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DEEMPREITADA
CONTRATO

Entre
ns 10,5160NIF509004 512,com sedeem RUACABODO LUGAR,
FREGUESIA
DECARVIçAIS,
069 CARVIçAIS,
adiante designadopor "DONO DA OBRA"e primeiro outorgante,aqui
peloPresidente
Francisco
AntónioRoqueBraz
representado
de Freguesia
e
ROTAEVOIUTIVA,
LDA.,pessoacolectivans 510974 600com sedenaAvenidada lgreja,lote 14,
por "EMPREITEIRO"
e segundo
outorgante,
aqui
R/ChãoDto,6300-399
Guarda,adiantedesignado
pelosSócios-Gerentes
DiasBritese VitorManuelAntunesValente.
PauloRicardo
representado
queseregepelasseguintes
cláusulas:
Écelebrado
o presenteContratode Empreitada,
CIAÚSULA1E
e este,aceita,a Empreitadapara a "Obra de
1- O DONODA OBRAadjudicaao EMPREITEIRO
o conjuntode trabalhos
Estabilização
Após lncêndio PA51498",compreendendo
de Emergência
previstosno cadernode encargos/programa
de procedimentos.
pelo EMPREITEIRO,
ou de estese revelarincapazdo
incumprimento
2 - Em casode injustificado
o direitode executarele próprio,
cumprimentopontualdo Contrato,o DONODEOBRAreserva-se
podendo,inclusivamente,
ou mandar executarpor terceiros,e por conta do EMPREITEIRO,
abrangerserviçosincluídosno objectodo presenteContrato.
29
CLAÚSULA
pelo mesmoe, em tudo o que estefor
1 - A empreitadaobjectodo presentecontratoreger-se-á
omisso,observar-se-á
o dispostonos documentosque em seguidase enumeram,QUêficam a
em tudo quantonão o contrariem:
fazerpartedo presentecontratoe que serãoaplicáveis
a) Programa
de Concurso;
b) Cadernode Encargos;
c) Propostado Empreiteiro;
ne10.5L60- 069Carviçais
Freguesia
de Carviçais
/ RuaCabodo Lugar,
is@hotmail.com.
x. 279 393283/ E-mail: j-fcarvica
Telef./Fa
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entre as peçascontratuaisenunciadasnas
2 - Casose verifiquemdivergências,
umas sobreas outraspor ordem pela qual são enumeradas,
númeroanterior,elas prevalecem
em primeirolugaro dispostonesteContrato.
observando-se
3 - para cumprimento do objecto e âmbito do presentecontrato, o DONO DE OBRA e o
ao
de todo o teor e conteúdodos documentosANEXOS
tomaramconhecimento
EMPREITEIRO
presentecontrato.
cumprindoe
adoptaráas melhorestécnicasflorestais,
dasobras,o EMPREITEIRO
4 - Na execução
indicaçõesou
fazendocumprir o Projectoaprovado,bem como quaisqueroutras prescrições,
da PRIMEIRAOUTORGANTE.
orientações
CIAÚSULA3E
1- O preçoglobalda empreitadaobjectodo presenteContratoé de 82.638.40€(Oitentoe Dois
e Trinto e Oito Eurose Quorento Cêntimosl.com exclusãodo imposto de valor
Mil Seiscentos
acrescentado.
ou variantesaos projectosdevemconstarde documentoescritoassinado
Z - Todasas alterações
podendoser aditadosou suprimidosdeterminados
pelo DONODE OBRAe pelo EMPREITEIRO,
trabalhos,casoo IFAPassimo sugiraou aproveas referidasalterações.
na cláusula
da obra e os projectosidentificados
analisouo localde execução
3 - O EMpREITEIRO
segunda,garantindoque não haverálugar a qualquerreclamaçãopor erros e omissõesque
entre as listasde quantidadee de trabalhoe o projecto,que decorram
resultemde divergências
dos diversosprojectos.
da falta de compatibilização
4 - O valorindicadono númeroum da presentecláusulaé fixo paraos elementosde projectose
demaisdocumentoscontratuaisno que respeitaà execuçãoda obra,não estásujeitoa revisãode
preços.
5 - O preçoglobalfixado no número um da presentecláusulapoderáapenassofrer reajustes
