Construção de Moradia Unifamiliar
VELVET RESIDENCE
Póvoa de Varzim – Lote 48
Cliente: José Pedro Gonçalves Preto Carlos
NIF: 226 919 331

INTRODUÇÃO
A presente proposta refere-se à projeção e construção de uma moradia unifamiliar
situada no Loteamento Velvet Residence, sito na Póvoa de Varzim. Assim como
todos os trabalhos descritos a seguir referenciados e respectivos serviços de
arquitetura, engenharias e construção. De forma tudo se desenvolver em
consonância com projetos e em perfeita coordenação com todas as entidades
participantes que se apresentam ao cliente.
Programa:
Tipologia T3 com Closet, Individual.
Perfazendo:
Volumetria: 2 pisos acima da soleira.
A equipa de arquitetura irá desenvolver um projeto que vá de encontro ao programa
definido pelo cliente, através de elementos desenhados e imagens 3D. Tendo por
objectivo um projeto final único, adaptado à localização e à realidade funcional da
família que usufruirá da casa.
EQUIPA DE PROJECTO
A equipa de projeto é composta pelas diversas áreas pluridisciplinares: arquitetura
e engenharias: de estruturas, elétrica, telecomunicações, hidráulica, acústica,
térmica e gás. Responsáveis por elaborar todos os desenhos e elementos escritos
necessários para a correta execução da obra.
Compete a esta, a garantia da coordenação dos projetos das diferentes
especialidades e a sua exequibilidade, bem como cumprimento de todas as normas
legais previstas na legislação nacional, para legalmente se obter uma licença de
construção e licença de habitabilidade, assim como representar o cliente em todas
as entidades públicas.
ESTUDO PRÉVIO
O estudo prévio compreende uma primeira abordagem ao projeto, junto com o
cliente desenvolve-se com no programa pretendido a primeira ideia conceptual,
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espacial e volumétrica. Nesta fase, é possível exercer alterações até que a solução
esteja devidamente enquadrada entre a vontade do dono de obra, o custo e
materialização do próprio objecto arquitectónico.
Nesta fase ainda, desenvolvem-se os desenhos bidimensionais - plantas, cortes e
alçados, imagens tridimensionais, onde é possível afinar materiais, cores e
iluminação, mobiliário fixo.
PROJECTO LICENCIAMENTO
Em seguida segue-se o processo de licenciamento formal e legal do projeto
aprovado pelo cliente na fase de estudo prévio. Nesta fase serão produzidos os
desenhos, cálculos e memorias descritivas necessárias para instruir os processos
de licenciamento de arquitetura e projetos de especialidades necessários para dar
cumprimento ao exigido pelos organismos camarários, entidades certificadoras e
afins.
PROJECTO EXECUÇÃO
Por fim é elaborado, o projeto de execução é sendo este complementar ao projeto
de licenciamento. Este tem como objectivo compreender detalhadamente todos os
pormenores e procedimentos a ter em consideração no decorrer da execução da
obra, para que todos os detalhes estejam em conformidade com execução e
qualidade da obra. É nesta fase é que se determina a disposição de iluminação dos
espaços, mobiliário fixo e esquema de localização de aparelhagem, tipo: tomadas,
TV, telefone e vídeo porteiro. Bem como, outros pormenores de qualidade técnica
que tendem traduzir na construção a estética desta aferida pela equipa técnica e
dono de obra.
ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
Durante a execução a obra é prestada a assistência e acompanhamento técnico
tendo por objectivo a aferição da execução da obra e prestação de esclarecimentos
de todas as dúvidas decorrentes das interpretações dos desenhos, caderno de
encargos ou das especificidades, bem como dos materiais e técnicas usadas na
construção. O acompanhamento da obra será, pela equipa de arquitetura e
engenharia numa base regular (semanal) e sempre que necessário para o normal
andamento dos trabalhos. Fazendo a ponte de todas as fases de construção com o
cliente e com ele esclarecer qualquer tipo de dúvida existente.
QUALIDADE DE EXECUÇÃO
Os trabalhos contemplados na presente construção serão executados de acordo
com as melhores regras de arte de construir, obedecendo aos regulamentos e
normas em vigor, ao disposto neste mapa de acabamentos e às indicações de
projeto. Deve ainda atender às recomendações dos fabricantes dos materiais e
equipamentos a aplicar em obra, na correspondência aos respectivos termos de
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certificação e de homologação. Sobre a obra está incluído cinco anos de garantia
para a defeitos de construção e 2 anos para os equipamentos conforme prevê a
legislação nacional em vigor.
MATERIAIS
Todos os materiais a aplicar na obra serão da melhor qualidade de mercado, sendo
