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Proposta Técnica e Comercial 

ID16920 – Carlos Neves - Remodelação geral em Carnaxide 

 

Para: Carlos Neves 

Rua Almeida Garrett, 16 1ºDto 

2790 Carnaxide 

Diretor de Obra: Sónia Caires 

sonia.caires@vintageobras.pt 

+351 939 156 193 

 

 

Mapa de Trabalhos com a respetiva Cotação 
 

# DESCRIÇÃO VALOR 

      

A SALA   

1 Pavimentos e Rodapés   

1.1 Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante AC4 
sobre ladrilho existente, até 12,00 €/m2 + IVA, incluindo 
fornecimento e aplicação de filme de polietileno e perfis 
(Azulima) de remate nas zonas de transição entre diferentes 
pavimentos, bem como todos os trabalhos, materiais e 
acessórios ao seu perfeito acabamento. 

750 

1.2 Fornecimento e assentamento de rodapé standard para 
soalho flutuante AC4, até 4 €/ml + IVA, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 290 

2 Carpintarias   

2.1 Fornecimento e montagem de portas interiores em madeira 
branca lacada com 80x200cm, incluindo ferragens, 
puxadores, fechaduras, aros e aduelas e todos os trabalhos 
e acessórios complementares. 450 

3 Pinturas   

3.1 Reparação de paredes e tectos, com fornecimento e 
aplicação de massas de barramento adequadas em paredes 
interiores, nas demãos necessárias, lixagem de 
imperfeições, incluindo primário de aderência de forma a 
deixar pronto a pintar, plataformas de trabalho e todos os 
trabalhos inerentes. (a avaliar em visita) 

  
3.2 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. 930 
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3.3 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. 280 

      
B. QUARTOS    
2. Pavimentos e Rodapés   

2.2 Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante AC4 
sobre ladrilho existente, até 12,00 €/m2 + IVA, incluindo 
fornecimento e aplicação de filme de polietileno e perfis 
(Azulima) de remate nas zonas de transição entre diferentes 
pavimentos, bem como todos os trabalhos, materiais e 
acessórios ao seu perfeito acabamento. 

770 

2.3 Fornecimento e assentamento de rodapé standard para 
soalho flutuante AC4, até 4 €/ml + IVA, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 280 

3. Carpintarias   

3.1 Fornecimento e montagem de portas interiores em madeira 
branca lacada com 80x200cm, incluindo ferragens, 
puxadores, fechaduras, aros e aduelas e todos os trabalhos 
e acessórios complementares. 450 

3.2 Fornecimento e montagem de armários roupeiros em 
madeira na cor branca, incluindo módulo de gavetas e 
todos os acessórios e trabalhos complementares.   

  Com 2,20x2,40m (a definir)   
  Com 1.20x2,40m (a definir)   

3.3 Fornecimento e montagem de armários com 0,90m (a 
definir)   

4. Pinturas   

4.1 Reparação de paredes e tectos, com fornecimento e 
aplicação de massas de barramento adequadas em paredes 
interiores, nas demãos necessárias, lixagem de 
imperfeições, incluindo primário de aderência de forma a 
deixar pronto a pintar, plataformas de trabalho e todos os 
trabalhos inerentes. (a avaliar em visita) 

  

4.2 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. 900 

4.3 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. 290 
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C. ESCRITÓRIO   
1 Pavimentos e Rodapés   

1.1 Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante AC4 
sobre ladrilho existente, até 12,00 €/m2 + IVA, incluindo 
fornecimento e aplicação de filme de polietileno e perfis 
(Azulima) de remate nas zonas de transição entre diferentes 
pavimentos, bem como todos os trabalhos, materiais e 
acessórios ao seu perfeito acabamento. 

