ e o valor total da obra com IVA é 

9848,99€ (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 9 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. 

No caso da proposta ser afetada de redução ou aumento de custo 

correspondente a 15% haverá um correspondente aumento ou redução de 

Fase Descrição 

Condições 

de 

Pagamento 

Fase 1 Adjudicação da obra 35% 

Fase 2 Construção do muro 25% 

Fase 3 Construção do telheiro/garagem 25% 

Fase 4 Conclusão da Obra 15% 
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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, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. 

 

 

Tomás Sofia 

Orçamentista na Vintage Obras – Gabarito Vertical 

 