que as suas dimensões, formas e demais características estarão definidas no
projeto. Obedecerão ainda aos Regulamentos, Normas Portuguesas, Documentos
de Homologação, Especificações do L.N.E.C. ou que estejam em vigor na
Comunidade Europeia, assim como às especificações deste mapa de
acabamentos.
FUNDAÇÃO
A fundação estrutural da habitação será executada por fundação direta, com
escavação do terreno natural e colocação de betão de limpeza sobre o qual serão
executados, os elementos de fundação, o que permitirá que a habitação não esteja
em contacto direto com a terra, evitando a existência de humidade por capilaridade.
ESTRUTURA
A estrutura será executada em betão armado, sendo o betão de classe base C20/25
XC2 S3 e armaduras em aço de construção A500 NR. O betão se possível
logisticamente será sempre de Central e cumprirá as normas estruturais especificas
para o projeto em questão. Sendo aplicado em todas os pilares e paredes
estruturais, lajes de piso e cobertura sempre com material certificações e
devidamente ensaiado.
PARAMENTOS E REVESTIMENTOS EXTERIORES
PAREDES
As paredes Exteriores serão executadas em Alvenaria de Bloco Térmico de 20
assentes com argamassa.
As paredes exteriores serão revestidas por meio de sistema ETICS com 6 (seis)
centímetros de espessura, vulgo Capoto, com cor final a definir pela equipa
projetista em sintonia com cliente. Salvo se o regulamento do loteamento fizer essa
definição prévia.
PARAMENTOS E REVESTIMENTOS INTERIORES
PAREDES
As paredes interiores serão em tijolo cerâmico de 11, serão revestidas a gesso
projetado, do tipo Proyal, com acabamento liso a mecafino pronto a receber pintura
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final.
Onde necessário as paredes serão revestidas pelo interior por meio de forra de
gesso cartonado (12,5mm) tipo Placo Plat®, ou similar. Sendo a placa de gesso
cartonado do tipo Normal em zonas secas, Hidrófugo em cozinha e zonas de água)
e ignífugo em zonas de proximidade de fontes de calor extremas como fogão de
sala, fogões, fornos, recuperadores, etc.
O acabamento final será em tinta aquosa para paredes interiores tipo CIN®, ou
similar, com primário e tinta de acabamento Mate, e tinta antifúngica em zonas
húmidas. A cor base será Branco RAL 9001, não estando incluído pinturas
decorativas.
Nos wc’s prevê-se o fornecimento e aplicação de material cerâmico em painéis
60x60cm, em grés porcelânico do tipo Margrês, ou similar, até 25€/m2 (PVP) a
definir em sintonia com o dono de obra, após apresentação de amostras.
O acabamento das paredes da garagem e arrumos da garagem serão em Reboco
de Argamassa com acabamento areado uniforme ou em betão acabamento
uniforme.
O acabamento final com pintura em duas de mãos com tinta aquosa para paredes
interiores tipo CIN®, ou similar, com primário e tinta de acabamento Mate. Cor base
Branco 9001, não estando previstas pinturas decorativas.
TETOS
Os tetos serão em placa de gesso cartonado (12,5mm) do tipo Placo Plat®, ou
similar em todos os cómodos, incluindo ainda alhetas de remate e sancas normais
para cortinados, sob perfis e montantes de aço galvanizado. Tectos da zona da
garagem e arrumos de garagem será em reboco areado ou betão com acabamento
uniforme.
Para acabamento final serão pintados com tinta aquosa para paredes interiores tipo
CIN®, ou similar, com primário e tinta de acabamento Mate à cor base Branco 9001,
não estando previstas pinturas decorativas.
PAVIMENTO:
Opções:
Zonas Secas:
a.) Soalho flutuante do tipo Strong®, classe AC5, com 8-9 mm de espessura de
base em MDF ou contra-placado e Folha de Madeira Natural com 0,50,6mm. Pousado sobre filme de polipropileno de 3mm;
b.) Ou outro com PVP até 25,00€/m2 com aplicação
Em zonas de água Material cerâmico em grés porcelânico, do tipo “Margrés”, ou
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similar até 20€/m2 (PVP).
Pavimento da garagem e arrumos de garagem será com em betão, regularizada e
estabilizada com fornecimento de endurecedor de superfície e selante ou colocação
de material cerâmico antiderrapante até 15€/m2 (PVP).
ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
EM PAREDES EXTERIORES
Fornecimento e aplicação de isolamento térmico ETICS, vulgo Capoto® de 6cm de
espessura, grão de acabamento média em cor de acordo com projeto de
arquitetura.
EM PAREDES INTERIORES
Fornecimento e aplicação de isolamento acústico tipo Lã de Rocha PN-70, PK-70
PA-70 (70kg/m3), conforme projeto técnico das respectivas especialidades, na
solução das paredes interiores serem em pladur.
EM COBERTURA
Cobertura será Plana não acessível.
Composta por Laje de betão certificado, incluindo placa de isolamento em XPS, tipo