decorrentesde alteraçõesao projectopor iniciativado DONODE OBRAou por
exclusivamente
previstasno presente
este aceites,e pela execuçãode trabalhosa maisnos termose condições
contrato.
ao
do presentecontrato,não haveráqualqueradiantamento
6 - Na datade assinatura
EM PREITEIRO.
Freguesia
de Carviçais
/ RuaCabodo Lugar,ne 10. 5160 069 Carviçais
279393 283 / E-mail:j_fcarvicais@hotmail.com.
Telef./Fax.
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CIAÚSULA4E
do EMPREITEIRO:
1- Sãoobrigações
e responsabilidades
L - O empreiteiroé responsável:
planeamentoe coordenação
de todos os
a) Peranteo dono da obra, pela preparação,
bem como pela preparação,
trabalhosda empreitada,ainda que em caso de subcontratação,
à aplicação,em geral,das normassobre
planeamentoe execuçãodos trabalhosnecessários
higienee saúdeno trabalhovigentes.
segurança,
planeamento
pela preparação,
dos
e coordenação
b) Peranteas entidadesfiscalizadoras,
higienee saúdeno trabalhoem
das medidassobresegurança,
à aplicação
trabalhosnecessários
do documentoindicadona alíneai) do n.e4 da presentecláusula.
vigor,bem comopelaaplicação
paraa realização
da
e o fornecimentode todosos meiosnecessários
2- A disponibilização
incluindoos materiaise os meioshumanos,
ou acessórios,
obra e dos trabalhospreparatórios
competeao empreiteiro.
técnicose equipamentos,
por exigência
legalou
3 - O empreiteirorealizatodosos trabalhosQU€,pelasuanatureza,
como preparatóriosou acessóriosà execuçãoda
segundoo uso corrente,sejam considerados
obra.
da obracompreendem
ainda:
da execução
e o planeamento
4 - A preparação
pelo empreiteiroao dono da obra de quaisquerdúvidasrelativasaos
a ) A apresentação
da empreitada;
aosmétodose àstécnicasa utilizarna execução
materiais,
dúvidaspelodono da obra;
b ) O esclarecimento
dessas
relativamente
a erros e omissõesdo
pelo empreiteirode reclamações
c) A apresentação
projectoque sejamdetectadosnessafaseda obra,nostermos previstosno n.e4 do artigo
378"do CCP;
que se referea alíneaanterior;
d) A apreciação
e decisãodo dono da obradasreclamações
de construção
a adoptarna realização
e) O estudoe definiçãopeloempreiteirodos processos
dostrabalhos;
pelo empreiteirodo plano de trabalhosajustado,no caso
f) A elaboraçãoe apresentação
previstono n.e3 do artigo361."do CCP;
g) A aprovação
pelodonoda obrado documentoreferidona alíneaf);
prático do Plano de
h) A elaboraçãode documentodo qual conste o desenvolvimento
as medidasaí
e complementar
desenvolver
Segurança
e Saúde,devendoanalisar,
Freguesia
de Carviçais
/ RuaCabodo Lugar,ne L0. 5L60 069 Carviçais
x. 279 393 283 / E-mail: j-fcarvicais@hotmail.com.
Telef./Fa
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previstas,em função do sistemautilizadopara a execuçãoda obra, em particularas
peloempreiteiro.
de trabalhosutilizados
O documentodeverá
tecnologias
e a organização
conter a avaliaçãodos riscos,a previsãodos meiosadequadosá prevençãode acidentes
relativamentea todos os trabalhadorese a terceirosem geral,bem como a planificação
de acordocom astécnicasconstrutivas
dasactividades
a utilizarem obra.
de prevenção,
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CLAÚSULA
1- O DONODEOBRAfez a consignação
da obrano dia 25 de Setembrode 20L4.
pelaconclusão
2 - O EMPREITEIRO
da obra,de acordocom o projectoe semvícios,
é responsável
defeitosou irregularidades,
no prazomáximo8 (oitol meses,a contarda data da consignação
dos
trabalhos.

