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Caro Marco David Henriques, 

 

Obrigado por confiar na VINTAGE OBRAS e por nos dar a possibilidade de lhe 

apresentarmos um orçamento com a nossa proposta técnico – comercial. Depois de 

conhecer os seus objetivos e desejos, apresentamos uma solução ajustada que julgamos 

ir de encontro às suas expetativas. 

Esta proposta foi efetuada com recurso a soluções de Qualidade, porém, se pretender 

uma solução mais competitiva, o valor da mesma poderá ser revisto em baixa (bem como 

a supressão de alguns trabalhos que não essenciais). 

Não haverá lugar a quaisquer “Trabalhos a Mais”. As quantidades orçamentadas 

consideradas na lista de preços são as necessárias e suficientes para a execução dos 

trabalhos, sendo o valor apresentado fixo e não revisível até final da obra. 

 

Caso pretenda comparar o orçamento da VINTAGE OBRAS com quaisquer outras 

propostas, deverá confirmar se todas as empresas orçamentaram exatamente os 

mesmos trabalhos e materiais pois, só assim é possível comparar diferentes propostas. 

Se lhe surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pois, estamos sempre 

disponíveis para prestar qualquer esclarecimento. 

 

 

Quem somos 

A VINTAGE OBRAS – Limite Padrão é uma empresa Portuguesa que se propõe 

diferenciar e afirmar positivamente no mercado da reabilitação, remodelação e 

manutenção de ativos imobiliários com dinamismo e inovação de modo a responder às 

necessidades atuais de quem pretende promover Obras, Remodelar ou Construir.  

Contamos com uma equipa interna pluridisciplinar e uma rede de parceiros 

criteriosamente selecionada ao longo dos anos nas várias atividades em que atua. 

 

Para nos conhecer melhor, convidamo-lo a visitar o portefólio dos nossos trabalhos, as 

avaliações dos nossos clientes, bem como a documentação da nossa empresa 

clicando no seguinte botão:                                  

 

   Clicar no botão! 

 

 

 

 

PORTEFÓLIO,  AVALIAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO  

https://vintageobras.pt/limitepadrao
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Documentos da empresa 
Dispomos de todos os requisitos necessários para a execução da sua obra, dos quais 

destacamos: 

 

 • Alvará de Construção da Classe 2 atribuído pelo IMPIC (86830-PAR)  

 • Seguro de Acidentes de Trabalho (Apólice Fidelidade AT82681474) 

 • Seguro de Responsabilidade Civil (Apólice Fidelidade RC82681577) 

 • Certidão de não dívida à AT (Fazenda Publica – Finanças) 

 • Declaração de não dívida à Segurança Social 

 
• Colaboradores credenciados nas respetivas Ordens Profissionais 

 

 

 

 

Como satisfazemos os nossos clientes 

 

 
 

 

 

Como atuamos 
 

As nossas equipas são experientes e têm formação de bom comportamento cívico e 

social de modo a causar o menor incómodo possível a si e aos seus vizinhos. 

 

• Equipes com conduta e comportamento adequados operando com zelo e 

descrição; 

• Aviso a vizinhos da execução de obras (opcional); 

• Pessoal devidamente uniformizado e equipado; 

• Proteção dos bens com plásticos e resguardos; 

• Calafetagem de portas e janelas. 

• Estudo de minimização de ruídos e incómodos; 

• Minimização de resíduos de construção e entulhos. 
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Marcas nossas parceiras 
 

A qualidade das nossas obras é fundamental para nós. É por isso que trabalhamos com 

as melhores marcas. 

 

 
 

 

 

 

 

Proposta Comercial 

 
 

Em atenção à sua consulta e após conhecermos os seus objetivos, apresentamos 

uma solução que tem em conta a melhor relação custo/benefício e que nos 

propomos a realizar os serviços de construção da moradia em São Domingos de 

Rana – Cascais, com o fornecimento de mão de obra, equipamentos e material, 

pelo investimento de 343.949,00 €. 

 

Aos valores mencionados nesta proposta acresce o IVA à taxa legal em vigor, 

quando aplicável. 
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Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND VALOR 
 

     

SERVIÇOS PRELIMINARES                       8 000,00 €   

ESTALEIRO                          5 400,00 €   

Estaleiro de apoio aos serviços vg                        2 800,00   

Implementação do plano de ocupação da via pública, incluindo; 
tapumes, passadiços , guardas, placas informativas, sinalética de 
trânsito, palas metálicas de protecção, andaimes, tela branca de de 
forra dos andaimes e iluminação, assim como todos os demais 
trabalhos , equipamento e qualificação técnica necessárias para 
cumprir o previsto na legislação aplicavél. 

vg                        2 600,00   

     

MARCAÇÃO DE OBRA                       2 600,00 €   

Marcação da obra vg                        2 600,00   

 
   

MOVIMENTOS DE TERRAS                    11 062,00 €   

ESCAVAÇÃO                    10 290,00 €   

Limpeza do lote de terreno para a implantação da moradia, incluindo 
remoção a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. vg                        1 509,00   

Escavação para abertura da cave, inclusive remoção e transporte a 
vazadouro de materiais sobrantes, incluindo 20% de empolamento. vg                        7 540,00   

Escavação para abertura pontual de fundações, incluindo 
aprofundamento em zona de sapatas. 