340 

1.2 Fornecimento e assentamento de rodapé standard para 
soalho flutuante AC4, até 4 €/ml + IVA, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 170 

3 Carpintarias   

3.1 Fornecimento e montagem de portas interiores em madeira 
branca lacada com 80x200cm, incluindo ferragens, 
puxadores, fechaduras, aros e aduelas e todos os trabalhos 
e acessórios complementares. 450 

4 Pinturas   

4.1 Reparação de paredes e tectos, com fornecimento e 
aplicação de massas de barramento adequadas em paredes 
interiores, nas demãos necessárias, lixagem de 
imperfeições, incluindo primário de aderência de forma a 
deixar pronto a pintar, plataformas de trabalho e todos os 
trabalhos inerentes. (a avaliar em visita) 

  
4.2 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. 545 

4.3 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. 120 

      
D. COZINHA   
1. Demolições e trabalhos preparatórios   

1.1 Desativação das Instalações Técnicas e remoção integral de 
móveis de cozinha (superiores e inferiores), incluindo o 
transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. 

270 
1.2 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. 190 
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2 Paredes   

2.1 Fornecimento e aplicação de parede/divisória, para fecho 
de vão, revestida em ambas as faces com 2 placas de gesso 
cartonado (2x12,5mm), c/estrutura de fixação, em perfis de 
aço galvanizado, materiais e acessórios necessários a deixar 
pronto a pintar. 110 

3 Revestimento de Paredes e Tetos   

3.1 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 
de parede (até altura de 2,4m, excepto atrás dos móveis), 
até 12,00 €/m2 + IVA, por cima do material cerâmico 
existente, incluindo cola especial Weberflex, betumagem de 
juntas, remates, cortes, limpeza final e todos os trabalhos e 
materiais necessários a um perfeito acabamento. (Nota: 
não se considerou revestir as paredes que ficam atrás dos 
móveis) 

880 

4 Pavimentos e Rodapés   

4.1 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 
de pavimento, até 12,00 €/m2 + IVA, assente sobre 
betonilha, incluindo fecho das juntas bem como todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 410 

5 Portas   

5.1 Fornecimento e montagem de portas interiores em madeira 
branca lacada com 80x200cm, incluindo ferragens, 
puxadores, fechaduras, aros e aduelas e todos os trabalhos 
e acessórios complementares. 420 

6 Pinturas   

6.1 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. 50 

6.2 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. 100 
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7 Móveis   

7.1 Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha superiores 
e inferiores, modelo SEUL da Movimar, com 16mm de 
espessura com cantos em PVC de 1,2mm, dobradiças tipo 
"BLUM" de colocação automática com base de regulação 
tripla, gavetas blum com laterais metálicos de extracção 
total e amortecedor de fecho, amortecedores de porta tipo 
"BLUM", painéis e réguas, puxadores em inox, rodapé 15cm 
e porta Talheres, com portas em aglomerado de madeira e 
revestimento em melamina, com 3,50m de comprimento. 
(OBS. valor estimado) 

2600 
  Modulo inferior com 2,20x0,60x0,80m 

  
  Modulo superior com 2,200x0,60x0,90m 

  
  Módulos altos com 0,60x2,35m (2 unidades)   

7.2 Fornecimento e montagem de tampo silestone grupo II, 
2cm de espessura, incluindo roda-tampo com 3cm, 
vedações, aberturas para placa e lava-loiça, e todos os 
trabalhos inerentes. (OBS. Valor estimado) 900 

7.3 Fornecimento e aplicação de Lava-louças de uma cuba e 
escorredor em aço-inox, de valor até 80,00 euros + IVA, e 
torneira misturadora em aço-inox, com valor até 60,00 
euros +IVA incluindo todos os trabalhos inerentes para que 
fique tudo pronto a funcionar. 220 

8 Electrodomésticos    

8.1 Fornecimento e aplicação de Placa CRISTAL GÁS GOB 
616/NB, WHIRPOOL, W COLLECTION, Placa cristal gás de 
60cm | 4 queimadores a gás | Potência total: 7,8 kW | 
Comandos Frontais| Regulação contínua | 4 Grelhas em 
ferro fundido | Isqueiro integrado | Válvula de segurança 
de gás| Acabamento: Vidro preto 
A 4,9 x L 59 x P 51 cm 

320 

8.2 Fornecimento e aplicação de Forno de encastre AKZ9 6220 
IX da WHIRPOLL, ABSOLUTE Hidrolítico SmartClean | 
Tecnologia 6ºsentido | Multifunções 16 | Cavidade de 73 
Litros | Display LED | Cook3 | Ready2Cook | Soft Closing | 1 
guia telescópica | Inox Anti-dedadas | Classe energética A+ 
A 59,5 x L 59,5x P 56,4 cm 

380 
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8.3 Fornecimento e aplicação de exaustor Integrado WAG HID 
53F LE X da WHIRPOOL 50cm | Tecnologia 6º Sentido | 1 
motor - capacidade de aspiração min. 240 m³/h, max 581 
m³/h | 1 filtro anti-gordura de alumínio | 3 Velocidades | 
Touch Control | Aspiração Perimetral | Iluminação LED | 
Classe Energética B. 

460 

8.5 Fornecimento e aplicação de Frigorífico combinado W7 
821O W da WHIRPOOL, W SERIES - Total No Frost 
Tecnologia 6º Sentido Sense Control | Classe energética A++ 
| Capacidade líquida total: 338 Litros | Display electrónico 
externo | Portas reversíveis | Prateleira deslizante | 
Gavetas FreshBox 0º e FreshBox+ | Função refrigeração e 
congelaçãorápida | Nível de ruído: 40 dB(A) | Global White 
| 15 anos de garantia no compressor 
A 189 L 59,6 P 67,7 cm 

550 

8.6 Fornecimento e aplicação de  Micro-ondas de encastre 
WMF250G da WHIRPOOL, com Grill | Sistema de 
distribuição de ondas 2D | Cavidade de 25 litros | Display 
Digit | Grill de Quartzo | 6 níveis de potência | Programas: 
Descongelação Automática, Limpeza Automática, Amolecer 
e Derreter, Especiais, Menu Cozinhar | Potência do micro-
ondas: 800W | Potência do grill: 1000W | Prato giratório: 
24.5 cm | Cavidade: Aço inoxidável | Abertura da porta 
lateral | Bloqueio de segurança para crianças | 
Acabamento: Inox 
A 39 x L 59,4 x P 37,9 cmHOTPOINT MN 314 IX. 

300 

8.7 Fornecimento e aplicação de máquina de lavar loiça WIC 
3C26 P da WHIRPOOL ENCASTRE TOTAL, Tecnologia 6º 
Sentido PowerCleanPro | 14 conjuntos | 8 programas | 
Classe energética A++ | Nível de ruido: 46 dBA | Consumo 
de água: 9 litros A 82 L 59,8 P 55,5 cm  520 
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8.8 Fornecimento e aplicação de máquina de secar roupa FT 
M22 8X2B EU WHIRPOOL FRESH CARE+ Motor Sense 
Inverter | Bomba de Calor | Capacidade carga 8 kg | Classe 
energética A++ | Tecnologia 6º Sentido | Display Big Digit | 
3Dry Technology | Opção FreshCare+ | Tecnologia Soft 
Move | Programas especiais: Roupa de Cama, Camisas, 
Desporto, Edredões, Jeans (ganga), Engomar Fácil, 
Refrescar, Rápido 30’, Cores, Seda, Lãs | Opções especiais: 
Nível de secagem, Para Engomar, Para Pendurar, Para 
Armário, Secagem Extra, Secagem Temporizada, Rápido, 
Temperatura Alta, Antinós e Delicados| 10 anos de garantia 
no motor 
A 84,9x L 59,5 x P 64,9 cm 

615 

8.9 Fornecimento e montagem de máquina de lavar roupa FFB 
8248 BV PT WHIRPOOL FRESH CARE+ Black Line Motor 
Sense Inverter | Capacidade de carga: 8 Kg | Centrifugação 
variável 1200 rpm | Classe energética A+++-30% | Tambor 
de 62 litros | Display Big Digit | Tecnologia 6º SENTIDO | 
Tecnologia Soft Move | FreshCare+ | Steam Refresh | 
Steam Hygiene | 10 anos de garantia no motor A 84,5 x L 
59,5 x P 63 cm 

420 

8.10 Fornecimento e instalação de Kit de Montagem em Coluna 
(máquina de secar sobre máquina de lavar roupa) 

80 

  
 

  

E MARQUISE / LAVANDARIA   
1 Demolições e trabalhos preparatórios   

1.1 Desativação das Instalações Técnicas e remoção integral de 
móveis de cozinha (superiores e inferiores), incluindo o 
transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. 

280 
1.2 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. 25 

2 Pavimentos e Rodapés   

2.1 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 
de pavimento, até 12,00 €/m2 + IVA, assente sobre 
betonilha, incluindo fecho das juntas bem como todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 110 
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2.2 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. 100 

3 Pinturas   

3.1 Execução de estuque sobre azulejos incluindo primário de 
aderência nas paredes da cozinha e lavandaria, incluindo 
todos os trabalhos complementares. 410 

3.2 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. 160 

3.3 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. 25 

4 Móveis   

4.1 Fornecimento e instalação de móvel de arrumação de 
roupa. 8a definir)   

F HALL   
1.1 Tectos falsos   

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

230 
2 Pavimentos e Rodapés   

2.1 Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante AC4 
sobre ladrilho existente, até 12,00 €/m2 + IVA, incluindo 
fornecimento e aplicação de filme de polietileno e perfis 
(Azulima) de remate nas zonas de transição entre diferentes 
pavimentos, bem como todos os trabalhos, materiais e 
acessórios ao seu perfeito acabamento. 

250 

2.2 Fornecimento e assentamento de rodapé standard para 
soalho flutuante AC4, até 4 €/ml + IVA, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 50 

3 Pinturas   

3.1 Execução de estuque sobre azulejos incluindo primário de 
aderência nas paredes da cozinha e lavandaria, incluindo 
todos os trabalhos complementares. 1030 
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3.2 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. 400 

3.3 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. 100 

4 Iluminação   

4.1 Fornecimento e aplicação de 4 SPOTS de iluminação LED no 
tecto falso, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. 135 

F CASA DE BANHO PRINCIPAL   
1. Demolições e trabalhos preparatórios   

1.1 Remoção de loiças sanitárias considerando sanita, bidé, 
lavatório e banheira incluindo transporte de todos os 
materiais sobrantes a vazadouro. 270 

1.2 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. 90 

2 Revestimento de Paredes e Tetos   

2.1 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 
de parede (até 2,40 de altura), até 12,00 €/m2 + IVA, por 
cima do material cerâmico existente, incluindo cola especial 
Weberflex, betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza 
final e todos os trabalhos e materiais necessários a um 
perfeito acabamento. (Nota: não se considerou revestir as 
paredes que ficam atrás dos móveis) 

890 
2 Pavimentos    

2.1 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 
de pavimento, até 12,00 €/m2 + IVA, assente sobre 
betonilha, incluindo fecho das juntas bem como todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 190 

3 Carpintarias   

3.1 Fornecimento e montagem de portas interiores em madeira 
branca lacada com 80x200cm, incluindo ferragens, 
puxadores, fechaduras, aros e aduelas e todos os trabalhos 
e acessórios complementares. 450 
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4 Equipamento Sanitário   

4.1 Bases de Duche   

  Fornecimento e Aplicação de 1 Base de duche rectangular 
1200x700,  até 120,00 €+IVA, incluindo todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
funcionamento. 250 

4.2 Misturadora e coluna de duche para Base de Duche   

  Fornecimento e aplicação de 1 combinados de duche, 
contemplando uma misturadora, duche central e chuveiro 
telefone, com valor de P.V.P. de €130,00 + IVA, incluindo 
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao 
seu perfeito funcionamento. 230 

4.3 Divisórias   

  Aplicação de 1 painel de duche para base de duche fixo com 
painel frontal 680mm, P.V.P. até 211,00euros + IVA, 
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 340 

4.4 Móveis de Lavatório   

  Fornecimento e aplicação de móvel  com 1 lavatório 
cerâmicos, branco, até 240,00€+IVA, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito funcionamento. 320 

4.5 Torneira   

  Fornecimento e aplicação de 1 mistudora monocomando p/ 
lavatório com valor de PVP de 45,00€+IVA, incluindo todos 
os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito funcionamento. 75 

4.6 Sanitas   

  Fornecimento e aplicação de 1 sanita, ROCA, modelo GAP, 
Ref. A342478000, com tanque compacto e tampo em 
termodur com dobradiças cromadas, com valor de PVP de 
107,00€ + IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

200 
6 Pinturas   

6.1 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. 30 

6.2 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. 50 
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G CASA DE BANHO SECUNDARIA   
1. Demolições e trabalhos preparatórios   