3 - O prazofixadono númerodois da presentecláusula
é improrrogável,
salvoautorização
préviado IFAP.
expressa
e escritado DONODEOBRA
através
de autorização
CIAÚSULA63
1 - Até ao dia 30 de cadamês,o EMPREIïEIRO
apresentará
o mapade mediçãodas quantidades
de trabalhosexecutadas
duranteo mês em curso,à FISCALIZAçÃO,
a qual dispõede 3 (três)dias
paraconferência,
e entregaao DONODA OBRA.
2 - As facturasdo EMPREITEIRO
serão elaboradasde acordocom os mapasde mediçãodas
quantidades
pelaFISCALIZAçÃO.
de trabalhosexecutadas
em cadamês,aprovadas
3 - O DONODE OBRAliquidaráao EMPREITEIRO
o custodos trabalhosrealizados,
com base
facturaspor esteapresentadas,
em conformidadecom os respectivos
autosde medição.
4 - Emcasode divergência
sobreo conteúdoou montantede facturas,a PRIMEIRA
OUTORGANTE
liquidará,ho prazoreferidono número 2, a importânciasobrea qual hajaacordo,devendoas
divergências
por acordoentre as partes.
ser resolvidas

5 - Sehouverlugarà aplicação
penalidades,
de quaisquer
multasou quaisquer
outrasprestações
por
e/oucompensação partedo EMPREITEIRO,
taisvalores
peloDONODEOBRA
serãodeduzidas
no últimopagamento
a queo EMPREITEIRO
tenhadireito.
Freguesia
de Carviçais
/ RuaCabodo Lugar,ne 10. 5160- 069 Carviçais
Telef./Fax. 279 393 283 / E-mail: j_fcarvicais@hotmail.com.
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CIÁUSULA73
1 - Serãoda responsabilidade
o segurocontraacidentes
do EMPREITEIRO
de trabalhodo pessoal
empreguena obra,incluindoo dos seussubempreiteiros,
e segurode máquinase equipamentos
que lhe pertençam,
bem comoaossubempreiteiros.
2 - Serãoaindada responsabilidade
o segurode responsabilidade
do EMPREITEIRO
civil contra
terceiros,devendoas respectivas
apólicesser apresentadas
ao DONODE OBRAaté à data da
consignação
da obra.
3 - Todosos acidentesverificadosno decorrerda obra deverãoser imediatamentecomunicados
pelo EMPREITEIRO
ao DONODE OBRA,à entidadefiscalizadora,
bem como à companhiade
seguros,através de carta registadacom aviso de recepção,sob pena de todas as suas
consequências
lhevirema ser exclusivamente
imputadas.
CIÁUSULA83
1- O EMPREITEIRO
compromete-se
a informarimediatamente
o DONODEOBRA,por escrito,de
qualquerfacto próprio ou causade força maior, susceptívelde provocaratrasosou mesmo
suspensão
dostrabalhos.

ctÁusulA93
1 - Se no decorrerdos trabalhossurgiremoutros não enquadráveis
na previsãoda cláusula
segunda,o EMPREITEIRO
compromete-se
a realizá-los
e a facturá-lospelos preçosunitários
contratuais,
ou casonão existam,com baseem preçosa acordar.
2 - Casonão haja acordosobre os preços,nos termos do número anterior,o DONODE OBRA
poderáadjudicara outros empreiteirosos trabalhosprevistosno número L, desta cláusulae
relativosao empreendimento,
que poderiamser considerados
trabalhosa mais da presente
empreitada.
1Og
CTAUSULA
1 - Sempreque a fiscalização
o determinare de acordocom o previstonos regulamentos
em
vigor,realizar-se-ão
vistoriasna empreitadaparaverificação
da suaexecução.