vg                           701,00   

Remoção e transporte a vazadouro de materiais sobrantes, incluindo 
20% de empolamento. 

vg                           540,00   

     

ATERRO                          772,00 €   

Aterro para nivelamento do terreno. vg                           350,00   

Aterro entre fundações, com terras existentes no estaleiro da obra. vg                           132,00   

Aterro compactado com materiais de empréstimo, incluindo 20% de 
empolamento. 

vg                           290,00   

     

ESTRUTURA                    53 450,00 €   

BETÃO                    20 050,00 €   

Fornecimento e colocação de betão de limpeza com 10cm de 
espessura, sob elementos estruturais. vg                           800,00   

Fornecimento e execução de elementos em betão armado tipo 
C25/30, incluindo fornecimento de betão, cofragens e armaduras e 
todos os trabalhos necessários. 

vg                      19 250,00   

     

COFRAGENS                    19 800,00 €   

Fornecimento e aplicação de cofragem, com aproveitamento, 
incluindo escoramentos. 

vg                      19 800,00   

     

ARMADURAS                    13 600,00 €   

 Fornecimento, corte, moldagem e aplicação de aço A500NR. vg                      13 600,00   

     

COBERTURA                       3 665,00 €   

Fornecimento e execução de chaminés em tubo de aço inox isolado 
com alvenaria rebocada para recuperador de calor ou chaminé, bem 
como chaminé da cozinha, incluindo acabamento de protecção. 

vg                        2 415,00   

Fornecimento e aplicação de seixo rolado sobre a laje, bem como 
todos os trabalhos necessários. 

vg                        1 250,00   
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ISOLAMENTOS                       3 263,00 €   

Fornecimento e aplicação de placas de XPS, de 70 mm. vg                        1 322,00   

Fornecimento e aplicação de capeamento tipo rufo em zinco, 
incluíndo fixações, remates, materiais e todos os trabalhos 
necessários. 

vg                        1 126,00   

Fornecimento e aplicação de Geotêxtil de poliester sobre placas de 
XPS. 

vg                           362,00   

Impermeabilização de coberturas em argamassa impermeabilizante 
Mapeielastic em toda a área das lajes tipo L6, assim como todos os 
trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. 

vg                           453,00   

     

IMPERMEABILIZAÇÃO                       6 322,00 €   

Impermeabilização de coberturas em duas mantas betuminosa 
cruzada em toda a área das lajes, com dobra de 0,20m em todos os 
paramentos adjacentes, assim como todos os trabalhos e acessórios 
necessários ao seu perfeito acabamento. 

vg                        4 755,00   

Impermeabilização de platibandas em manta betuminosa em toda a 
extensão da platibanda, com dobra de 0,30m em todos os 
paramentos adjacentes, assim como todos os trabalhos e acessórios 
necessários ao seu perfeito acabamento. 

vg                        1 260,00   

Fornecimento e execução de impermeabilização de varandas tipo 
SIKA, incluíndo todos os trabalhos, remates e acessórios 
necessários a um perfeito acabamento (Piso 1). 

vg                           307,00   

     

ALVENARIAS                    14 297,00 €   

ALVENARIAS INTERIORES E EXTERIORES                    14 297,00 €   

Fornecimento e assentamento de alvenarias em paredes simples de 
tijolo cerâmico ou equivalente 30x20x11 cm, argamassa ao traço 
1:4, em paredes cotadas a 15 cm no limpo, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento, tudo pornto a receber reboco. 

vg                        3 334,00   

Fornecimento e assentamento de alvenarias em paredes duplas de 
tijolo cerâmico ou equivalente 30x20x11 cm, argamassa ao traço 
1:4, com caixa de ar, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, tudo pronto a 
receber reboco. 

vg                        8 081,00   

Fornecimento e aplicação de placas de XPS tipo wallmate, de 40 
mm. 

vg                        1 591,00   

Fornecimento e execução de forra cerâmica (elementos estruturais) 
e alvenaria de tijolo 4, incluíndo a execução de acabamento exterior 
em reboco areado 2cm, com todos os trabalhos necessários a um 
perfeito acabamento. 

vg                        1 291,00   

Alvenaria exterior de tijolo térmico com 24cm de espessura, assente 
com argamassa de cimento e areia, incluindo execução de 
travamentos e lintéis, remates, acessórios e todos os trabalhos e 
materiais necessários. 

 vg                         5 298,00   

     

REVESTIMENTO DE PAREDE E TECTOS                    43 964,00 €   

PAREDES INTERIORES                    18 449,00 €   

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de parede 
até 15,00 €/m2, incluindo preparação prévia do suporte, aplicação de 
cimento cola adequado, betumagem de juntas, remates, cortes, 
limpeza final e todos os trabalhos e materiais necessários a um 
perfeito acabamento. 

vg                        8 865,00   

Fornecimento e execução de estuque liso, em paredes interiores 
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. 

vg                        6 435,00   

Execução de reboco de argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, 
até 2cm, com acabamento tipo sarrafado, incluindo chapisco, 
emboço, encasques e todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito acabamento. 

vg                        3 149,00   
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TECTOS FALSOS                       9 127,00 €   

Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso cartonado 
hidrofugos, 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, 
alhetas, barramento e lixagem de juntas, bem como todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento, tudo pronto a pintar. 