roofmate de 8cm, camada de enchimento com pendente em argamassa com malha
sol, e sistema de impermeabilização de dupla tela asfáltica do tipo Imperlarum®, ou
similar, ou em alternativa tela de PVC 12G da Sika®, ou similar, com dobragem dos
muretes em tela (sendo a definição técnica do tipo da impermeabilização da equipa
projetista), por fim será protegida por manta geotêxtil e godo. Os rufos serão em
chapa pré-lacada ou zinco n.12, conforme projeto de arquitetura.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM DE ÁGUA
A rede de drenagem e abastecimento de águas corresponderá aos diferentes tipos
de peças desenhadas previstos previamente nas especialidades que os
determinam segundo a legislação nacional em vigor.
Para a rede de abastecimento de água serão utilizadas tubagens em PP-R do tipo
sistema COPRAX®, ou similar, sendo que para a tubagem correspondente à água
quente ainda se irá isolar termicamente com mangas de polipropileno (PP).
Na situação de instalação de sistema de aquecimento central cuja fonte de energia
é a lenha a tubagem necessária em cobre não se contempla no presente orçamento
sendo orçamentado à parte e previamente à execução da obra.
No que compreende a rede de drenagem das águas residuais, serão em tubos de
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PVC, rígidos, com capacidade de resistência correspondente às pressões máximas
exigidas, sendo que todos os equipamentos sanitários serão dotados de sifão.
A drenagem de águas pluviais será realizada por via de caleiros e tubos de queda
convenientemente dispostos na habitação em chapa de aço pré-lacada de 1,5mm,
perfeitamente estanques pelo interior, sendo direcionada a água para caixas de
pavimento sumidouras ou ligadas à rede pública (conforme projeto de
especialidade). As dimensões das caixas a executar terão a profundidade
necessária para permitir o correto escoamento das águas feito por gravidade.
SISTEMA ELÉTRICO
Todo o sistema eléctrico previamente previsto e determinado para a construção
deverá fazer cumprir as normas nacionais regulamentares em vigor, (Regras
Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão - RTIEBT, assim como
Normas CEI/IEC), e ainda todos os materiais a aplicar deverão se encontrar
homologados e respeitar os níveis de qualidade a que são referentes.
Fornecimento e aplicação de luminárias de encastrar em alumínio injetado com
lâmpadas de LED, interior e exterior, redondas até um máximo de 45 unidades
sendo os mesmos distribuídos pela Suite, Quartos, WC´s, Sala e Cozinha e
Lavandaria. Será aplicado um ponto por varanda e 3 no Terraço. Sendo os
restantes espaços equipados com ponto de luz., não estão incluído outro tipo de
luminárias ou candeeiros.
Todos os elementos são previamente testados e ensaiados, quer na sua
intensidade de iluminação para o espaço em que se inserem, assim como na sua
localização, evitando a criação de áreas de sombra, mal iluminadas, ou excesso de
iluminação nos espaços que venha posteriormente a prejudicar os utilizadores.
Fornecimento e aplicação de tomadas, interruptores, dados, TV, serão da marca
EFAPEL® tipo Série QUADRO 45 ref.:45911T, de cor branca, ou similar.
Não está prevista a aplicação de iluminarias, candeeiros nem lustres decorativos.
PRÉ-INSTALAÇÃO: SISTEMA ALAMER, SOM E CCTV
Pré-instalação de todo o sistema de alarme de intrusão, som e CCTV tanto interior
como exterior. Conforme previsto e definido em projeto e deverão cumprir as
normas nacionais regulamentares em vigor e todos os materiais a aplicar deverão
se encontrar homologados e respeitar os níveis de qualidade a que são referentes.
Não será prevista o fornecimento os equipamento tais como titulo de exemplo,
detectores de movimento, centrais de som, colunas, câmaras interiores ou
exteriores, etc.
EQUIPAMENTOS/SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
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Vídeo-porteiro, por meio camara CCTV na fachada frontal, com acesso pela rede
de TV e som via intercomunicador. Todas as instalações e sistemas e
equipamentos de comunicação ITED incluindo telefones deverão, para além de
satisfazer as normas regulamentares nacionais em vigor, cumprir igualmente as
boas regras de execução técnica e montagem previamente previstas no respetivo
projeto de especialidades. Todos os materiais utilizados terão de estar
homologados e respeitar os níveis de qualidade a que são referentes.
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AVAC
VENTILAÇÃO
Será executado de sistema de ventilação mecânica nos WC’s que não tenham
ventilação natural por meio de janela ou claraboia.
ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS (AQS) E AQUECIMENTO CENTRAL:

