MINISTÉRIO DÂ ADMINISÏRÀCÃO I}O TERRITúRIO

CON1rRATO DE EMPRTITJTT}A

ENTRE

cooPERATffA I{AËrTACIOI{AL AS.RICANA , SCRú
E
MARqITES & ANDRATIE $OCIEDADE GESTORA DE PARTTeIFÂçÕF-S, LDA

/

/
'rverlaçáo" signif,ca qrr:alquer aumento ou diminuição nas ,l
quantidades dos trabalhos, incluiedo a introdução de novo"'itã^"üã:',
trabelho, não incluÍd.os n. contriLto originar, oÌr a r".rã"iË";.Ë ããt' '
.'
items, devido a mudarrça rirs plarros, projecções ou alinham*ot",
f.*ã:.,r
a sua adequação ã.s condir;iies rea s dò terreno.
"@bÍa,s- significa as ebral: porm anentes e as Obras provisórias ou
qualqirer delas, conforme iait circur istâncias.
1.2

O singrrlar inclui o plural ,e viÇe-vc rsar o rnascuüno inclui o feirrinino
vice-versa, de acordo com ers exigê rcias d.o contexto.

1.3

Dia, nrês e aÍlo signiÍica dia., mês

f

e

€ìno de calendáLrio.

ía
&

TNTEGRALTDA]DE DO CO]S'TRAT(

2.1

o presente corÌtratc deve ser rintr rpretado como um todo mantendo_
se vá1ido os acordos i;nterior es" celebrados entf,e as partes

}

nomeadarnente o contrâto i*e prerrtação de servíços celebrado em 12
de outubro de 2010 e o c:ontrat> d.e parceria Ëelebrado aos zz de
Outubro de 20 t J. celehradoi; mâlat ìm-se valid.os.
g

OE*ÍECTO DO COTITRÀT(}
Pelo trrresente Contrato, o

llone da Obra contrata o Ernlrreiteiro para a
realização dos Trabalhos iír3 corÌsìrução de I2s *o."ãir* gemàadas
do tipo T3 e 25 moradias clo T4, rìom umaáreatotal ae iÍ2 m= e de
12O ma respectiva::aente quie sç dr,stinam aos associados do Donc da
Obr"a, errr confor:aídade con:r:

aj os eleinentos objecto d.o i cordo de prestação de serviços
mencionado no ponto 2.e
'l,t cláus u1a 2 que fazem pàúe dos anexos a"
este contrato, nomeada-rrerrte froj:cto de arquitectura, Mapa de vãos,
Pormsnores Tecnicos, Nl:rpa; d,; Acabamentos, Cronãgrama de
Execuçáo FÍsica e Fínarrceira da c bra e peças Escritas e Dèsenhadas
da Operação de Loteamentc';
r

b) Os IÌrojectos de licenciarÍtrento a rrovad.os incluindo os projectos d.as
especi:úidades quer das ir:L{:ca-estr rturas urbanas que, da*-*orad.ias
T3 e T4 a entregiar'Íro prazí) definido no ponto 14.1 cla cláusula 14.

4

anÉtopo Do cCI3ITRA.To

+_r

"cHAvE
-presente
com o preço total ,d,eclqrac o, e incluínd.o a esfiido, projecto,
yÃo"
fabrico, transporte, ârcírâãèna nento, constrrtção, inÃtaiaçâo,

o

contrato é ce,lebrado com base no método

preparaçãa pãrã entrega, t;:lroaio e rectiÍi
coÍÍÌ o Contrato.

NÁ.

"F*orçaMaler"significaoseventosotlocoffênciasestípuladosna'
Clal:.àula

3O.

.,

.

hos Perxranerrtes a
da Obra, nos termos

conjunto de peças escritas e desenhadas
e ao
concretiaação do objecto contratual

o

a.

de engenharia' instalaçâo' ensaio'
ga, apoio de manutenção e outros

hiblicas"
incluindo
stalações
telecomunicações, etc-

da

ff*.3JJ;'*S:::
parte

"tqcaË
onde as Õ
e outros

"

Locaís Para Obra"

íur*"aô

d.e

à os documentos contendo

os

edições, etc.

Ernpreiteiro"

significa o prauo
"P$aue de eolrclrrsão" dos teste^s finais
trabalhos e realtzaçâo
na C1áusula t2'1 do Contrato
"-ïp"i"a"
em vigor.

oporrnaçâo" sigrrifi.ca a formação a sêr providenciada
pelo
EmpreÍteiro às pessoâs designadas
estibulaclo no Çontrãtr '

Pelo

Ânãsmo DÕs fn'ABALÍIos
5.1 Consbrução, flo prazo de 66O (,seiscer:tos e sessenta) dias, u*-l-tir.
presente ''
moradias germinádas TB e das 25 mc radias T4, objecto do
cçntrâÌ:oemconfon:ridadecomosl:rrojectcslicenciados-

5.2

com os projectos
Cr:nStfUção das infra-estrutr;l:ras ern conforrridade
úe loteamento licenciados-

5,3

Os Pr.ojectos que consútuetn objecto do presente contÍato üÌclui

o

seguinte:

a) Projectos necessários ii

excct
presente conrrato e que 'rerrh.a
Jicenciadorâ.s, ÍÌoÍneadamente;:
;iìLo

ção das moradias objecto do
Ì a ser exigidos pelas entidades

e Arl rorização

iodo

D ePósito

tt:essibildades;
r e. l'elefonia
ïbansformação; Pfoje,cto de Rede de Esgotos Doméstico ee
pluvial incfüináo nsïação de tratamento de Aguas Residuais
alterrrativas;

o

F\.ojecto d.e Árquítecttrra

IEstruturas; Prôjectc de

moradias T3 e T4; Itojecto de
Inrrtalações E1éctricas; Projecto de

d'a s

Redes de Aguas;

entre as
O âmbito do trabatho pode Èor ÏìJoclflcado, de comum acordo
do
detalrrado
levantamento
pur*"., tenclo .rÌ1 .orà os rr:sultados do
licenciadoras'
pelas
entidades
l,ocal d.a obra e as exigêncieLs; imBos [a$
OBRA

6

OBRÍGAçÕES GERATS DO I:ÌO$Õ t

6.1

devido tertPo, todos
O Dono da Obra cleve forneo(:)r ao El npreiteilo' Êm
os docr.tm*rio*, dados e irrforma;ões n*cessários pâïa o esfudo,
r:lahoração de projecto e ç:(e:(:uç{o das Obras' rromeada:rrente:

'A

i)oesquem*dç1ç:cì,es.sutterrâneasrelativasàsinstalações
e esgotos
água
de electrícid-ade' l.tliecpmt nicações, petróÏeo'
qrre exieta:ro Íro l-tl'::al fle ( lbra's, desde que ()s Ï>ossuai

iìcopi'udasLeise;Re$ulamentosquesejamrelevantespara
a execuçáo do Co;n trato;
iü) Qualquér 011ïro r:ler[en.o, dado, alroio o11 inform.ação,
indicad'aÏlâsF)spociÍï;açõesTécnicasottrequerido
pontualmente pelo Empt iteiro paraaexecução das obras.

6.2

e f<rrnt cer todas as licenças, certífícados,
locais, tais como
autonuaçÕes s aprovações errigirflos oelas autoridades
renote
.Licenças cle obra, documentcrs do

ü Dono da ohra deve

<rbte;r
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