Aditamento nº X ao Contrato de Assistência Técnica nº
dbGEP/99999

Entre:

-------------------------------------------------------------------------------------------

DBG -

GABINETE DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS, LDA, pessoa coletiva número

501954295, com sede na Rua António Santos Coelho, 13-A, 2700-091 Amadora,
adiante designada abreviadamente por DBG, neste ato representada por Pedro Manuel
Ferreira Raposo Torres Brás e Mário José de Abreu Lopes Direito, ambos na qualidade
de Sócio-Gerente os quais, em conjunto, dispõem dos necessários poderes para obrigar a
entidade; -----------------------------------------------------------------------------------------

e:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

<CLIENTE>, pessoa coletiva número <NIF>, com sede em <MORADA>, adiante designada
abreviadamente por CLIENTE, neste ato representada por <NOME>, na qualidade de <CARGO>, o
qual dispõe dos necessários poderes para obrigar a entidade; --------------------------------------foi ajustado o seguinte aditamento ao contrato dbGEP/99999 entre as

partes

outorgantes, estendendo os termos e condições da prestação de serviços de assistência
técnica e de manutenção. ----------------------------------------------------------------------Cláusula 1ª
Objeto do aditamento
Através do presente aditamento estendem-se aos módulos <dbGEP-X,…, dbGEP-X>
todos os pressupostos contratuais existentes relativamente à aplicação dbGEP®, e que
se encontram expressos no contrato nº dbGEP/99999 celebrado entre as partes
outorgantes, designadamente os expressos nas cláusulas 1ª, 4ª, 5ª e 6ª. ----------------Cláusula 2ª
Início, duração e termo do aditamento

1. O presente aditamento contratual entra em vigor na data da sua assinatura e tem
uma duração coincidente com o contrato inicial referido na cláusula 1ª do presente
aditamento, sendo automaticamente renovável nos termos do contrato inicial. --------

2. A rescisão do contrato inicial, referido na cláusula 1ª do presente aditamento, implica
a imediata cessação do presente aditamento. -------------------------------------------Cláusula 3ª
Encargos

1. O valor mensal associado ao presente aditamento será de <XX,XX€ (extenso)>,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A DBG enviará os respetivos documentos de
quitação. ------------------------------------------------------------------------------------
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2. O valor mensal a transferir pela entrada em vigor do presente aditamento é alterado,
a partir do dia 1 do mês seguinte ao da entrada em vigor do presente aditamento,
para o valor líquido de <XX,XX € (extenso)>, em substituição do valor referido na
cláusula 3ª do Contrato nº dbGEP/00004. ---------------------------------------------

3. O pagamento deste valor por parte do CLIENTE far-se-á mensalmente através de
transferência bancária para a conta da DBG com o NIB (Número de Identificação
Bancária) 0033.0000.45241485791.05, até ao dia 1 (um) de cada mês a que diz
respeito, através de ordem permanente de transferência bancária. --------------------

4. Este valor mensal relativo à extensão do contrato de assistência técnica pode ser
reajustado no mesmo momento em que for reajustado o valor do contrato referido
na cláusula 1ª do presente aditamento, independentemente do tempo que decorra
entre a celebração do presente aditamento e o momento da comunicação do

reajuste. ---------------------------------------------------------------------------------------O presente aditamento foi feito em dois exemplares de igual valor. -----------------------Amadora, <DATA>
Pela DBG

Pelo CLIENTE

assinaturas e carimbo

assinaturas e carimbo