vg                        6 727,00   

Fornecimento e execução de tectos falsos exteriores em painéis de 
gesso para exterior tipo FIBROPLAC, incluindo remates com 
paredes/perfil alheta 15 MM DuploL "W", com todos os trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento. 

vg                        2 400,00   

     

PAREDES EXTERIORES                    16 388,00 €   

Execução de reboco de argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, 
até 2cm, com acabamento tipo sarrafado, incluindo chapisco, 
emboço, encasques e todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito acabamento. 

vg                        1 434,00   

Fornecimento e execução de paredes de muros confinantes, rua e 
floreiras exteriores em alvenaria de tijolo 15, incluíndo a execução de 
acabamento em reboco, com todos os trabalhos necessários a um 
perfeito acabamento. 

vg                        4 739,00   

Fornecimento e execução de muro principal exterior (Rua) em 
alvenaria de tijolo 22, incluíndo a execução de acabamento em 
reboco areado 2cm/ambas as faces,com todos os trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento. 

vg                           871,00   

Fornecimento e aplicação de mosaico de paredes (grandesformatos) 
KERLITE-Linea Subway ASHLSW2NR, 
incluindo,cortes,colas,betumagem das juntas e todos os trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento. 

vg                           343,00   

Fornecimento e aplicação de mosaico de paredes em réguas 
imitação de madeira cor aescolher (PVP até 20€/m2), incluindo, 
cortes, colas, betumagem das juntas e todos os trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento. 

vg                        2 569,00   

Fornecimento e aplicação de revestimento em estrutura de lamelas 
metálicas verticais (perfis tubulares de fixação oculta) - cor cinza 
claro mate, com todos os trabalhos necessários a um perfeito 
acabamento (Piso -1). 

vg                        2 536,00   

Fornecimento e aplicação de estrutura de lamelas metálicas 
horizontais (perfis tubulares de fixação oculta) - cor cinza claro mate, 
com todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento 
(Escadas). 

vg                        2 536,00   

LA1 (2,20 x 2,40) - composta por 17 lamelas vg                        1 360,00   

Fornecimento e aplicação de estrura de ripado em réguas de de 
madeira LUNAWOOD - Luna Triple Shadow 32x140, com todos os 
trabalhos necessários a um perfeito acabamento. 

 vg                         5 127,00   

Fornecimento e aplicação de revestimento térmico, incluindo placa 
isolante em "EPS" de 6 cm fixas por colagem, reboco de regularização 
e enchimento com argamassa polimérica, fixações mecânicas, dupla 
camada de argamassa fibrada incorporando uma armadura em rede 
de fibra de vidro com tratamento anti-alcalino de 160g/m² e malha 
4x5mm , primário, acabamento em cor, cantoneiras de ângulo em 
"PVC", pingadeiras e todos os acessórios e trabalhos necessários ao 
seu bom acabamento e funcionamento, na cor branca. 

 vg                       14 886,00   

Fornecimento e aplicação de revestimento térmico, incluindo placa 
isolante em "EPS" de 6 cm fixas por colagem, reboco de regularização 
e enchimento com argamassa polimérica, fixações mecânicas, dupla 
camada de argamassa fibrada incorporando uma armadura em rede 
de fibra de vidro com tratamento anti-alcalino de 160g/m² e malha 
4x5mm , primário, acabamento em cor, cantoneiras de ângulo em 
"PVC", pingadeiras e todos os acessórios e trabalhos necessários ao 
seu bom acabamento e funcionamento, na cor branca. 

 vg                         5 475,00   
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PAVIMENTOS E RODAPÉS                    26 781,00 €   

ENCHIMENTOS                       7 497,00 €   

Fornecimento e execução de betonilha com 0,05 m, com aditivo 
hidrófugo com dobramento em paramentos verticais até 30 cm de 
altura incluindo todos os  materiais e acessórios 

vg                        5 083,00   

Massame de betão de 0,20 m, com filme de impermeabilização, 
armado com malhasol AQ 50, incluindo preparação da base. vg                           761,00   

Fornecimento e execução de pendente com 0,04 m em média de 
altura incluindo todos os  materiais e acessórios vg                        1 653,00   

     

REVESTIMENTOS                    19 284,00 €   

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de piso até 
15,00 €/m2, incluindo preparação prévia do suporte, aplicação de 
cimento cola adequado, betumagem de juntas, remates, cortes, 
limpeza final e todos os trabalhos e materiais necessários a um 
perfeito acabamento. 

vg                           847,00   

Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante AC4 de 8 mm, até 
18,00 €/m2, incluindo subcamada de cortiça de 3 mm e perfis de 
remate nas zonas de transição entre diferentes pavimentos, 
considerando todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários 
ao seu perfeito acabamento. 

vg                        4 695,00   

Fornecimento e Assentamento de rodapé em MDF, incluindo todos 
os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. vg                           710,00   

Fornecimento e Assentamento de rodapé em cerâmica, até 10,00 €, 
incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

vg                        1 172,00   

Fornecimento e aplicação de mosaico de pavimento em peças de 
degraus (até 20€/m2), incluindo regularização da base  e cortes, 
colas, betumagem das juntas e todos os trabalhos necessários a um 
perfeito acabamento dos cobertores (1,00x0,27) e espelhos 
(1,00x0,18) - Escada Piso-1. 