OPÇÃO BASE A: (Aquecimento Central)
Caldeira a gás natural de chão, com tecnologia de condensação com kit solar da
BAXI®, ou similar em qualidade e PVP para aquecimento central e águas
sanitárias. Incluindo rede de distribuição e radiadores do tipo BAXI® Dubal.
Incluindo fonte de energia renovável tipo, 1 Kit Solar AQS composto por dois painéis
solares, sistema forçado, tipo ROCABAXI®, ou similar em qualidade e PVP para
aquecimento de águas sanitárias, conforme as normas regulamentares nacionais
em vigor.

OPÇÃO BASE B: (Aquecimento Central)
Bomba de Calor da BAXI®, tipo IPLUS ou similar em qualidade e PVP para
aquecimento central e águas sanitárias, incluindo rede de distribuição e radiadores
do tipo BAXI® Dubal.

OPÇÃO BASE C: (Aquecimento e Arrefecimento Central)
Sistema de ar-condicionado, em sistema multi-split por 2 unidades exteriores e 5
unidades interiores de parede tipo split em Suite, Quartos, Sala e Cozinha.
RECUPERADOR DE CALOR
Será instalado recuperador de calor de dupla face em sala, com um PVP de
1700,00€, incluindo tubo de exaustão embutido em “saco” de pladur.
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INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
As louça sanitária serão: sanita do tipo Sanitana®; lavatório tipo Sanitana® Soft
Branco ou similar em qualidade e PVP; base de duche extraplana da Sanitana ou
em revestimento conforme desenho de arquitetura, com acabamento em pedra
natural da região ou cerâmica similar ao aplicada nos pavimentos; misturadora de
lavatório, bidé e chuveiro do tipo OFA® Série Stillo ou similar em qualidade e PVP;
e ainda um armário de suporte de lavatório com 2 portas em Termolaminado à cor
a definir com o dono de obra.
CAIXILHARIAS:
A caixilharia será em alumínio do tipo Cortizo® ou Navarra®, ou similar em
qualidade e PVP, Série de correr e Série de Batente para portas de abrir a definir
pelo projeto térmico e acústico, de cor definida pelo projeto de arquitetura e de
acordo com as normas. E vidro duplo térmico, do tipo GuardianSun®, com a
seguinte composição base 8+12cx+3.3mm, coeficiente U 1.5/1.2 W/(m..K), para
vidros do alçado sul da casa, e similar com composição base 6+16cx+2.2mm com
emissividade baixa e com coeficiente U de 1.1 W/(m..K) para os alçados norte e
nascente, ao qual serão incluídas todas as ferragens e acessórios necessários,
inclusive nos vãos assinalados as devidas grelhas de ventilação.
Todos os elementos farão respeitar as características e funcionalidades previstas
e referidas pelo fabricante, cumprindo na íntegra as indicações do projeto da
térmica e acústica.
ESTORES:
Os estores serão em lâmina 50mm ou 40 mm, conforme vão, em PVC termolacado, com isolamento injetado em poliuretano, incluindo motorização,
aparelhagem de controle local e comando central.
Em alternativa, mediante solicitação do cliente e apresentação de valor extra
estores brisa-solar em parcial ou totalidade dos vãos e perante estudo a executar
pelo instalador, de forma a garantir o seu funcionamento perante a zona ventosa
do loteamento.
CHAMINÉS E RESPIRADOUROS:
As chaminés de exaustão de cozinha e eventual fogão de sala, em aço inox.
CARPINTARIAS
VÃOS INTERIORES:
Portas interiores em estrutura de favo, meio fio, de altura até 2,10m, com
acabamento esmaltado meio brilho cor branco (RAL9001), ou similar de acordo
com projeto arquitetura.
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Prevê-se ainda a colocação de todas as ferragens, nomeadamente dobradiças do
tipo JNF, série Eco ref.IN05.02275, fechadura do tipo JNF ref. IN20.716, Puxadores
do tipo JNF IN00.106 ou IN 00.083, ou similar.
RODAPÉ:
Os rodapés terão as dimensões 70x10mm em madeira maciça, FAIA ou similar a
definir pela equipa projetista em sintonia com o cliente.

