
 

 

A MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., com o NIPC 504615947, depois de ter tomado 

conhecimento do objeto do concurso para “AMPLIAÇÃO DA REDE WI-FI DO CONCELHO DE CATANHEDE”, a que se 

refere o anúncio datado de 21/09/2018, bem como de todas as condições estabelecidas no respetivo Processo de 

Concurso (Programa de Procedimento e Caderno de Encargos), obriga-se executar o referido procedimento, pelos 

valores unitários para os itens a adquirir e / ou de trabalhos a executar, expressos na tabela abaixo que não incluem 

o IVA, a que corresponde ao valor global de 61.284,11 Euros (Sessenta e um mil duzentos e oitenta e quatro euros 

e onze cêntimos) e que também ele não inclui o IVA. 

1.1. Preço da Solução Proposta 

Designação dos itens e/ou de trabalhos a executar Un Quant. Valor unitário (s/IVA) Total (s/IVA) 

Lote 1 – Hardware, Software e Serviços 

Equipamentos Access Point sem fios para exterior, conforme 
descrição inserida no ponto 3.1.2., da Parte II, do Caderno de 
Encargos 

un 24 968,02 €  23 232,48 € 

Equipamentos Access Point sem fios para exterior, conforme 
descrição inserida no ponto 3.1.3., da Parte II, do Caderno de 
Encargos 

un 37 421,20 € 15 584,40 € 

Equipamentos Switches para ligação dos Access Point – Switches 
24+4 portas, L3, conforme descrição inserida no ponto 3.2.2., da 
Parte II, do Caderno de Encargos 

un 3 1 000,00 € 3 000,00 € 

Equipamentos Switches para ligação dos Access Point – Switches 
24+4 portas, L2, conforme descrição inserida no ponto 3.2.3., da 
Parte II, do Caderno de Encargos 

un 6 556,50 € 3 339,00 € 

Acessórios (Access Point) – Power Injectors, conforme descrição 
inserida no ponto 3.3.1., da Parte II do Caderno de Encargos 

un 9 49,51 € 445,59 € 

Acessórios (Access Point) – Mastro em L, com 0,50x1,50 metros, 
conforme descrição inserida no ponto 3.3.2., da Parte II do Caderno 
de Encargos 

un 1 227,65 € 227,65 € 

Acessórios (Access Point) – Mastro em L, com 0,20x1,00 metros, 
conforme descrição inserida no ponto 3.3.2., da Parte II do Caderno 
de Encargos 

un 2 227,65 € 455,30 € 

Acessórios (Access Point) – Mastro reto, com 1,20 metros, conforme 
descrição inserida no ponto 3.3.2., da Parte II do Caderno de 
Encargos 

un 2 227,65 € 455,30 € 

Software de gestão dos equipamentos para integração com as 
especificações do Turismo de Portugal, conforme descrição inserida 
no ponto 4.2., da Parte II, do Caderno de Encargos 

vg 1 499,99 €   499,99 € 

Licença para gestão dos Switches 24+4 portas, L3, conforme 
descrição inserida no ponto 4.3., da Parte II, do Caderno de Encargos 

un 3 241,30 €        723,90 € 

Serviços de Instalação, Configuração e Implementação, conforme 
descrição inserida no ponto 5., da Parte II, do Caderno de Encargos 

vg 1 13 320,50 € 13 320,50 € 

Total (s/Iva) – Lote 1 61 284,11 € 

 

Sobre os valores descritos nas referidas matrizes acrescerá o Imposto sobre o Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA), à taxa legal em vigor de 23 (vinte e três) %. 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do seu Contrato, ao 
que se achar prescrito na legislação em vigor. 

Data 01 de Outubro de 2018 

Assinatura 
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