vg                           935,00   

Fornecimento e aplicação de mosaico de pavimento (varandasPiso1) 
tipo Grespania - com acabamento natural (PVP até 30€/m2), 
incluindo,cortes, colas, betumagem das juntas e todos os trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento. 

vg                           736,00   

Fornecimento e aplicação de mosaico de pavimento (Piso0) tipo 
Grespania -com acabamento natural (PVP até 30€/m2), incluindo, 
cortes, colas, betumagem das juntas e todos os trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento (inclui a execução de 3 
degraus na entrada + 4 degraus no espaço da lareira exterior). 

vg                        1 663,00   

Fornecimento e aplicação de mosaico de pavimento (Piso 0) em 
réguas tipo pasta corada com acabamento tipo deck IPÊ (PVP até 
30€/m2) + rebordo da piscina, incluindo execução e regularização do 
suporte, cortes, colas, betumagem das juntas e todos os trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento. 

vg                        4 359,00   

Fornecimento e aplicação de pavimento para permanência de 
viaturas (rampa e piso-1), em blocos de betão tipo UNI, incluíndo 
nivelamento da base e execução de todos os trabalhos necessários 
a um perfeito acabamento. 

vg                        2 983,00   

Fornecimento e aplicação de pedra rolada natural 16/32 MM - 5cm 
altura, sobre zonas de limitadas no terreno e com execução de todos 
os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. 

vg                           242,00   

Fornecimento e aplicação de pavimento em lagetas de betão 
(1,00x0,50) aparente sobre terreno, incluíndo nivelamento do terreno 
natural e execução de todos os trabalhos necessários a um perfeito 
acabamento (execução conforme projecto). 

vg                           942,00   
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CANTARIAS E CAPEAMENTOS                       2 624,00 €   

PEITORIL E SOLEIRAS                       2 624,00 €   

Fornecimento e assentamento de Soleiras ou peitoris em pedra na 
cor natural granito cinza Alpalhão 20/30 mm, acabamento 
amaciado,com desnivel entre pavimento interior e exterior com 4 cm 
de espessura, conforme projeto, incluindo argamassa de 
regularização, assentamento, e todos os trabalhos necessários. 

vg                        2 624,00   

      

CARPINTARIAS                    17 622,00 €   

PORTAS                       8 224,00 €   

Fornecimento e aplicação de porta completa dupla de correr 
encastrada lisa em Placarol, com dimensões 1,80x2,00 [m], incluindo 
bloco de porta (aro/aduela), respectivas guarnições de acabamento 
e ferragens, considerando todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários a um perfeito acabamento e funcionamento.  

vg                        2 880,00   

Fornecimento e aplicação de porta completa de abrir em placarol lisa 
lacado branco, com dimensões 0,80x2,00 [m], incluindo bloco de 
porta (aro/aduela), respectivas guarnições de acabamento e 
ferragens, considerando todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários a um perfeito acabamento de pintura e posterior 
funcionamento. 

vg                        5 344,00   

      

ROUPEIROS E ARMÁRIOS                       9 398,00 €   

Fornecimento e montagem de roupeiro de parede tipo A1, com as 
dimensões 0,60x3,10x2,40m, em aglomerado lacado branco, 
incluindo ferragens e fechos com interiores constituídos por uma 
prateleira, módulos de gavetas e varão tubular para cabides, com 
portas de abrir, rodapé e ilharga lateral para acabamento.  

vg                        2 480,00   

Fornecimento e montagem de roupeiro de parede tipo A2, com as 
dimensões 0,60x1,95x2,40m, em aglomerado lacado branco, 
incluindo ferragens e fechos com interiores constituídos por uma 
prateleira, módulos de gavetas e varão tubular para cabides, com 
portas de abrir, rodapé e ilharga lateral para acabamento.  

vg                        1 898,00   

Fornecimento e montagem de roupeiro de parede tipo A3, com as 
dimensões 0,60x1,85x2,40m, em aglomerado lacado branco, 
incluindo ferragens e fechos com interiores constituídos por uma 
prateleira, módulos de gavetas e varão tubular para cabides, com 
portas de abrir, rodapé e ilharga lateral para acabamento.  

vg                        3 360,00   

Fornecimento e montagem de roupeiro de parede tipo A3, com as 
dimensões 0,60x1,35x2,50m, em aglomerado lacado branco, 
incluindo ferragens e fechos com interiores constituídos por uma 
prateleira, módulos de gavetas e varão tubular para cabides, com 
portas de abrir, rodapé e ilharga lateral para acabamento.  

vg                        1 660,00   

      

SERRALHARIA                    32 244,00 €   

Fornecimento e montagem de guardas (varandas) com 1,00 m de 
alt. em vidro incolor laminado 16 MM (8+8) através de fixação à laje 
de betão com peças metálicas apropriadas em aço inox satinado, 
com todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. 

vg                        6 731,00   

Fornecimento e instalação de escada metálica de acesso ao Piso1, 
constituída por 2perfis em chapa metálica 25 MM (0,30mdelargura) 
para suporte de 17 degraus (chapa quinada 10 MM com 1,00 m de 
largura e 0,27 m de profundidade) e patamar, pintados a tinta de 
esmalte tipoCIN - cinofer, cor forja Preto Y764, incluíndo todas as 
fixações, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito 
acabamento. 

vg                        1 898,00   

Fornecimento e instalação de escada metálica de acesso ao Piso1, 
constituída por 2 perfis em chapa metálica 25 MM (0,30 m de 
largura) para suporte de 17 degraus (chapa quinada 10 MM com 
1,00 m de largura e 0,27 m de profundidade) e patamar, pintados a 
tinta de esmalte tipo CIN - cinofer, cor forja Preto Y764, incluíndo 
todas as fixaçõese acessórios e trabalhos necessários a um perfeito 
acabamento. 

vg                        1 706,00   
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Fornecimento e instalação de cobertores de degraus em madeira de 
carvalho maciço 40 MM espessura (1,00x0,28), com acabamento a 
verniz mate, incluíndo todas as fixações, acessórios e trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento. 

vg                        1 681,00   

Fornecimento e instalação de guardas de escada em vidro incolor 
temperado 10MM, incluíndo fixação lateral com ferragens tipo JNF, 
com todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. 

vg                        1 883,00   

Fornecimento e instalação de porta blindada de entrada tipo 
PORTRISA 900 MM (painel exterior em Kerlite-Linea Subway 
ASHLSW2NR/painel interior branco), com todos os trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento. 

vg                           987,00   

Fornecimento e instalação de porta metálica corta fogo (garagem) 
800 MM (cor branco), com todos os trabalhos necessários a um 
perfeito acabamento. 

vg                           498,00   

Fornecimento e instalação de portões (muro da rua) com estrutura 
em ferro e acabamento em chapa metálica opaca (cor branco mate), 
com todos os trabalhos, ferragens e acessórios necessários a um 
perfeito acabamento. 

    

P1 (0,90x1,40) - portão manual constituído por 1 porta de abrir (inclui 
execução de soleira pré-fabricada em betão). vg                        1 120,00   

P2 (2,60x1,40) - portão automático constituído por 2 portas de abrir 
(inclui execução de soleira pré-fabricada em betão). vg                        2 370,00   

Fornecimento e fixação de gradeamento com 0,70 m de alt. em ferro 
pintado a tinta de esmalte cor branco mate, constituida por perfis 
verticais em chapa metálica 50 MMx10 MM e perfis horizontais em 
chapa metálica 50 MMx10 MM (5 unidades), com todos os trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento. 

vg                           403,00   

Fornecimento e instalação de caixa de correio em aço inox de 
acordo com o D.R. nº21/94 de 4 de setembro, com todos os 
trabalhos necessários a um perfeito acabamento. 

vg                              90,00   

Fornecimento e instalação de grelhas de ventilação necessárias, 
com todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. vg                              59,00   

Fornecimento e execução de pintura em perfil (pilar) metálico 
estrutural, metalizado em fábrica (dimensionamento no projecto de 
estruturas), com tinta de esmalte tipo CIN - cinofer, cor forja Preto 
Y764 incluindo todos os trabalhos necessário s a um perfeito 
acabamento. 

vg                           560,00   

Fornecimento e montagem de portão automático de garagem tipo 
Flexidoor - cor cinza claro com acabamento mate, incluindo todos os 
mecanismos necessários,bem como todos os trabalhos e acessórios 
necessários a um perfeito acabamento e funcionamento. 

    

PT1 (5,90 x 2,05 / sistema seccionado) vg                        3 080,00   

Fornecimento e aplicação de grelha superior (5,90x0,30 - portão de 
garagem) em estrutura de lamelas de ferro (prumos verticais ocultos) 
- cor cinza claro com acabamento mate, com todos os trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento. 

vg                        1 890,00   

Fornecimento e instalação de resguardo em vidro incolor temperado 
10 MM, incluíndo fixação inferior (pavimento) e superior (tecto falso) 
com perfis em "U" ocultos tipo JNF em aço inox satinado, com todos 
os trabalhos necessários a um perfeito acabamento - Escritório. 

    

V1 (1,50 x 2,50) vg                           920,00   

Fornecimento e instalação de porta em vidro incolor temperado 
10MM, com todos os trabalhos necessários a um perfeito 
acabamento. 

    

V2 (1,20 x 2,50) - ferragens tipo JNF - sistema pivotante. vg                           398,00   

Fornecimento e montagem de Recuperador de Calor de canto 
(0,90x0,50), com todos os trabalhos necessários a um perfeito 
acabamento. 

vg                        2 240,00   

Fornecimento e montagem de Conduta para Roupa, em chapa 
metálica, com todos os trabalhos necessários a um perfeito 
acabamento (Piso -1, Piso 0 e Piso 1) - Lavandaria. 

vg                        1 320,00   

Fornecimento e montagem de estrutura vertical composta por 
perfis/barrotes construidos em MDF hidrófugo 19 MM (150x100 MM) 
com 2,50 m alt., lacados à pistola de fábrica a tinta de esmalte tipo 
CIN - cor preto acetinado, incluindo peças de fixação inferior e 

vg                        1 990,00   
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superior em aço inox escovado (tipo JNF), com todos os trabalhos 
inerentes (Piso 0). 

