CONTRATO DE EMPREITADA N.º 48

Entre:
Primeira Outorgante: “BASEAFF, LDA.”, NIPC 513 953 663, com sede na Rua da Bouça, n.º
156, freguesia da Ucha, concelho de Barcelos, com o capital social de € 270. 000,00, e titular do
Alvará INPI n.º 82625-PUB, aqui representada pelos sócios e gerentes Bento Rodrigo Alves da
Silva, NIF 224 978 209, e Carlos Miguel da Rocha Fortes, NIF 221 629 661, doravante
designada como EMPREITEIRA.

Segundo Outorgante: José Pedro Gonçalves Preto Carlos, CC n.º 11906998 9 ZY6, válido
até 13/01/2020, NIF n.º 226 919 331 e Andreia Maria Leal Baptista, CC n.º 118391173 9ZY6,
válido até 18/05/2020, NIF n.º 220 090 642, residentes na Rua da Bataria, n.225, RC/ET, 4450800 Leça da Palmeira, adiante designado como DONO DE OBRA.
***
CONSIDERANDOS:
I.

O DONO DE OBRA é dono e legitimo possuidor do lote de terreno para construção
denominado por lote 48 sito no loteamento Velvet Residence, inscrito na matriz
predial urbana U5681 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Povoa de
Varzim sob o n.º 2004.

II.

O DONO DE OBRA solicitou à EMPREITEIRA que esta diligenciasse pela projecção
de uma moradia unifamiliar, tipologia T3, composta por dois pisos acima da cota de
soleira a edificar no imóvel referido em 1.

III.

A EMPREITEIRA diligenciou pela elaboração do projecto de arquitectura, composto
por planta(s) de piso(s), alçados e caderno de encargos, nos termos solicitados e já
aprovados pelo DONO DE OBRA;

IV.

Com a assinatura do presente contrato de empreitada a EMPREITEIRA diligenciará
pela elaboração do projecto de arquitectura e especialidades, bem como pelo
respectivo licenciamento e pagamento das taxas de licenciamento devidas, nos
termos solicitados pelo DONO DE OBRA;

V.

Apresentados os projectos de arquitectura e especialidades ao DONO DA OBRA,
estes consideram-se tacitamente aprovados, salvo comunicação escrita à
EMPREITEIRA.

VI.

Para a execução do presente contrato o DONO DE OBRA recorrerá a financiamento
bancário.

VII.

O DONO DE OBRA desde já autoriza a EMPREITEIRA a requer junto daquela
entidade bancária a realização de vistorias tendentes à libertação do capital
financiado.

VIII.

Para efeitos de notificação/comunicação a que alude o presente contrato, as partes
desde já indicam o seu email:
a) ____________@_____.___(Em caso de omissão, as notificações/comunicações
serão enviadas via carta registada para a morada referida no contrato).
b) geral@baseaff.pt
***

É livremente celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato de empreitada que se regula
pelos termos e condições estipulados nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
(Objecto)
Pelo presente contrato o DONO DA OBRA encomenda e adjudica à EMPREITEIRA os
trabalhos de construção civil e fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos
necessários à realização e concretização da empreitada a que aludem os anexos que
seguem junto ao presente contrato e que dele fazem parte integrante, designadamente:
a) ANEXO I - Orçamento BASEAFF;
b) ANEXO II - Caderno de encargos;
c) ANEXO III – PLANTA(S) de PISO(S);
CLÁUSULA SEGUNDA
(Preço)
1. As partes fixam o preço dos trabalhos a executar no valor global de € 130. 000,00€ (Cento
e Trinta Mil Euros), valor ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

