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Proposta Técnica e Comercial 

ID16184 – Ascensão Palma 

 

Para: Ascensão Palma 

Rua Nova nº69, São Marcos do Campo 

7200 Reguengos de Monsaraz 

Diretor de Obra: Mário Sá 

mario.sa@vintageobras.pt 

+351 910 167 232 

 

 

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação 
 

  DEMOLIÇÕES   

      

1. Demolições e trabalhos preparatórios   

1.1 

Demolição de paredes de alvenaria interiores e exteriores 
existentes, bem como transporte de todos os materiais 
sobrantes a vazadouro. 

  

1.2 

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 e 
respectivos estores existentes na divisão, remoção de 
soleira e ombreiras, incluindo o transporte de todos os 
materiais sobrantes a vazadouro. 

  

1.3 

Remoção do pavimento inicial interior e exterior, 
incluindo nivelamento da superficíe para posterior 
aplicação de pavimento cerâmico, bem como transporte 
de todos os materiais sobrante a vazadouro.  

  

1.4 

Remoção de caixilharia existente, incluindo remates de 
preparação de base para assentamento de novos caixilhos 
e abertura de um novo vão para a janela do quarto e da 
cozinha, incluindo o transporte de todos os materiais 
sobrantes a vazadouro. 

  

1.5 

Remoção de loiças sanitárias considerando a banheira, 
sanita, bidé e lavatório, incluindo transporte de todos os 
materiais sobrantes a vazadouro. 
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1.6 

Demolição de cobertura existente em placas de 
fibrocimento, do tipo Lusalite, com a remoção das placas e 
transporte a vazadouro de todos os entulhos resultantes 
da demolição. O material deverá ser removido, 
acondicionado e armazenado adequadamente, em 
contentor adequado para o efeito, onde aguardará carga 
e encaminhamento para eliminação em destino final 
adequado, devidamente autorizado a receber produtos 
tóxicos, incluindo todos os trabalhos, materiais, 
acessórios, equipamentos de protecção, licenças, 
autorizações e taxas necessários. Estes tipos de trabalhos 
são efectuados de acordo com o novo enquadramento 
legal e requerem autorização prévia da ACT. 

  

1.7 

Remoção cuidada das Oliveiras existentes na zona 
exterior, incluindo a demolição e reposicionamento do 
respetivo canteiro. 

  

  PAREDES   

      

2. Paredes Exteriores   

2.1 

Execução de 1 parede de alvenaria simples, de tijolo 
cerâmico, com medidas de 30x20x3cm, argamassa ao 
traço 1:4, em zonas de estrutura à vista, considerando 
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao 
seu perfeito acabamento. 

  

2.2 

Execução de 1 parede 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, isolamento térmico, pano interior, 
com espessuras 15+6+4+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, a colocação de isolamento térmico 
constituido por placas de poliestireno extrudido de 40mm 
de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. 

  

  PAVIMENTO E RODAPÉS   

      

3. Revestimento Interior   
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3.1 

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 
de pavimento, até 10,00 €/m2 + IVA, assente sobre 
betonilha, incluindo fecho das juntas bem como todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

3.2 

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. 

  

4. Revestimento Exterior   

4.1 

Fornecimento e assentamento de pavimento em deck 
cerâmico, de valor até 10,00€/m2 + IVA, com caleiras para 
escoamento de águas pluviais com acabamento em grelha 
de PVC, incluindo todos os trabalhos, acessórios e 
materiais necessários a um perfeito acabamento. 

  

4.2 

Fornecimento e assentamento de rodapé em deck 
cerâmico, até 10 €/ml + IVA, incluindo todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

  

  COBERTURA   

      

5. Telha   

5.1 

Fornecimento e assentamento de telha cerâmica Lusa 
(aba e canudo) na cor vermelha natural com telhões para 
cumeeira e rincões, incluindo telhas de passadeira e de 
ventilação, nas quantidades estabelecidas pelo fabricante 
e os demais acessórios necessários ao perfeito 
acabamento, bem como a execução de estrutura em 
Madeira. 

  

5.2 

Limpeza de telhas existentes a jacto de água de forma a 
remover sujidades, líquenes e outros tipos de colonização 
biológica. 

  

  CAIXILHARIAS   

      

6. Janelas e Portas   
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6.1 

Fornecimento e montagem de vão de janela, em caixilho 
de PVC com Uw d 1,5 (W/m2·K), composto por perfil 
multicâmara com Uf d 1,6 (W/m2·K), de cor branca, vidro 
duplo 4+14+6 (mm) com protecção térmica e Ug d 1,3 
(W/m2·K), com função de protecção solar e g d 40%, 
incluindo todos os trabalhos, materiais, ferragens e 
acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e 
funcionamento. 

  

  CASA DE BANHO   

      

7. Equipamento Sanitário   

7.1 

Aplicação de Banheira simples, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito funcionamento. 

  

7.2 

Montagem de Lavatório + misturadora para lavatório, 
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 

  

7.3 

Aplicação de sanita, incluindo todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
funcionamento. 

