Anexo I – Preços de Venda ao Público da aplicação dbGEP e das
mensalidades do contrato de assistência técnica
a) Aplicação dbGEP
Preços dos módulos da aplicação dbGEP
Módulo

Monoposto
(1)

dbGEP-A
dbGEP-B
dbGEP-C
dbGEP-E
dbGEP-F
dbGEP-G (3)
dbGEP-I
dbGEP-P
dbGEP-R
dbGEP-V

Subsídios e Propinas
Gestão BAncária
Contabilidade
Gestão Escolar
Faturação
Gestão de Comunicações
Imobilizado
Gestão de Aquisições
Acesso remoto a informação escolar
Vencimentos e Honorários

1.120,00 €
NA (2)
2.250,00 €
2.250,00 €
NA (2)
1.600,00 €
NA (2)
2.000,00 €
1.000,00 €
1.440,00 €

Pequenas
redes (1)
1.260,00 €
500,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €
500,00 €
NA
500,00 €
2.250,00 €
NA
1.620,00 €

Grandes
redes (1)
1.400,00 €
NA (2)
4.000,00 €
4.000,00 €
NA (2)
NA (2)
NA (2)
2.500,00 €
NA (2)
1.800,00 €

(1) A versão “Monoposto” só permite a utilização do programa por um único utilizador. A versão “Pequenas Redes“
permite a utilização simultânea de 5 utilizadores. A versão “Grandes Redes” não tem limite de utilizadores em simultâneo.
(2) NA – não aplicável
(3) sms enviados pelo módulo dbGEP-G têm, atualmente, um custo unitário de 0,08€.

Preços das extensões aos módulos da aplicação dbGEP
dbGEP-A
dbGEP-E
dbGEP-E
dbGEP-F

Extensão SR
Extensão ARI
Extensão IA
Extensão STK

220,00 €
310,00 €
380,00 €
280,00 €

A todos os valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor

b) Contrato de Assistência Técnica
Valores mensais
Módulo dbGEP-A
Módulo dbGEP-B
Módulo dbGEP-C
Módulo dbGEP-E
Módulo dbGEP-F
Módulo dbGEP-G
Módulo dbGEP-I
Módulo dbGEP-P
Módulo dbGEP-R
Módulo dbGEP-V

22,00 €
10,00 €
45,00 €
45,00 €
12,00 €
17,00 €
10,00 €
40,00 €
10,00 €
35,00 €

Extensão SR módulo dbGEP-A
Extensão ARI módulo dbGEP-E
Extensão IA módulo dbGEP-E
Extensão STK módulo dbGEP-F

2,00 €
3,00 €
4,00 €
3,00 €

A todos os valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor

