
 

 ----- CONTRATO N.º10-EOP/2016 -------------------- ---------------  

 ----- EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ALZIRA  CLÁUDIO ------  

 ----- EUROS: 517.842,69 € ------------------------ ---------------  

 ----- Aos … dias do mês de … do ano de dois mil e dezasseis, 

celebram o presente contrato de empreitada, pelo pr eço contratual 

de 517.842,69 € (quinhentos e dezassete mil, oitoce ntos e 

quarenta e dois euros e sessenta e nove cêntimos), sem inclusão 

do IVA à taxa de lei em vigor, nos termos das respe tivas 

disposições do Código dos Contratos Públicos, aprov ado pelo 

Decreto-lei número dezoito barra dois mil e oito, d e vinte e nove 

de janeiro e suas ulteriores alterações. ---------- --------------  

 ----- PRIMEIRO:  o MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL, número de 

identificação de pessoa coletiva 506 684 920, com s ede na Praça 

do Município, em Carregal do Sal, neste ato legalme nte 

representado pelo Presidente da Câmara, Rogério Mot a Abrantes, 

casado, empresário, portador do cartão de contribui nte fiscal 

número 118 815 636, residente em Arruamento Urbano a Sul da Vila, 

número quarenta e cinco, em Carregal do Sal, Fregue sia de 

Carregal do Sal, Concelho de Carregal do Sal, com o s poderes que 

lhe são conferidos pelas alíneas a) e b) do número um, do artigo 

trigésimo quinto, do anexo I, da Lei número setenta  e cinco barra 

dois mil e treze, de doze de setembro.  ----------- --------------  

 -----  SEGUNDO: ANTÓNIO LOPES PINA, UNIPESSOAL LDA., com sede Rua 

Conde D. Henrique, n.º87, freguesia de Mioma, conce lho de Sátão, 



pessoa coletiva número 508 223 849, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de Sátão, onde a mesma se enco ntra registada 

sob o mesmo número, com o capital social de cinco m il euros, 

conforme documentos juntos, titular do Alvará de Co nstrução 

número 66327, neste ato representada por António Lo pes Pina, 

portador do cartão de cidadão n.º 11805279 9ZX2, vá lido até sete 

de julho de dois mil e vinte e um, que intervém na qualidade de 

representante legal da ANTÓNIO LOPES PINA, UNIPESSO AL LDA., com 

poderes para o presente ato. ---------------------- --------------  

 --------------------- CLÁUSULA PRIMEIRA ---------- ---------------  

 ------------------------- Objeto  --------------------------------  

 ----- O presente contrato de empreitada tem por ob jeto a 

execução, pelo segundo outorgante ao primeiro outor gante, da 

empreitada «  Requalificação do Parque Alzira Cláudio ». -----------  

 --------------------- CLÁUSULA SEGUNDA --------------------------  

 --------------------- Prazo de execução -------------------------  

 ----- A empreitada objeto do presente contrato de empreitada 

deverá ser integralmente executada no prazo de cent o e oitenta 

dias de calendário, iniciados a contar da data da a ssinatura do 

auto de consignação total ou da primeira consignaçã o parcial ou 

ainda da data em que o dono da obra comunique ao em preiteiro a 

aprovação do plano de segurança e saúde, nos termos  previstos na 

lei, caso esta última data seja posterior. -------- --------------  

 --------------------- CLÁUSULA TERCEIRA -------------------------  

 ----------------- Preço e condições de pagamento ----------------  



 

 ----- O encargo total do presente contrato é de 54 8.913,25€ 

(quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e tre ze euros e 

vinte e cinco cêntimos), sendo 517.842,69 € (quinhe ntos e 

dezassete mil, oitocentos e quarenta e dois euros e  sessenta e 

nove cêntimos) referentes ao valor da empreitada e 31.070,56€ 

(trinta e um mil, setenta euros e cinquenta e seis cêntimos) 

relativos ao valor do I.V.A. ---------------------- --------- ----- 

 ----- 2 – O primeiro outorgante compromete-se a ef etuar o 

pagamento do preço nas condições e prazos a seguir discriminados:  

---------- a) Os pagamentos a efetuar pelo primeiro  outorgante 

têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado 

por medições mensais, aprovadas pelo director de fi scalização da 

obra, que serão realizadas de acordo com o disposto  na Cláusula 

vigésima sexta do Caderno de Encargos. ------------ --------------  

---------- b) Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 

dias após a apresentação da respetiva fatura. ----- --------------  

---------- c)No caso de falta de aprovação de algum a fatura em 

virtude de divergências entre o diretor de fiscaliz ação da obra e 

a segunda outorgante, deve aquele devolver a respet iva fatura a 

esta, para que esta elabore uma fatura com os valor es aceites 

pelo diretor de fiscalização da obra e outra com os  valores por 

este não aprovados. ------------------------------- --------------  

---------- d) O pagamento dos trabalhos a mais e do s trabalhos de 

suprimento de erros e omissões é feito com base nos  preços que 



lhes forem, em cada caso, especificamente aplicávei s, nos termos 

previstos no artigo trezentos e setenta e três do C ódigo dos 

Contratos Públicos.-------------------------------- -------------- 

 --------------------- CLÁUSULA QUARTA ---------------------------  

 ----------------------- Caução  ---------------------------------  

 ----- 1 – Para garantia do exato e pontual cumprim ento das 

obrigações contratuais, a segunda outorgante presto u caução no 

montante de 25.892,13 €. € (vinte e cinco mil, oito centos e 

noventa e dois euros e treze cêntimos), corresponde nte a 5% do 

valor da adjudicação, sem IVA, através da garantia autónoma 

n.º2016.10784 da Norgarante – Sociedade de Garantia  Mútua, S.A., 

efetuada em doze de dezembro de dois mil e dezassei s, tendo como 

beneficiário o Município de Carregal do Sal.------- -- ---------- - 

 ----- 2 – A garantia referida no artigo anterior é  constituída 

sem prazo e à primeira solicitação ( on first demand), não 

podendo, por isso, o autor da garantia deixar de a cumprir, seja 

por que motivo for, desde que reclamado esse cumpri mento pelo 

primeiro outorgante.------------------------------- -------------- 

-----3 – O primeiro outorgante reserva-se no direit o de proceder 

ao acionamento da caução junto da entidade bancária , sem 

necessidade de aviso prévio ao segundo outorgante, com vista à 

regularização de anomalias verificadas na obra obje to do presente 

contrato. -------- -------------------------------- --------------- 

 ----- 4 – Para reforço da caução prestada com vist a a garantir o 

exato e pontual cumprimento das obrigações contratu ais, às 



 

importâncias que a segunda outorgante tiver a receb er em cada um 

dos pagamentos parciais é deduzido o montante corre spondente a 

cinco por cento desse pagamento. ------------------ --------------  

 ----- 5 – As cauções prestadas pelo segundo outorg ante serão 

liberadas nos termos do número cinco do artigo duce ntésimo 

nonagésimo quinto do Código dos Contratos Públicos.  -------------  

 --------------------- CLÁUSULA QUINTA ---------------------------  

 ----------------- Prazo de Garantia da Obra  ---------------------  

 ----- 1 - O prazo de garantia da obra inicia-se a contar da data 

da assinatura do auto de receção provisória e varia  de acordo com 

os seguintes tipos de defeitos: ------------------- --------------  

 ----- a)Dez anos para os defeitos que incidam sobr e elementos 

construtivos estruturais; ------------------------- --------------  

 ----- b)Cinco anos para os defeitos que incidam so bre elementos 

construtivos não estruturais ou instalações técnica s; -----------  

 ----- c)Dois anos para os defeitos que incidam sob re equipamentos 

afetos à obra, mas dela autonomizáveis. ----------- --------------  

 ----- 2 – Caso tenham ocorrido receções provisória s parceladas, o 

prazo de garantia fixado nos termos do número anter ior é 

igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham 

sido recebidas pelo dono da obra. ----------------- --------------  

 ----- 3 – Excetuam-se do disposto no número um as substituições e 

os trabalhos de conservação que derivem do uso norm al da obra ou 

de desgaste e depreciação normais consequentes da s ua utilização 



para os fins a que se destina. -------------------- --------------  

 -----  --------------- CLÁUSULA SEXTA  ---------------------------  

 ---------------------- Penalidades  ------------------------------  

 ----- Se o segundo outorgante não concluir a obra no prazo 

contratualmente estabelecido, acrescido das prorrog ações 

acordadas ou legais, nos termos do artigo 403º do C ódigo dos 

Contratos Públicos, ser-lhe-á aplicada, até à sua c onclusão, ou 

até à rescisão do Contrato, uma sanção pecuniária d iária: -------  

------a)  Multa diária de 1% o (um por mil) do valor da adjudicação, 

no primeiro período correspondente a um décimo do r eferido 

prazo.--------------------------------------------- -------------- 

------b)Em cada período subsequente de igual duraçã o a multa 

sofrerá um aumento de 5%º, até atingir o máximo de 10%º, sem, 

contudo e na sua globalidade, poder exceder 20% do valor da 

adjudicação.--------------------------------------- -------------- 

 ---------------------- CLÁUSULA SÉTIMA  -------------------------  

 ---------------------- Rescisão do contrato  ---------------------  

 ----- 1- O incumprimento, por qualquer das Partes,  dos deveres 

resultante do presente contrato, nos termos do disp osto no Código 

dos Contratos Públicos, confere à outra parte o dir eito de o 

rescindir, sem prejuízo das correspondentes indemni zações legais 

a que tenham direito.------------------------------ -------------- 

 ----- 2- O Primeiro Outorgante poderá, ainda, resc indir 

unilateralmente o presente contrato, nos termos dos  artigos 333º, 

334º e 335º do Código dos Contratos Públicos.------ -------------- 



 