Fornecimento e montagem de batentes de porta JNFIN.13.185.30 
Loft com todos os acessórios e trabalhos necessários a um perfeito 
acabamento (geral). 

vg                           260,00   

Fornecimento e montagem de puxador tubular de porta principal de 
entrada tipo JNF (PVP até 100€), incluíndo todos os trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento e funcionamento. 

vg                           160,00   

Fornecimento e fixação de guardas (varandas) com 1,00 m de alt. em 
ferro pintado a tinta de esmalte cor cinza, constituda por perfis 
verticais em chapa metálica 50 MMx10 MM e perfis horizontais em 
chapa metálica 50 MMx10 MM, com todos os trabalhos necessários a 
um perfeito acabamento. 

 vg                         4 942,00   

Fornecimento e fixação de guardas de escada com 1,00 m de alt. em 
ferro pintado a tinta de esmalte cor cinza (ral a definir), constituida por 
perfis verticais em chapa metálica 50 MMx10 MM e perfis horizontais 
em chapa metálica 50 MMx10 MM, com todos os trabalhos 
necessários a um perfeito acabamento. 

 vg                         1 376,00   

      

EQUIPAMENTO SANITÁRIO                       9 296,00 €   

BASES DE DUCHE                       1 860,00 €   

Execução de base de duche (1,00x0,80) em mosaico cerâmico (PVP 
até 15€), incluíndo pendentes, impermeabilização da base e 
instalação de ralo de pavimento simples em aço inox (PVP até 30€), 
com todos os trabalhos inerentes. 

vg                        1 860,00   

      

LAVATÓRIO                       3 590,00 €   

Fornecimento e aplicação de conjunto móvel suspenso de 0,80x 
0,45x0,55 em termolaminado branco e interior branco. vg                        2 720,00   

Fornecimento e aplicação de conjunto móvel suspenso de 1,40x 
0,45x0,55 em termolaminado branco e interior branco. vg                           870,00   

      

SANITAS                       1 925,00 €   

Fornecimento e aplicação de Sanita compacta com tampo tipo 
sanitana, incluindo tanque compacto e todos os trabalhos 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 

vg                        1 925,00   

 
    

BIDÉ                          198,00 €   

Fornecimento e aplicação de Bidé compacta tipo sanitana, com 
fixações, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 

vg                           198,00   

      

TORNEIRAS E MISTURADORAS                       1 723,00 €   

Fornecimento e aplicação de torneiras, incluindo todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. vg                           850,00   

Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando 
para duche, incluindo chuveiro de mão, suporte à parede flexível 
metálico (PVP até 160€). 

vg                           714,00   

Fornecimento e aplicação de torneira para bidé, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
funcionamento. 

vg                           159,00   

      

DIVERSOS                                   -   €   

Fornecimento e aplicação de espelho cristal 6 MM (1,00x1,50) com 
todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.  vg                            610,00   
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PINTURAS                    10 997,00 €   

INTERIORES                       6 681,00 €   

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

vg                        4 492,00   

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

vg                        2 189,00   

     

EXTERIORES                       4 316,00 €   

Fornecimento e pintura de paredes/tectos, com 1ª demão de isolante 
primário tipo NITIN Isolite aquoso e 2 demãos de tinta tipo NITIN 
Elastiflex, na cor cinza. 

vg                        4 316,00   

     

CAIXILHARIAS                    18 934,00 €   

CAIXILHOS EM ALUMINIO CORTE TÉRMICO NA COR CINZA 
NATURAL COM VIDRO DUPLO 

                      9 414,00 €   

CAIXILHOS EM ALUMINIO SEM CORTE TÉRMICO NA COR CINZA 
NATURAL COM VIDRO DUPLO 

 vg  
                    6 980,00 €   

      

ESTORES ELÉCTRICOS                        9 520,00 €   

Fornecimento e montagem de estores eléctricos de lamelas 
orientáveis de obscurecimento tipo "Warema-Cruzfer" - cor cinza 
natural com acabamento mate, incluindo caixas de recolha, todos os 
acessórios necessários e com reparação de todos os remates 
necessário para um perfeito acabamento e funcionamento. 

vg                        9 520,00   

Fornecimento e montagem de estores eléctricos em alumínio cor 
cinza natural - acabamento mate, com rotura térmica incluindo caixas 
de recolha térmicas, com reparação de todos os remates necessário 
para um perfeito acabamento e funcionamento 

 vg                      7 980,00 €   

      

COZINHAS                    13 597,00 €   

MÓVEIS                    10 766,00 €   

Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha superiores e 
inferiores, lacado na cor branca acetinado, com 16mm de espessura 
com cantos em PVC de 1,2mm, dobradiças de colocação automática 
com base de regulação tripla, gavetas com laterais metálicos de 
extracção total e amortecedor de fecho, amortecedores de porta, 
painéis e réguas, puxadores em inox, rodapé 15cm e porta Talheres, 
de cor branca. 

vg                        7 986,00   

Fornecimento e montagem de móveis de cozinha (ilha) - ferragens 
tipo BLUM, frentes de armários (portas/gavetas) em MDF hidrófugo 
19MM lacado à pistola de fábrica a tinta de esmalte tipo CIN - cor 
branco acetinado (puxadores encastrados-tipo "cava"), dobradiças 
extensoras de fecho suave, rodapé em alumínio lacado na cor 
branco, cuba (PVP até 150€) e torneira misturadora (PVP até 100€), 
incluindo todos os trabalhos inerentes. 

