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Proposta Técnica e Comercial
ID16464 – Pedro Ferreira - Remodelação de cozinha em Lisboa

Para: Pedro Ferreira
R. Xabregas, 18, 7C
1900 Lisboa

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

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação

# DESCRIÇÃO VALOR

Cozinha
1 Demolições e trabalhos preparatórios

1.1 Demolições

1.1.1
Remoção de porta interior de acesso à cozinha, considerando reparação
e pintura da aduela, incluindo remoção de todas as ferragens, bem como
transporte a vazadouro de todos os materiais sobrantes.

162,00 €

[Opção: Remoção de bloco de porta completo, incluindo remate de
preparação das faces com posterior acabamento em estuque, bem como
transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. (Nota: O
revestimento cerâmico após a remoção da porta, nesse caso deverá ser
contemplado um corte podendo originar um acabamento irregular) Esta
opção acresce 100€ ao valor acima mencionado.]

1.2 Trabalhos preparatórios

1.2.1 Remoção integral de móveis de cozinha (superiores e inferiores),
incluindo o transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. 270,00 €

1.2.2

Remoção cuidada de electrodomésticos (placa, forno, frigorífico,
máquina de lavar a loiça, máquina de lavar roupa e esquentador) e
posterior re-instalação dos mesmos, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários (Nota: A Vintage Obras não se
responsabiliza por qualquer mal funcionamento dos electrodomésticos).

627,75 €

2 Pinturas
2.1 Interiores

2.1.1
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.

135,00 €

2.2 Madeiras

2.2.1
Fornecimento e aplicação de subcapa tipo CIN POLYREP 410 para
protecção de madeira e aplicação de esmalte sintético tipo CIN SINTECIN,
em caixa de estore.

40,50 €

3 Cozinhas
3.1 Móveis

3.1.1

Fornecimento de móveis de Cozinha, no modelo SEUL. Cor Branco mate,
de acordo com desenhos enviados em anexo.
- A estrutura dos móveis superiores e inferiores é construída com placas
de aglomerado melaminico de 19mm de
espessura, de cor cinza com orlas à mesma cor (orlas frontais de 1mm de

3 995,00 €
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espessura e restantes em 0,4mm).
- As portas e frentes de gaveta são lisas, com 19mm de espessura de
aglomerado de madeira revestido a
termolaminado.
- 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 PUX010 (ver imagem)
- As prateleiras são com suporte invisível metálico ajustável em altura.
- A Base do frigorífico é em PVC para estrutura.

3.2 Tampo

3.2.1

Fornecimento e aplicação de tampo em Silestone Negro Tebas - 2 em "L",
com 3cm de espessura, aresta boleada, rodatampos até 5cm, abertura
para placa e lava-loiças e furo para misturadora, incluindo todos
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao perfeito acabamento (de
acordo com desenhos enviados).

1 107,00 €

3.3 Diversos

3.3.1

Fornecimento e aplicação de lava loiça modelo Brasil, da marca Sanitana,
com 1 cuba, 1 escorredor e um lava-legumes, dimensões
990x500x214mm, cor antracite, com valor de PVP de 224,00€ + IVA,
incluindo fixações, selagem e ligações hidraulicas ás redes de águas e
esgotos.

275,00 €

3.3.2

Fornecimento e montagem de misturadora Almaren, do IKEA, com
chuveiro extraível e valor de PVP de 64,23€ + IVA, incluindo todos os
acessórios, ligações às redes de abastecimento bem como todos os
trabalhos preparatórios e de acabamento final necessários ao seu
perfeito funcionamento.

105,00 €

TOTAL 6 717,25 €
IVA 1 088,19 €

Total (c/ IVA) 7 805,44 €

Opcional
Cozinhas
Fornecimento e aplicação de tampo em Corian em "L" com lava-loiças de
uma cuba e meia, de cor branca, incluindo abertura para placa, furo para
misturadora e rasgos para escoamento, bem como todos trabalhos,
materiais e acessórios necessários.

1 585,00 €

Fornecimento e aplicação de fita LED 4000K com sensor, sob móveis
superiores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

220,00 €

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,
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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

60% 40% 100%
Valor s/ IVA 4 030,35 € 2 686,90 € 6 717,25 €
Valor IVA 926,98 € 161,21 € 1 088,19 €
Valor c/ IVA 4 957,33 € 2 848,11 € 7 805,44 €

O valor do IVA para a sua obra é de 1088.19€ e o valor total da obra com IVA é
7805.44€ (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 2 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 (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

Fase Descrição
Condições

de
Pagamento

Fase 1 Adjudicação da obra 60%
Fase 2 Entrada dos móveis de cozinha em obra 35%
Fase 4 Conclusão da Obra 5%
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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, 25 de janeiro de 2021.

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