2. O valor da empreitada manter-se-á inalterado desde que se mantenha inalterado o projecto
inicial e, bem assim, se mantenham inalteradas as características da obra, do terreno, ou
dos materiais a utilizar.
3. Existindo alterações, ambas as partes desde já manifestam a sua aceitação em rever o
preço global da obra, o que se formalizará por aditamento escrito ao presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA
(Acompanhamento e Fiscalização)
1. O DONO DE OBRA, poderá acompanhar e fiscalizar o andamento dos trabalhos,
qualidade dos materiais, sistemas construtivos e o prazo da sua execução.
2. O acompanhamento e fiscalização dos trabalhos e do prazo da sua execução podem,
contudo, ser efectuados por TERCEIRO, desde que o DONO DA OBRA
atempadamente comunique à EMPREITEIRA a sua identidade.
3. A EMPREITEIRA reserva-se, no entanto, no direito de não aceitar o TERCEIRO
designado, caso o mesmo interferira e/ou pretenda alterar os pressupostos
estabelecidos nos anexos I, II e III.
4. Caso a EMPREITEIRA não aceite o TERCEIRO designado, deve informar o dono de
obra da sua não aceitação e quais os motivos da rejeição.
5. Tendo o DONO DA OBRA designado TERCEIRO, entende-se que delega neste a
faculdade de proceder à denúncia de vícios, defeitos e aceitação da obra, o que faz
para todos os efeitos legais.
CLÁUSULA QUARTA
(Plano de Pagamentos)
1. O DONO DE OBRA procederá ao pagamento de preço acordado à EMPREITEIRA da
seguinte forma:
a) € 4.000,00 (Quatro mil euros) com a assinatura do presente contrato, que será
devolvido, caso o financiamento bancário não seja aprovado;
b) € 3.500,00 (Três mil e Quinhentos euros) com a levantamento do
alvará/comunicação prévia na CMPV;
c) O valor remanescente, conforme plano de pagamentos e libertação bancárias
acordadas, será pago na data da libertação de capital pela entidade bancária,
depois de solicitada a competente vistoria pela EMPREITEIRA.

O pagamento deverá ser realizado em numerário, cheque ou por transferência para a
conta bancária com o IBAN (PT50 0018 0003 4235 6576 0209 7) de que a
EMPREITEIRA é titular.
CLÁUSULA QUINTA
(Suspensão dos Trabalhos)
1. O não pagamento pontual das quantias devidas pelo DONO DE OBRA faculta à
EMPREITEIRA o direito de proceder à imediata suspensão dos trabalhos.
2. Suspensos os trabalhos, cabe à EMPREITEIRA designar a data de recomeço dos
mesmos, que não deverá, contudo, exceder os 3 meses.
3. A suspensão dos trabalhos confere à EMPREITEIRA o direito à indemnização pelo
prejuízo entretanto sofrido.
4. O incumprimento da obrigação de pagamento das quantias devidas pelo DONO DA
OBRA por período superior a 6 (seis) meses confere, no entanto, à EMPREITEIRA o
direito à resolução do contrato, sem prejuízo do direito à indemnização a que houver
lugar.
5. Para efeitos indemnização em caso de resolução de contrato, de uma parte sem justa
causa, desde já se aceita como montante mínimo indemnizatório o correspondente a
15% do valor em falta.
CLÁUSULA SEXTA
(Prazo)
1. Os trabalhos de empreitada contratados terão a duração previsível de 14 meses, não
podendo ultrapassar os 18 meses, contados desde a data do levantamento da licença de
construção pela entidade camarária e disponibilização de energia elétrica e água por
partes das entidades competentes.
2. A execução dos trabalhos pode ser interrompida por condições climatéricas adversas e
motivos de força maior.
3. Para efeitos de contagem do prazo de execução não se contabiliza o período de
suspensão ou interrupção dos trabalhos.
4. O prazo de execução dos trabalhos pode prorrogar-se por acordo das partes.