vg                        2 780,00   

     

TAMPOS                       2 541,00 €   

Fornecimento e aplicação de vidro serigrafado branco, incluindo 
regularização da base se necessário, cortes, colas e todos os 
trabalhos necessários a um perfeito acabamento (entre 
bancadas/0,60m alt.). 

vg                           934,00   

Fornecimento e montagem de bancada de cozinha em pedra 
mármore estremoz 2OMM (600 MM profundidade), com todos os 
cortes para instalação de placa de indução, incluindo todos os 
trabalhos necessários a um perfeito acabamento. 

vg                           445,00   

Fornecimento e montagem de bancada de cozinha incluindo ilhargas 
(ilha) em pedra mármore estremoz 2O MM (900 MM profundidade), 
com todos os cortes para instalação de cuba em inox sob bancada e 
torneira,incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito 
acabamento. 

vg                        1 162,00   
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Fornecimento e montagem de bancada de cozinha incluindo ilhargas 
(ilha) em Silestone Branco Zeus 2O MM (900 MM profundidade), com 
todos os cortes para instalação de cuba em inox sob bancada e 
torneira, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito 
acabamento. 

 vg                         1 490,00   

Fornecimento e montagem de tampo em SILESTONE 20mm branco 
Zeus, incluindo roda-tampo com 3cm, com execução de buracos e 
todos os trabalhos inerentes. 

 vg                            623,00   

     

ELETRODOMÉSTICOS                          290,00 €   

Fornecimento e aplicação de BOSCH - euxastor de encastrar, 
incluindo todos os trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a 
funcionar. 

vg                           290,00   

Fornecimento e aplicação de BOSCH - Forno Multifunções, ref.: 
HBA5370S0, incluindo todos os trabalhos inerentes para que fique 
tudo pronto a funcionar. 

 vg                            432,00   

Fornecimento e aplicação de BOSCH - Microondas, ref.: BFL524MS0, 
incluindo todos os trabalhos inerentes para que fique tudo pronto a 
funcionar. 

 vg                            322,00   

Fornecimento e aplicação de BOSCH - Placa Indução, ref.: 
PIJ651BB2E, incluindo todos os trabalhos inerentes para que fique 
tudo pronto a funcionar. 

 vg                            467,00   

Fornecimento e aplicação de BOSCH - Frigorífico Americano, ref.: 
KAD90VI20, incluindo todos os trabalhos inerentes para que fique 
tudo pronto a funcionar. 

 vg                         1 554,00   

Fornecimento e aplicação de BOSCH - Máquina de Lavar Loiça 
Encastre, ref.: SMV41D10EU, incluindo todos os trabalhos inerentes 
para que fique tudo pronto a funcionar. 

 vg                            534,00   

     

INSTALAÇÕES TÉCNICAS                    29 898,00 €   

ÁGUAS                       6 430,00 €   

Fornecimento e aplicação de rede de abastecimento de águas, 
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, sem isolamentos (águas quentes), acessórios e 
todos os materiais necessários, nos diâmetros previstos em projecto, 
fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo 
acessórios, materiais necessários, nos diâmetros previstos em 
projecto, incluindo execução de ensaios à pressão, ligação à rede 
em tubagem PEAD e todos os materiais e acessórios à execução 
completa da rede e perfeito funcionamento da rede e aparelhos 
sanitários, tudo de acordo e conforme legislação e demais 
regulamentos em vigor, de acordo com o projeto executivo.  

vg                        6 430,00   

Fornecimento e aplicação de rede de abastecimento de águas, 
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 10 mm (águas quentes), acessórios e 
todos os materiais necessários, nos diâmetros previstos em projecto, 
fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo 
acessórios, materiais necessários, nos diâmetros previstos em 
projecto, incluindo execução de ensaios à pressão, ligação à rede 
em tubagem PEAD e todos os materiais e acessórios à execução 
completa da rede e perfeito funcionamento da rede e aparelhos 
sanitários, tudo de acordo e conforme legislação e demais 
regulamentos em vigor, de acordo com o projeto executivo.  

 vg                         6 750,00   
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ESGOTOS                       9 980,00 €   

Fornecimento e aplicação de Rede de esgoto, 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 
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, de acordo com o projeto 
executivo.  

vg                        9 980,00   

     

PLUVIAIS                       1 408,00 €   

Fornecimento e aplicação de rede de drenagem de águas pluviais 
com tubagem, ligações e uniões, fornecimento e aplicação de 
elementos em PVC, incluindo os remates com os tubos de queda a 
executar, todos os cortes, remates, ligações e todos os trabalhos, 
materiais, fixações e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento e funcionamento. 

vg                        1 408,00   

      

ELETRICIDADE                    10 100,00 €   

Fornecimento e aplicação da rede interior eléctrica, incluindo todas 
as tubagens, cablagens, tomadas e interruptores EFAPEL e todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
acabamento e funcionamento (Rede de tomadas com proteção e 
rede de iluminação conforme projetos).  

vg                      10 100,00   

      

