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1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A PRESTAR 

O serviço a prestar será elaborado respeitando todas as cláusulas do caderno de encargos fornecido para 

a aquisição de serviços associada à Consulta Prévia n.º 30/2021_CPR referente a “Caminhos de São João 

d’Arga – Interpretação de Trilhos na Vertente do Património Natural e Fornecimento de Conteúdos”. 

 

2. MAPA DE QUANTIDADES 

A Tabela 1 apresenta o mapa de quantidades e de preço da presente aquisição de serviços. 

 
Tabela 1 – Mapa de quantidades e de preço 

ARTIGO DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UNIDADE QUANTIDADE PREÇO (€) 

 

CAP.1 Interpretação de percursos ao nível dos valores naturais (fauna, flora e geologia)  

1.1 
interpretação dos percursos ao nível dos valores naturais (fauna, flora e geologia), incluindo 
descrições, imagens e georreferenciação dos potenciais pontos de interesse relacionados 
com as temáticas 

UN 1,00 3.500 

1.2 
Produção de conteúdos interpretativos para a sinalética vertical (1 mesa e 3 painéis verticais) 
e para a aplicação smartphone (APP), já existente, incluindo fornecimento de imagens e 
revisão de textos por profissional habilitado 

UN 1,00 1.700 

1.3 
Realização da produção de conteúdos para brochura temática, incluindo seleção e revisão 
de textos por profissional habilitado, e fornecimento de imagens dos pontos de interesse 
relacionados com as temáticas dos valores naturais (fauna, flora e geologia) 

UN 1,00 2.200 

 

3. VALOR TOTAL DA PROPOSTA 
O valor total da proposta, ou seja, o preço, ascende a € 7.400,00 (sete mil e quatrocentos euros) acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. 
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