  

7.4 

Aplicação de Bidé e misturadora para bidé, incluindo 
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao 
seu perfeito funcionamento. 

  

7.5 

Aplicação de móvel para lavatório, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito funcionamento. 

  

  COZINHA   

      

8. Bancada   

8.1 

Construção de muretes de cozinha em alvenaria com 
acabamentos em reboco e pintura, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários a um 
perfeito acabamento de pintura e posterior 
funcionamento. 

  

  DIVERSOS   

      

9. Pinturas   

9.1 

Fornecimento e pintura de paredes e tetos interiores com 
1ª demão de isolante primário tipo CIN EPGC300 e 2 
demãos de tinta tipo CIN VINYLMATT, cor a definir. 
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9.2 

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

  

10. Muro Exterior   

10.1 

Reparação dos rebocos existentes em zonas onde estes se 
encontrem soltos ou desligados do suporte, onde estes se 
encontrem em descasque e em zonas com presença de 
humidades, através de picagem pontual, em fissuras 
através do avivamento das mesmas em "V" com 
reparação com o Produto 29-577 - PRINCOL TAPA-
FISSURAS da CIN, e reparação nas partes mais fundas das 
zonas de destaque com um reboco hidráulico do tipo RHP 
EXTERIOR MANUAL da SECIL MARTINGANÇA, alisando 
com o auxílio de uma esponja ou trincha enquanto 
húmido para ficar apenas massa nas fissuras, e deixando 
secar durante 24 horas, incluindo todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

  

11. Churrasqueira   

11.1 

Fornecimento e aplicação de churrasqueira tipo SINES XL 
REF 16971955, de valor até 250,00€ + IVA, incluindo todos 
os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 

  

12. Chaminé   

12.1 

Fornecimento e aplicação de pintura e enchimento sobre 
os azulejos existentes, a cobrirem o rebordo da mesma, 
incluindo todos os materiais e acessórios para o seu 
perfeito acabamento. 

  

  INSTALAÇÕES TÉCNICAS   

      

13. Esgotos   
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13.1 

Substituição completa de Rede de Drenagem de Águas 
Residuais Domésticas (em 1 instalação sanitária), através 
do fornecimento e montagem de tubagem em ramais, 
colectores e tubos de ventilação, em PVC rígido, série DIN, 
classe PN4, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, 
tês, curvas, etc. e todos os trabalhos e materiais 
necessários, nos diâmetros previstos em projecto, 
fornecimento e montagem de caixas de pavimento 
sifonadas em PVC rígido, incluindo todos os trabalhos e 
materiais necessários, nas dimensões previstas em 
projecto, fornecimento e montagem de sifões em PVC 
rígido, incluindo todos os trabalhos e materiais 
necessários, incluindo execução de ensaios, ligação ao 
colector existente (caixa de visita ou tubo de queda) mais 
próximo, 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.  

  

14. Abastecimento de Águas   

14.1 

Substituição completa de rede de abastecimento de águas 
(1 instalação sanitária), através do fornecimento e 
montagem de tubagem em multicamada ou polipropileno 
PPR, classe PN20, em abastecimento de águas frias e 
quentes, incluindo atravessamentos de pavimentos, 
tectos ou paredes, uniões, isolamentos (águas quentes), 
acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, 
nos diâmetros previstos em projecto, fornecimento e 
montagem de válvulas de seccionamento, incluindo 
acessórios, todos os trabalhos e materiais necessários, nos 
diâmetros previstos em projecto, incluindo execução de 
ensaios à pressão, todos os materiais e trabalhos 
necessários à execução completa da rede e perfeito 
funcionamento da rede e aparelhos sanitários, tudo de 
acordo e conforme legislação e demais regulamentos em 
vigor. 

  

15. Eletricidade e ITED   
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15.1 

Substituição completa de Rede Interior Eléctrica através 
do fornecimento e instalação de quadros eléctricos, 
equipamentos de quadros, caixas de entrada, caixas de 
derivação, caixas fundas, de aplique e de aparelhagem, 
interruptores, comutadores, tomadas monofásicas tipo 
Schuko com alvéolos protegidos, 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, fornecimento e montagem de 
armário com porta de fecho para contador, abertura e 
tapamento de roços e atravessamentos, certificação das 
instalações e emissão do respectivo Termo de 
Responsabilidade, ligação ao ramal existente (quando 
aplicável - caso exista mudança do local do contador) 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, 1 
tomada no WC com proteção; rede de iluminação: 1 
interruptor simples e 1 ponto de iluminação por divisão). 

  

15.2 

Substituição completa de Rede Interior de 
Telecomunicações 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). 

  

  Total (s/ IVA) 19 553,55 € 
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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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 assentamento do telhado  20% 

Fase 4 Trabalhos de assentamento do pavimento 15% 

Fase 5 Conclusão da Obra 10% 
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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, domingo, 28 de fevereiro de 2021. 

 

 

Tomás Sofia 

Orçamentista na Vintage Obras – Gabarito Vertical 

 