1.1 Remoção de loiças sanitárias considerando sanita, bidé, 
lavatório, e base de duche incluindo transporte de todos os 
materiais sobrantes a vazadouro. 230 

1.2 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. 60 

2 Revestimento de Paredes e Tetos   

2.1 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 
de parede (até 2,40 de altura), até 12,00 €/m2 + IVA, por 
cima do material cerâmico existente, incluindo cola especial 
Weberflex, betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza 
final e todos os trabalhos e materiais necessários a um 
perfeito acabamento. (Nota: não se considerou revestir as 
paredes que ficam atrás dos móveis) 

700 
3 Pavimentos   

3.1 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 
de pavimento, até 12,00 €/m2 + IVA, assente sobre 
betonilha, incluindo fecho das juntas bem como todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu 
perfeito acabamento. 125 

4 Carpintarias   

4.1 Fornecimento e montagem de portas interiores em madeira 
branca lacada com 80x200cm, incluindo ferragens, 
puxadores, fechaduras, aros e aduelas e todos os trabalhos 
e acessórios complementares. 450 

5 Equipamento Sanitário   

5.1 Bases de Duche   

  Fornecimento e Aplicação de 1 Base de duche rectangular 
1200x700,  até 120,00 €+IVA, incluindo todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito 
funcionamento. 250 
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5.2 Misturadora e coluna de duche para Base de Duche   

  Fornecimento e aplicação de 1 combinados de duche, 
contemplando uma misturadora, duche central e chuveiro 
telefone, com valor de P.V.P. de €130,00 + IVA, incluindo 
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao 
seu perfeito funcionamento. 230 

5.3 Divisórias   

  Aplicação de 1 painel de duche para base de duche fixo com 
painel frontal 680mm, P.V.P. até 211,00euros + IVA, 
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 340 

5.4 Lavatório   

  Fornecimento e aplicação de lavatório suspenso cerâmico, 
ROCA, modelo GAP, Ref. A327477000, branco, PVP até 
51,50€+IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

150 
5.5 Torneira   

  Fornecimento e aplicação de 1 misturadora monocomando 
p/ lavatório com valor de PVP de 45,00€+IVA, incluindo 
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao 
seu perfeito funcionamento. 75 

5.6 Sanitas   

  Fornecimento e aplicação de 1 sanita, ROCA, modelo GAP, 
Ref. A342478000, com tanque compacto e tampo em 
termodur com dobradiças cromadas, com valor de PVP de 
107,00€ + IVA, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. 

200 
6 Pinturas   

6.0 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. 25 

6.1 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. 30 
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H GERAL   

  Instalações Técnicas   

1. Abastecimento de Águas   

  Substituição completa de rede de abastecimento de águas 
(1 cozinha e 2 instalações sanitárias), 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, 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, ligação à rede em tubagem PEAD e todos 
os acessórios necessários , 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.  3100 

2. Esgotos   

  Substituição completa de Rede de Drenagem de Águas 
Residuais Domésticas (em 1 cozinha + 2 instalações 
sanitárias), 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.  1600 
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3. Electricidade   

  Substituição completa de Rede Interior Eléctrica em 
apartamento de tipologia T3, 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: 6 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). 

3500 

      

      

  TOTAL 34 565,00 € 

 

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, 

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. 
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Resumo do IVA: 

 

Resumo de IVAs Valor Materiais 
Valor de Mão-de-

obra 
Total 

  30% 70% 100% 

Valor s/ IVA 10 369,50 € 24 195,50 € 34 565,00 € 

Valor IVA 2 384,99 € 1 451,73 € 3 836,72 € 

Valor c/ IVA 12 754,49 € 25 647,23 € 38 401,72 € 

  

O valor do IVA para a sua obra é de 3.836,72€ e o valor total da obra com IVA é 

38401,72€ (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 3 meses 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 SANTANDER): PT50 0018 000352866654020 23 

 

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 Autos de medição quinzenais 55% 

Fase 3 Conclusão da Obra 10% 
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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 S. Caires – 

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, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. 

Sónia Caires 

 

(Eng.ª Civil | Dir. de Produção) 


