
Orçamento Participativo Jovem 2019 – Miranda do Corvo

Proposta: MiraEVive – Visitar, Viver, Apaixonar

Subscritor: Nuno Filipe Ferreira Lopes em representação da 
Juventude Social Democrata de Miranda do Corvo

Orçamento:

O valor potencial da proposta apresentada no documento 
“OPJ2019_PropostaJSD”, foi sustentado na consulta de um contrato 
público realizado em 2018 e em um pedido de orçamento.

1. No website base.gov.pt, verificamos a realização de um contrato 
público – Ver Anexo 1 – estabelecido entre o Município de Vila do 
Conde e uma empresa para o desenvolvimento de uma aplicação 
móvel de interação com os munícipes. 
As funcionalidades que a JSD de Miranda do Corvo propõe para a 
aplicação “MiraEVive” são iguais às que estão detalhadas na 
cláusula 4 do contrato supra identificado.
O preço contratualizado entre as partes foi de 14.250,00€ 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

2. A JSD de Miranda do Corvo solicitou um pedido de orçamento 
para a aplicação “MiraEVive” à empresa Noop – Ver Anexo 2. O 
valor potencial orçamentado, descrito detalhadamente pelas 
funcionalidades da aplicação foi de 12.500,00€ acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor.

3. Relativamente ao jogo “Explorar Miranda” que visa a promoção 
turística do concelho de Miranda do Corvo que é, positivamente 
correlacionado com uma política de incentivo ao consumo no 
comércio local.
Esta política de estimulo, devidamente sustentada pelo 
regulamento do jogo, tem custos para o Município. Nesse sentido, a 
JSD de Miranda do Corvo, prevê que 500 utilizadores sejam 
premiados com o vale de 10,00€, simbolizando um custo total para 
o município de Miranda do Corvo de 5000,00€. 

4. Com a informação que apresentámos e que anexámos verifica-se
que, no ponto 1 deste documento – Contrato público – o custo para 
a aplicação é de 14,250,00€ + IVA, o que perfaz o valor de 
17.835,00€. Acrescentado o valor de 5000,00€ do incentivo ao 
comércio local, concluí-se que o valor total e potencial da proposta 



é de 22.835,00€.  No caso do ponto 2 – Orçamento detalhado – o 
valor potencial é de 15.375,00 com IVA, ao qual acresce a política 
de estimulo com o valor de 5000,00€ e, desta forma, o valor total 
potencial da proposta é de 20.375,00€.

 
Concluí-se que a proposta apresentada pela Juventude 
Social Democrata de Miranda do Corvo, subscrita por Nuno 
Filipe Ferreira Lopes, ao Orçamento Jovem Participativo 
promovido pelo Município de Miranda do Corvo em 2019, 
não ultrapassa o limite de 25.000,00€.





















Website noop.pt Contacto Tiago Carrão
Email geral@noop.pt Telefone 914 025 052

Cliente Câmara Municipal de Miranda do Corvo Data 17/05/19
Projeto Mobile App

item Descrição Tempo (h) Preço (h)
1 Instalação e Configuração Inicial 10,00
2 Desenvolvimento da versão Android (framework) 40,00
3 Desenvolvimento da versão iOS (framework) 40,00
4 Serviços de Informação Turística 120,00
5 Sistema de Notificações 40,00
6 Painel de Gestão (backoffice) 80,00
7 Explorar Miranda - O Jogo 160,00
8 Revisão e Testes 10,00

Estimativa Total 500,00

Valor à Hora 25,00 €
Valor sem IVA 12 500,00 €
IVA 2 875,00 €
TOTAL (€) (IVA incluído) 15 375,00 €
Prazo de Execução

Diversos

Pagamento
Adjudicação 35%
Instalação no Servidor Final 65%

Após a disponibilização do projeto ao Cliente, este tem 5 dias úteis para realizar testes, 
sendo entregue a versão final após esse período.

Após a entrega da versão final, demais implementações e alterações terão que ser 
orçamentadas ou executadas mediante a contratação do serviço de manutenção avançada.

Este orçamento é válido por 60 dias. A adjudicação deste orçamento pelo Cliente pressupõe 
o entendimento das matérias nele descritas.

App: Mira e Vive

60 dias

A solução apresentada poderá evoluir com novas funcionalidades e alterações se tal vier a 
ser solicitado pelo Cliente.

A instalação da plataforma de gestão web no alojamento do cliente pressupõe as seguintes 
condições: sistema operativo Linux, com PHP versão 5.6 (igual ou superior) e MySQL, e deve 
ser facultado à NOOP acessos via FTP e SSH.

A app será testada em iPhone e smartphones Android.

Os prazos de entrega serão definidos na data da adjudicação.

O conteúdo a inserir deve ser fornecido pelo Cliente.

O desenvolvimento e lançamento da app pressupõe que o cliente possui conta registada na 
loja iOS (App Store) e Android (Play Store).


