
Roupeta & Filho Lda 
Rua Júlio Verne Lote 11-A 
Portela de Azóia 
2690-505 Santa Iria de Azóia 
 
                                                                                                Junta de Freguesia de Alvalade 
                                                                                                Rua Conde Arnoso Nº 5 – B 
                                                                                                1700-331 Lisboa  
 
 
                                                                                  AC. Dra. Rute Oliveira 
 
 
 
Assunto:                                                           N/ref:                                                          Data: 
Orçamento                                                      1024/19                                                     2019-07-08 
 
 
 
Vimos por este meio apresentar o nosso melhor preço para a execução dos trabalhos abaixo 
descriminados, da parte de instalação elétrica para a colocação e alimentação de iluminação 
de rua e alimentação de casas e quiosques a partir das caixas eventuais, 
na 6ª edição do Mercado de Natal de Alvalade de 2019; de 04 a 17 de dezembro de 2019. 
Com intervenção nos seguintes locais: 
 
 
 

• Colocação e alimentação de iluminação de Natal na frente e traseira (apenas em 
cima do alçapão) do Mercado de Alvalade Norte, em Lisboa; com abraçadeiras, cabos 
FVV 3G 2,5 , ligadores, caixas de derivação estanques e toda a mão de obra para a 
montagem e desmontagem, faz assim um total de:  

              1.970,00€ (mil novecentos e setenta euros). 
 
 

• Colocação e alimentação de iluminação de Natal nos postes de eletricidade das 
tansversais entre a Avenida da Igreja e a Rua Luís Augusto Palmeirim, em Lisboa;    
com abraçadeiras, ligadores, caixas de derivação estanques, cabos FVV 3G 2,5              

  e toda  a mão de obra para a montagem e desmontagem, faz assim um total de:  
3.120,00€ (três mil cento e vinte euros). 

              
 

•  Alimentação de 30 casas e  quiosques de madeira e 17 estruturas próprias ( só 
ligação de cabos das estruturas às caixas eventuais),  com a sua eletrificação na 
Avenida da Igreja, em Lisboa; com abraçadeiras, ligadores, caixas de derivação 
estanques, cabos FVV 3G 4  e toda a mão de obra para a montagem e desmontagem, 

              faz assim um total de: 2.850,00€ ( dois mil oitocentos e cinquenta euros). 
 
 
Faz assim um total das três parcelas de: 7.940,00€ (sete mil novecentos e quarenta euros). 
 
 
Acresce o IVA à taxa legal em vigor. 



 
 
 
Sem mais de momento e esperando a atenção dispensada. 
 
 
                                                                                                                 Atentamente                                                          
                                                                                                                 José Carlos roupeta 
 
 