Freguesia
de Carviçais
/ RuaCabodo Lugar,ne L0. 5160- 069 Carviçais
Telef./Fax.
279 393 283 / E-mail:j_fcarvicais@hotmail.com.
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2 - Quaisqueralteraçõesde marcasou materiaisprevistosnos documentose anexosao presente
dependerãosempre da aprovação
contrato que venham a ser propostospelo EMPREITEIRO
escrita do DONO DE OBRA,respeitandoaquele, salvo acordo em contrário,âs condiçõese
características
técnicasexigidasno projecto.

ctÁusulAue
poderásubcontratarpartesda obra ou tarefasa executarna mesma.
t- O EMPREITEIRO
2- A subcontratação
de partes ou de tarefas a executarna mesma,não retira nem limita a
perante o DONO DA OBRA, no que respeita ao
responsabilidade
do EMPREITEIRO
quantoà perfeiçãoe boa execuçãode
cumprimentodo presentecontrato,designadamente,
perantea Segurança
Sociale Responsabilidade
todosos trabalhos,responsabilidade
Civil.

cúusulA 12s
proceder-se-á
1- Logoque a obra sejaconbluída,
à suavistoria.
2 - Casoas operaçõesflorestaisnão se encontremexecutadascomo descritono cadernode
encargos
e no projecto,o EMIPREITEIRO
tem a responsabilidade
de rectificar
em consonância.
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1 - A rescisãounilateraldo presentecontratopor qualquerdosoutorgantesterá lugare processarse-á de acordo com o clausuladodo presenteContratoe aplicando-se
a demais legislação
aplicável,
semprejuízodo dispostonosnúmerosseguintes.
2 - A rescisãoseráfeita atravésde cartaregistadacom avisode recepção.
3 - Havendorescisãode contratoe por solicitação
do DONODE OBRA,deveráo EMPREITEIRO
retirardo localdostrabalhos,
todosos equipamentos,
maquinaria
e pessoale levantaro estaleiro
no prazo máximo de três dias úteis, e de modo algum poderá impedir ou prejudicaro
prosseguimento
da execução
dostrabalhospelo DONODEOBRAou por terceiros,expressamente
renunciando
a qualquerdireitode retenção.
4 - A rescisãodo contratodeterminaráa imediatasuspensão
dos pagamentos
e o apuramento
definitivode saldoscredorese devedores.
Freguesia
de Carviçais
/ RuaCabodo Lugar,ne 10. 5160- 069 Carviçais
Telef./Fa
x. 279 393 283 / E-mail: j_fcarvicais@hotmail.com.
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ao presentecontratodeverãoser
e relativas
entreos outorgantes
1 - Todasas comunicações
paraos
comavisode recepção
composteriorenviode cartaregistada
viafax/email,
endereçadas
seguintes
endereços:

-Do DONODEOBRA
FREGUESTA
DECARV|çArS
N9 ].0
RUACABODO LUGAR,
5L60 069 CARV|çA|S
-Do EMPREITEIRO
LdA
ROTAEVOLUTIVA,
OrO
LOTEL4,R/CHÃO
AVENfDA DA |GREJA,
6300 399 GUARDA

cúusulA 15s
- Nada foi convencionado
entre os outorgantes,directaou indirectamente,relacionado
com a matéria do presentecontrato,para além do que fica escritonas suas cláusulase
t

documentosanexos.
- Quaisqueralteraçõesa este contratosó serãoválidasdesdeque convencionadas
por
eliminadas
e da redacçãoque passaa
escritocom mençãoexpressa
de cadauma dascláusulas
2

ter cadauma dasaditadasou modificadas.
CLÁUSUIA163
1 - Sem prejuízodo direito de rescisão,êffi caso de desacordoou litígio relativamenteà
interpretaçãoou execuçãodestecontrato,os outorgantesdiligenciarão
no sentidode alcançar,
podendoser objectode uma tentativa
por acordoamigável,
uma soluçãoadequadae equitativa,
de conciliação.

ne10.5160- 069Carviçais
Freguesia
de Carviçais
/ RuaCabodo Lugar,
j-fcarvicais@
hotmail.com.
:
x. 279 393283/ E-mail
Telef./Fa
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OUTORGANTE
O PRIMEIRO

ranciscoAntó o RoqueBraz)

O SEGUNDO
OUTORGANTE

Evolutluâ,
anuelAntunesValente)

510 974

(PauloRicardoDiasBrites)
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Freguesia
de Carviçais
/ RuaCabodo Lugar,ne 10. 5160- 069 Carviçais
hotmail.com.
Telef./Fax. 279 393 283 / E-mail: j-fcarvicais@

