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Contrato de Prestação de Serviços 

Entre Mário Trindade – Sistemas e Serviços, contribuinte número 
215689305, com sede na Rua do Amolador, nº 3 – 2º Dt em 
Portalegre, exercendo a atividade de comércio e serviços de 
informática, adiante designado por 1ª Outorgante, e 
________________, Contribuinte nº __________________ com 
sede  _______________________________________ adiante 
designado por 2º Outorgante.    

É celebrado entre ambos o presente contrato de prestação de 
serviços, livremente aceite por ambas as partes, que se rege pelas 
seguintes cláusulas: 

1ª CLAUSULA 

O 1º Outorgante presta serviços técnicos de manutenção de 
hardware, a fim de garantir a funcionalidade correta de 
equipamentos informáticos existentes na empresa. 

2ª CLAUSULA 

O 1º Outorgante garante a fidelidade do funcionamento do 
software, desde que cumpridas as normas legais do uso desse 
mesmo software. 

3ª CLAUSULA 

Sempre que possível, o serviço, será feito através de conexão 
remota ou contacto telefónico; caso seja necessária deslocação, 
será debitada 1 hora. O 1º Outorgante reserva-se ao direito de 
não cobrar deslocação, no caso de estar a menos de 10 km das 
instalações do cliente, ou então, caso possa fazer o serviço, 
quando for oportuno ao 1º Outorgante, deslocar-se às instalações 
do 2º outorgante, num prazo nunca superior a 48 horas. 

4ª CLAUSULA 

O valor do contracto, tem um custo de 165,00 € + IVA,  e confere 
ao 2º Outorgante um crédito de 10 horas ( +5 horas de oferta, 
caso seja contratado e pago em 2021, no âmbito promocional 
referente ao 15º aniversario do 1ª outorgante) em serviços, 
acumuláveis no ano seguinte, caso não sejam usadas. 

5ª CLAUSULA 

Sempre que seja excedido o número de horas referente ao 
período anual pelo qual se rege o presente contracto, o 1º 

Outorgante informará o 2º outorgante da possibilidade de renovar 
o contracto. O contracto renova-se automaticamente, caso o 2º 
Outorgante, com antecedência de 30 dias não avisar por escrito 
ou (E-mail com recibo de leitura), que pretende não renovar o 
contrato.  

6ª CLAUSULA 

É dever do 2º Outorgante informar o 1º outorgante, caso note 
algo estranho no equipamento informático, podendo assim 
prevenir alguma situação confrangedora para ele próprio. Caso 
não consiga contacto telefónico, deverá enviar por SMS ou E-mail. 

7ª CLAUSULA 

É dever do 1º outorgante, após participação da anomalia, num 
prazo máximo de 24 horas dar início á resolução. O prazo até o 
problema estar resolvido, não poderá ultrapassar as 48 horas, e / 
ou causar transtorno ao 2º outorgante. 

8ª CLAUSULA 

Não será debitado tempo, em caso de reclamação ou deficiência 
associada a software (bug) comercializado por nós. No mesmo 
âmbito, não será debitado tempo, durante a instalação ou 
atualização desse mesmo software. 

9ª CLAUSULA 

Este contracto está afeto ao horário do estabelecimento comercial 
do 2º Outorgante; sendo que em fins de semana, feriados, o tempo será 
debitado em 150%. 

10ª CLAUSULA 

Em casos específicos, este contrato pode estar sujeito a alguma 
alteração que possa ser vantajosa para ambos os outorgantes. 

10ª CLAUSULA 

Em caso de incumprimento por parte do 1º outorgante, o 2º 
outorgante, pode rescindir contrato, devendo comunicar por 
email ou por carta da decisão. Em casos de justiça, o ato judicial 
decorrerá na comarca de Portalegre. 

12ª CLAUSULA 

O contrato será impresso e assinado em duplicado por ambos os 
Outorgantes, ficando uma cópia para cada um dos Outorgantes. 

 

 

 

 

1º Outorgante 2º Outorgante 
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