 ----- 3- O direito de rescisão será exercido se, a pós notificação 

do não cumprimento das suas obrigações e decorrido o prazo que 

lhe for fixado na notificação, o Segundo Outorgante  não tiver 

sanado o incumprimento.---------------------------- -------------- 

 ----- 4- No caso em que haja rescisão, esta entrar á em vigor na 

data que constar na receção do registo da carta que  para esse fim 

tenha sido envida ao Segundo Outorgante.----------- - ------------  

 ----- 5-Em caso de rescisão, consideram-se compens ados os 

trabalhos a menos com os trabalhos a mais que tenha m sido levados 

a cabo no âmbito deste Contrato ou de contrato adic ional a ele.-- 

 ---------------------- CLÁUSULA OITAVA  -------------------------  

 --------------------- Documentos integrantes  --------------------  

 ----- Na execução dos trabalhos que constituem o o bjeto deste 

contrato de empreitada e em todos os atos que lhe d igam respeito, 

o adjudicatário obriga-se a cumprir o disposto na s ua proposta, 

programa de procedimento, caderno de encargos e lis ta contratual 

de preços unitários que para todos os efeitos, faze m parte 

integrante do presente contrato. ------------------ --------------  

 --------------------- CLÁUSULA NONA -----------------------------  

 --------------------- Revisão de preços  -------------------------  

 ----- A revisão de preços contratuais será efetuad a nos termos do 

disposto no Decreto-Lei número seis barra dois mil e quatro, de 

seis de janeiro, segundo a fórmula composta. ------ --------------  

 --------------------- CLÁUSULA DÉCIMA ---------------------------  



 --------------------- Foro competente  ---------------------------  

 ----- Para todas as questões emergentes do present e contrato será 

competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Vi seu. ---------  

 --------------------- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ------------------  

 --------------------- Disposições Finais  ------------------------  

 ----- 1 – O concurso público relativo ao presente contrato de 

empreitada foi autorizado por decisão do Presidente  da Câmara de 

onze de outubro de dois mil e dezasseis, ratificada  pela Câmara 

Municipal na reunião ordinária realizada no dia cat orze de 

outubro mil e dezasseis. -------------------------- --------------  

 ----- 2 – A empreitada objeto do presente contrato  foi adjudicada 

por decisão do Presidente da Câmara, do dia sete de  dezembro de 

dois mil e dezasseis, ratificada pela Câmara Munici pal na reunião 

ordinária realizada no dia … de dezembro mil e deza sseis. -------   

 ----- 3 – A minuta relativa ao presente contrato f oi aprovada por 

deliberação da Câmara Municipal de Carregal do Sal,  na reunião 

ordinária realizada no dia … de … de dois mil e dez asseis. ------  

 --------------------- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -------------------  

 --------------------- Documentos anexos  -------------------------  

 ----- Arquivam-se os seguintes documentos: ------- ---------------  

 ----- a) Documento de identificação do representan te do segundo 

outorgante; --------------------------------------- -------------- 

 ----- b) Certidão de teor da Conservatória do Regi sto Comercial 

de Sátão; ----------------------------------------- --------------  

 ----- c) Alvará de Construção; ------------------- ---------------  



 

 ----- d) Certidão do Instituto de Gestão Financeir a da Segurança 

Social; ------------------------------------------- --------------  

 ----- e) Certidão do Serviço de Finanças de Sátão;  --------------  

 ----- f) Comprovativo da caução prestada; -------- ---------------  

 ----- g) Documento comprovativo de que não se enco ntra na 

situação prevista na alínea i) do artigo quinquagés imo quinto do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decret o-Lei número 

dezoito barra dois mil e oito, de vinte e nove de j aneiro 

(registo criminal, no caso de se tratar de pessoas singulares, 

ou, no caso de se tratar de pessoas coletivas, o re gisto criminal 

dos titulares dos órgãos sociais da administração, direção ou 

gerência das mesmas). ----------------------------- --------------  

 ----- Este contrato foi lido e o seu conteúdo expl icado em voz 

alta aos outorgantes e que irá ser assinado pelos m esmos. -------  

 ----- Os outorgantes rubricaram os documentos refe ridos no 

presente contrato e declararam que conhecem perfeit amente o seu 

conteúdo. ----------------------------------------- --------------  

 -------------------- O primeiro outorgante, ------ ----------------  

 

 

 ------------------ (Rogério Mota Abrantes) ------- ---------------  

 -------------------- O segundo outorgante, ------- ----------------  

 

 --------------------- (António Lopes Pina) ------- ---------------  