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Os roupeiros serão embutidos, com portas até 2,40m em painel de derivados de de
madeira com acabamento esmaltado meio brilho cor branco (RAL9001), sendo o
interior executado em laminado. Prevê-se ainda a aplicação de todas as ferragens
necessárias, 1 prateleira superior, 1 conjunto 4 de gavetas amovível e 1 varão para
pendurados. O layout será definido pelo projetista e aprovado pelo de dono de obra.
Outro tipo de acessórios e elementos extras serão alvo de analise a quando da
definição do layout e alvo de analise de passível custo extra.
MÓVEIS DE WC
Os móveis de WC´s para lavatório serão com portas e frentes de gaveta em
termolaminado, de cor a definir pela equipa projetista e em sintonia com o dono de
obra, sendo o seu desenho estético exterior e de compartimentação interior definido
previamente à sua execução, sendo interior em laminado hidrófugo.
MÓVEIS DE COZINHA:
Os móveis de cozinha serão executados em duas versões a escolher pelo cliente:
móveis inferiores e ilha ou móveis superiores e inferiores. Terão portas e frentes de
gaveta em termolaminado, de cor a definir pela equipa projetista e em sintonia com
o dono de obra, sendo o seu desenho estético exterior e de compartimentação
interior definido previamente à sua execução. O interior será em laminado
hidrófugo.
Fornecimento e aplicação de tampo de móvel de cozinha em pedra da região, de
cor escura (com PVP até 120,00€/m2) de acordo layout da cozinha aprovado. Caso
seja solicitado pelo cliente tampos em material diferente do previsto será alvo de
analise de eventual maior valia, no diferencial de PVP dos materiais, a ser assumida
pelo cliente.
Fornecimento e aplicação de uma pia com cuba em inox, tipo Franke, ou similar em
qualidade e PVP até 120,00€ (PVP) e misturadora de cozinha até 100€ (PVP).
Os electrodomésticos e sistema de exaustão de encastrar não estão contemplados.
MÓVEIS DA LAVANDARIA:
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Os móveis de lavandaria serão executados em móveis inferiores terão portas e
frentes de gaveta, bem como interior e tampo em laminado hidrófugo, de cor
branca, sendo o seu desenho estético e de compartimentação interior definido
previamente à sua execução.
Fornecimento e aplicação de uma pia com cuba em inox, tipo Franke, ou similar em
qualidade e PVP até 60,00€ (PVP) e misturadora até 40€ (PVP).
Os electrodomésticos não estão comtemplados
VIDROS:
RESGUARDOS DE WC:
Fornecimento e aplicação de divisórias de duche, folha fixa e de abrir, conforme
dono obra e arquitetura, em vidro temperado de 8mm de espessura e até 2m de
altura.
ESPELHOS:
Fornecimento e colocação de espelhos em meio cristal nas instalações sanitárias,
conforme projeto de arquitetura e aprovação do dono de obra.
GUARDAS DE VARANDA
Fornecimento e aplicação de guardas de varanda, conforme projeto de arquitetura,
com 90cm de altura.
ARRANJOS EXTERIORES
ÁREAS VERDES:
Os arranjos exteriores irão prever o tratamento das cotas do terreno e limpeza de
eventuais resíduos de obra, preparados para sementeira de relva em zonas de
espaços verde.
Árvores, arbustos e canteiros não estão comtemplados serão da responsabilidade
do cliente.
Não está comtemplada rede de rega, nem rede de iluminação exterior, em ambos
os casos serão deixados pontos de alimentação elétrica e águas na parte frontal e
traseira da casa.