CLÁUSULA SÉTIMA
(Materiais)
1. Os materiais utilizados na execução dos trabalhos são fornecidos pela EMPREITEIRA e
devem respeitar as características previstas no caderno de encargos e nas normas legais
em vigor.
2. Qualquer alteração dos materiais utilizados deverá previamente ser ajustado entre DONO
DE OBRA e a EMPREITEIRA, devendo a alteração que implicar alteração no preço da
empreitada ser reduzida a escrito.
CLÁUSULA OITAVA
(Conclusão dos Trabalhos)
1. Uma vez findos os trabalhos, a EMPREITEIRA notificará o DONO DE OBRA para a
realização da vistoria para efeitos de aceitação de obra.
2. Notificado para o efeito, o DONO DE OBRA, ou TERCEIRO por ele designado, deverá
se apresentar para realização a aludida vistoria no prazo máximo de 15 dias úteis.
3. Realizada a vistoria, o DONO DE OBRA, ou TERCEIRO por ele designado, em conjunto
com a EMPREITEIRA lavrarão o respectivo auto onde faz constar que aceita total ou
parcialmente a obra, consoante no auto faça ou não referência à existência de vícios,
defeitos ou anomalias.
4. Não tendo o DONO DE OBRA comparecido à realização da vistoria no prazo fixado ou
tendo-a efectuado sem rejeitar total ou parcial da obra, considera-se a obra aceite para
todos os efeitos legais.
5. Nos termos da presente cláusula, tem-se para efeitos de data de aceitação de obra e
inicio de garantia de obra, o 15º dia útil a contar da data da notificação da
EMPREITEIRA, ou a data da elaboração do auto pelo DONO DA OBRA, conforme haja
ou não lugar à sua elaboração.
CLÁUSULA NONA
(Deficiências de Execução)
1. Se, por qualquer vício, defeito ou anomalia, a obra não estiver, no todo ou em parte, em
condições de ser recebida, o DONO DE OBRA notifica a EMPREITEIRA para, em prazo
30 dias, proceder às modificações ou reparações necessárias.
2. Pode, no entanto, o DONO DE OBRA fazer a aceitação da parte dos trabalhos que
estiver em condições de ser recebida.

3. Contra o conteúdo do auto que denuncie quaisquer vícios, defeitos ou anomalias deve a
EMPREITEIRA reclamar, no próprio auto ou nos 10 dias uteis subsequentes.
4. À reclamação apresentada pela EMPREITEIRA deve o DONO DE OBRA responder em
igual período.
5. A falta de apresentação de reclamação da EMPREITEIRA ou de resposta àquela pelo
DONO DE OBRA tem-se como aceitação dos argumentos expostos pelo que se
pronunciou em último lugar.
CLÁUSULA DÉCIMA
(Receção Provisória da Obra)
Aceite a obra, total ou parcialmente, considera-se efetuada a receção provisória da mesma,
data que se considera para efeitos de contagem do prazo de garantia legal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
(Prazo De Garantia De Obra)
O prazo de garantia da obra é o prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do previsto no artigo
1225.º do Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
(Receção Definitiva)
1.

Findo o prazo de garantia e por iniciativa do DONO DE OBRA ou a pedido da
EMPREITEIRA, proceder-se-á a nova vistoria das obras de toda a empreitada.

2.

Se pela vistoria se verificar que as obras não apresentam deficiências, deteriorações, ou
outras anomalias pelas quais deva responsabilizar-se a EMPREITEIRA, proceder-se-á à
receção definitiva.

3.

Não sendo efetuada a vistoria referida supra, considera-se a obra recebida definitivamente
pelo DONO DE OBRA, passados 30 dias desde o termo do prazo de garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
(Trabalhos a Mais)

Os trabalhos não previstos nos documentos anexos ao presente contrato devem ser
negociados entre as partes antes da sua efectiva execução, sem prejuízo do disposto no artigo
1216º do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
(Foro Competente)
Em caso de litígio emergente do contrato, será competente o Tribunal Judicial da Comarca de
Braga.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
(Lei Supletiva)
O contrato prevalece sobre disposições legais não imperativas. No caso de omissão, aplicar-se-á
de forma prioritária o disposto no Código Civil relativamente ao contrato de empreitada e,
subsidiariamente, o regime previsto para os contratos de empreitadas de obras públicas.
***
Feito em duplicado, em Barcelos aos 12 dias do mês de Abril do ano de 2019.
P/ Primeira Outorgante:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Segundo Outorgante:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