GÁS                       1 980,00 €   

Fornecimento e aplicação da rede de gás para alimentação, com 
fornecimento e montagem de tubagem em cobre, incluindo 
atravessamentos de pavimentos, tectos ou paredes, uniões, 
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, 
fornecimento e montagem de armário com porta de fecho e 
esquadro de suporte para contador, incluindo válvulas de corte a 
montante e jusante do contador, incluindo execução de ensaios à 
pressão, certificação da instalação com emissão do Termo de 
responsabilidade, ligação ao ramal existente , 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. 

vg                        1 980,00   

      

Fornecimento e aplicação de pré-Instalação de Ar Condicionado, 
incluindo acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários a 
um perfeito acabamento e funcionamento. 

 vg                         1 689,00   

      

ARRANJOS EXTERIORES                       9 463,00 €   

Fornecimento e colocação de muros de vedação em alvenaria 
incluindo sapatas dos mesmos, pilares, viga de fundação e reboco, 
conforme projeto. Este encargo considera a alura do muro em 1,50 m 

vg                        6 405,00   

Fornecimento e colocação de sistema de impermeabilização de muro 
enterrados, incluindo emulsão betuminosa, tela impermeabilizante, 
tela drenante com geotextil incorporado, caixa de brita e tubo 
geodreno  incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta 
execução (conforme projeto) 

vg                        3 058,00   
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DIVERSOS                    28 470,00 €   

PISCINA                    21 643,00 €   

Fornecimento e execução de piscina (5,60x3,0m) conforme projectos 
de especialidades e arquitectura, com todos os trabalhos, 
mecanismos e acessórios necessários a um perfeito acabamento. 

vg                      18 989,00   

Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico 2,5x2,5 não vidrado 
CINCA - cinza claro, incluindo regularização do suporte se 
necessário, cortes, colas, betumagem das juntas e todos os 
trabalhos necessários a um perfeito acabamento (inclui execução de 
degraus). 

vg                        2 654,00   

       

ILUMINAÇÃO GERAL                       1 349,00 €   

Fornecimento e instalação de luminárias de tecto com todos 
trabalhos, cortes, acessórios, lâmpadas, ajustes e ligações (rede 
eléctrica) necessárias a um perfeito acabamento e funcionamento: 

     

DL1-Modelo tipo DELTALIGHT ou marca branca/spot de encastrar 
(branco ou preto) - PVP até 8 €/unidade. 

vg                        1 260,00   

Fornecimento e instalação luz indirecta de bancada/fitade LED 
3000K, com todos trabalhos, acessórios, ajustes e ligações (rede 
eléctrica) necessárias a um perfeito acabamento e funcionamento. 

vg                              89,00   

       

LAVANDARIA                       1 216,00 €   

Fornecimento e montagem de móveis de lavandaria (inferiores) - 
ferragens, frentes de armários (portas/gavetas) em MDF hidrófugo 
19 MM lacado à pistola de fábrica a tinta de esmalte tipo CIN - cor 
branco acetinado (puxadores encastrados-tipo"cava"), dobradiças 
extensoras de fecho suave, cuba lava roupa (PVP até 120€) e 
torneira misturadora (PVP até 50€), incluindo todos os trabalhos 
inerentes. 

vg                           521,00   

Fornecimento e montagem de bancada de lavandaria em pedra 
mármore estremoz 2O MM (600 MM profundidade), com todos os 
cortes para instalação de cuba lava roupa e torneira, incluindo todos 
os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. 

vg                           695,00   

Fornecimento e instalação de Máquina de Lavar Roupa (PVP até 
500€). 

 vg                            534,00   

Fornecimento e instalação de Máquina de Secar Roupa (PVP até 
500€). 

 vg                            569,00   

                                        -     

DIVERSOS                       4 262,00 €   

Fornecimento e aplicação de Relvado por sementeira de mistura, 
incluindo preparação do terreno e adubação de fundo, ancinhagem, 
distribuição de sementes, tapamento com húmus e primeira rega. 

vg                           720,00   

Fornecimento e execução de bancos de lareira exterior com 
aplicação de mosaico de revestimento tipo Grespania - com 
acabamento natural (PVP até 30€/m2), incluindo regularização do 
suporte se necessário, cortes, colas, betumagem das juntas e todos 
os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. 

vg                        1 756,00   

Fornecimento e execução de limpeza final de obra, incluindo todos 
os trabalhos necessários a um bom acabamento. 

vg                        1 398,00   

Fornecimento e aplicação de vídeo com intercomunicador, com 
intercomunicador e ecrã a cores, incluindo acessórios e todos os 
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e 
funcionamento. 

vg                           388,00   

Fornecimento e aplicação de tapete relva, incluindo preparação e 
compactação do terreno, adubação, colocação de tapetes e primeira 
rega. 

 vg                         4 480,00   

       

 TOTAL                  343 949,00 €   
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Notas Importantes: 

Aos valores mencionados nesta proposta acresce o IVA à taxa legal em vigor, quando 

aplicável. 

 

 

 

Condições Gerais da Obra 

 

Prazo de Execução 

O prazo de execução previsto é de 360 dias 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: 

 

Fase Descrição % 

Fase 1 Adjudicação de obra 20% 

Fases 
intermédias 

Trabalhos de acordo com autos de medição 
mensais 

80% 

 

 

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. 
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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. 

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. 

 

 

Cascais, 09 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 
 