PAVIMENTOS EXTERIORES:
Os pavimentos exteriores serão lajetas de betão de grande formato eventualmente
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executado in situ, assentes sobre massame de betão regularizado em e/ou cubo
de granito da região (11x11cm) em rampas, porta de entrada, garagem e frentes
de espaços térreos.
MUROS EXTERIORES
No presente documento estão contemplados os muros de vedação do terreno, em
alvenaria de bloco de cimento, reboco areado e pintura final na cor base do
loteamento.
PORTÕES
Estão contemplados portão seccionado em porta de garagem em painel sandwich
à cor definido em projeto, incluindo automatismo com 2 comandos devidamente
testados e ensaiados.
Será ainda montado porta de acesso de carros e homem em estrutura de ferro
chapeada pela face exterior, devidamente tratada e pintada à cor de projeto e em
conformidade com regulamento de loteamento. A porta de carros terá automatismo
de abertura, estando incluindo dois comandos devidamente testados e ensaiados.
NOTA: Todos os materiais aqui apresentados poderão ser alterados em processo de
elaboração do projeto de arquitetura e exceção, estando sujeitos a aprovação pelo cliente
e à verificação de conformidade com o orçamento inicial estabelecido.

Barcelos, 28 de Março de 2019.

Primeiro outorgante,
_________________________________

Segundo outorgante
_________________________________
BASEAFF Lda.
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ORÇAMENTO
Cliente: José Pedro Gonçalves Preto Carlos
NIF: 226 919 331
Lote: 48
O presente orçamento contempla todos os trabalhos e materiais relativos ao
desenvolvimento e construção de uma Habitação Unifamiliar de Tipologia T3,
localizada na urbanização Velvet Residence na Póvoa de Varzim, conforme o
caderno de encargos supracitado e de acordo posteriormente com as plantas
apresentadas no projeto de arquitetura.
Assim o orçamento fixa-se no valor de:
130.000,00€ (Cento e Trinta Mil Euros),
aos quais acresce IVA à taxa legal em vigor.
O valor acima referido é fixo não sofrendo alteração desde que seja cumprido o que
está no caderno de encargos e projetos de execução, sendo a sua alteração alvo
de re-orçamentação sempre de acordo com o dono de obra e executor. As
alterações executadas deverão ser sempre feitas por escrito e assinadas por todos
os intervenientes no processo.
O documento após lido e aprovado por todos os intervenientes será assinado e
anexado devidamente o contrato referente ao compromisso do objecto supracitado.

Barcelos, 28 de Abril de 2019.
Primeiro Outorgante
_________________________________

Segundo Outorgante
_________________________________
BASEAFF Lda.

BASEAFF LDA, Rua da Bouça n.156 S. Romão da Ucha - Barcelos

PLANO DE PAGAMENTOS
Cliente: José Pedro Gonçalves Preto Carlos
NIF: 226 919 331
Lote 48
O plano de pagamentos do conjunto de trabalhos aqui presente é relativo ao
desenvolvimento e construção de uma Habitação Unifamiliar de Tipologia T3
com Closet, desenvolvido ao logo de 2 pisos, respeitando o plantas de arquitetura.
O documento após lido e aprovado por todos os intervenientes será assinado e
anexado devidamente o contrato referente ao compromisso do objecto supracitado.
O Plano de Pagamentos dos Trabalhos corresponde a um valor de construção de:
130.000,00€ (Cento e Trinta Mil Euros)
aos quais acresce IVA à taxa legal em vigor.
1ª Prestação: ASSINATURA DE CONTRATO: 4.000,00€ (Quatro Mil Euros);

2ªPrestação:

LEVANTAMENTO

DO

ALVARA

DE

CONSTRUÇÃO/

COMUNICAÇÃO PRÉVIA: 3.500,00€ (Três Mil e Quinhentos Euros);

3ª Prestação e Seguintes: Serão conforme pedidos de vistoria e consequente
libertação de tranches de dinheiro por parte da entidade bancária correspondente
a cada processo.

Barcelos, 10 de Abril de 2019
Primeiro Outorgante
_________________________________
Segundo Outorgante
_________________________________
BASEAFF Lda.
A Gerência

BASEAFF LDA, Rua da Bouça n.156 S. Romão da Ucha - Barcelos

