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CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES NO BRASIL, NO 

MONTANTE DE 102,5 MILHÕES DE EUROS 

 

A "TEIXEIRA DUARTE, S.A." informa que a sua participada indireta a 100%, “EMPA, S.A. Serviços de 

Engenharia”, sociedade de direito brasileiro, recebeu hoje da Igreja Universal do Reino de Deus o 

duplicado assinado do “Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato de Empreitada Parcial”, datado de 13 de 

julho de 2016, para a execução dos trabalhos de alvenarias interiores, acabamentos, instalações e 

paisagismo e outras avenças, do edifício do Cenáculo Curitiba, sito no Município de Curitiba, Estado do 

Paraná, no Brasil. 

O prazo previsto para execução da obra é de 24 meses e o valor total da empreitada agora contratada 

é de R$ 373.000.000,00 (trezentos e setenta e três milhões de Reais Brasileiros), correspondentes 

nesta data a € 102.582.437,23 (cento e dois milhões quinhentos e oitenta e dois mil quatrocentos e 

trinta e sete euros e vinte e três cêntimos). 

Informa-se ainda que este “Termo Aditivo 3” agora celebrado vem na sequência do “Contrato de 

Empreitada Parcial” assinado entre as partes em 15 de agosto de 2014 e dos subsequentes “Termo 

Aditivo 1” e “Termo Aditivo 2”, respetivamente celebrados em 13 de abril de 2015 e 17 de junho de 

2015, para realização de trabalhos, parcialmente já executados, no âmbito da mesma obra. 

Na globalidade, ou seja, incluindo o Contrato Parcial de Empreitada e os seus três Termos Aditivos, a 

empreitada ascende a um valor total correspondente, nesta data, a € 128.419.555,32 (cento e vinte e 

oito milhões quatrocentos e dezanove mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e trinta e dois 

cêntimos). 

Lagoas Park, 2 de agosto de 2016 
 

O Representante para as Relações com o Mercado, 

_____________________________________ 

José Pedro Cobra Ferreira 


