
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, CONTER -
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 03.635.323/0001-40, com sede na SIBS Quadra 2, Conjunto A, Lote 03 ,
Bernardo Sayão - Núcleo Bandeirante CEP: 71.736-201 - Brasília - DF, doravante
denominado (a) “CONTRATANTE”, e do outro lado, a L3 SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.688.085/0001-45, com sede na
R. Sen. José Henrique, 199 - 509 - Ilha do Leite, Recife - PE, 50070-460, neste ato
representada pelo seu sócio administrador LEANDRO REINAUX ALMEIDA, inscrito no
CPF sob o nº 060.508.934-54, doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”,
resolvem celebrar o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições dispostas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 Constitui objeto deste contrato a prestação, pela CONTRATADA ao (à)
CONTRATANTE, dos serviços de disponibilização, armazenamento e catalogação
de produção de obras ou amostras de obras em formato digital, bem como
identificação de obras (ISBN/ISSN/DOI) e catalogação de publicações em formato
físico por meio da plataforma (https://publicacoes.even3.com.br/), conforme especificações
da proposta em anexo ao presente instrumento.

1.2 Os serviços são disponibilizados para uso, vedando-se, em qualquer hipótese, a
comercialização dos conteúdos disponibilizados.

1.3 O conteúdo disponibilizado pela Even3 Publicações é prestado diretamente
pelo CONTRATANTE, sem qualquer participação da Even3 Publicações, direta ou
indiretamente, a qualquer título.

1.4 A CONTRATANTE possui ciência que a CONTRATADA atua no último estágio do
ciclo de publicação de produção científica, realizando a disponibilização on-line de anais,
trabalho de conclusão de curso, preprint ,livro, amostra de obras e elaborando fichas
catalográficas e viabilizando a emissão dos identificadores ISBN, ISSN e DOI.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 Publicar e disponibilizar integralmente os conteúdos fornecidos em decorrência dos
serviços contratados (anais, trabalho de conclusão de curso, preprint, livro, artigos ou
amostras de obra e/ou produção científica), ao (a) CONTRATANTE e aos demais
interessados, desde que confirmado o pagamento e enviada todas as informações
solicitadas seja por formulário, e-mail e/ou sistema.
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2.2 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como atender
às reclamações consideradas procedentes .

2.3 Fornecer número telefônico e e-mail específico para abertura de chamados de ajuda,
dúvidas e  eventuais correções.

2.4 Comunicar ao (à) CONTRATANTE, via e-mail, toda e qualquer anormalidade nos
serviços, prestando-lhe os esclarecimentos devidos e necessários.

2.5 Responder as dúvidas do (a) CONTRATANTE relacionadas à utilização e
funcionamento da plataforma em prazo hábil.

2.6 Empenhar-se em manter a qualidade e zelar pelo bom e adequado funcionamento da
plataforma.

2.7 Retirar da plataforma qualquer conteúdo que viole os direitos autorais de terceiros a
partir de sua cientificação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATANTE

3.1 Designar gestor responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do
objeto do presente contrato.

3.2 Encaminhar à CONTRATADA os conteúdos científicos e intelectuais a serem
disponibilizados e/ou publicados, em conformidade com os padrões determinados pela
CONTRATADA.

3.3 Prestar todas as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA no
prazo solicitado, a permitir a  fiel execução do presente contrato.

3.5 Não fornecer qualquer conteúdo ou informação de caráter impróprio, ofensivo,
racista, agressivo, sexista, pornográfico, falso, enganoso, incorreto, infrator,
difamatório ou calunioso.

3.6 Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, de
forma que as irregularidades ou falhas sejam devidamente corrigidas.

3.7 Notificar a CONTRATADA acerca de suposto interesse em aplicar eventuais
penalidades, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3.8 Tomar todas as precauções necessárias a fim de evitar que terceiros utilizem o serviço
contratado em seu nome, sob pena de responsabilização pelo que acontecer com sua
conta, inclusive, no tocante às implicações legais.
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3.9 Efetuar o pagamento pelos serviços prestados, de acordo com o disposto na cláusula
quinta.

3.10 Respeitar o presente contrato, a zelar pelo princípio da boa-fé e todos os seus
termos.

CLÁUSULA QUARTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

4.1 A CONTRATADA não será responsável pela violação de direitos autorais decorrentes de
informações, documentos e materiais disponibilizados/fornecidos pela CONTRATANTE
em seu website, comprometendo-se a retirá-los do ar assim que notificado de eventual
infração.

4.2 Os conteúdos enviados para publicação não poderão infringir ou apropriar-se
indevidamente de qualquer direito de propriedade intelectual ou autoral de terceiros. O
CONTRATANTE reconhece desde já, que é o único responsável por todo o
conteúdo disponibilizado à plataforma Even3, assumindo total responsabilidade por
eventuais problemas decorrentes de direitos autorais.

4.3 A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a usar, copiar, reproduzir, processar,
adaptar, publicar, transmitir, exibir e distribuir o conteúdo em qualquer mídia ou método de
distribuição (ora existente ou desenvolvido posteriormente).

4.4 A CONTRATANTE declara e garante possuir todos os direitos, poderes e autoridade
necessários para autorizar a CONTRATADA a usar qualquer conteúdo que enviar,
concordando com todas essas formas de uso do conteúdo sem implicação de recebimento de
nenhuma remuneração.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1 A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços e/ou crédito (s) selecionado (s),
correspondente ao valor de R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais) por meio de
transferência bancária, devendo ser pago após a realização dos serviços conforme nota de
Empenho emitido pela CONTRATANTE.

5.2. A CONTRATANTE pagará os valores referentes às publicações e eventuais
identificadores requeridos para efetuar a prestação do serviço.

5.3 O acesso a publicação e/ou identificadores escolhidos será disponibilizado após a
confirmação de pagamento, observados os prazos estipulados, bem como o fornecimento de
todas as informações necessárias.
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CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DA EXECUÇÃO

6.1 Cada serviço ofertado possui prazos específicos que serão designados/informados no
momento da solicitação e do envio da proposta, a considerar o quantitativo de trabalhos
submetidos, as alterações que se fizerem necessárias, agência emissora escolhida.

§1º São condicionantes inegociáveis para o cumprimento dos prazos dispostos pela

CONTRATADA:

a) Que o (a) CONTRATANTE forneça todas as informações solicitadas;

b) Que não haja erro no preenchimento dos formulários;

c) Que a publicação atenda os padrões exigidos pela agência emissora escolhida;

b) Que a agência emissora escolhida esteja disponível;

Parágrafo único: Qualquer eventual mudança e/ou instabilidade de terceiros (agências,
identificadores, correios) podem acarretar mudança no prazo, sem qualquer responsabilização
da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 Após o vencimento, o inadimplemento, pelo (a) CONTRATANTE, das prestações
celebradas, implicará em multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 0,033% (trinta e
três décimos por cento) por dia de atraso, limitada a 12 % (doze por cento) ao ano.

7.2 O não pagamento do serviço prestado, até a data do vencimento, sujeitará a suspensão
dos serviços, mediante notificação prévia por escrito ao (à) CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1 O presente contrato tem duração de 12 meses, com início no dia 19 de julho de 2021 e
término no dia 19 de julho de 2022.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 Se o (a) CONTRATANTE pretender rescindir o contrato antes do seu termo final, fica
obrigada a indenizar a CONTRATADA no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor
total do contratado.
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9.2 Considera-se resolvido o presente contrato caso não haja o cumprimento, por quaisquer
das partes, das obrigações avençadas neste instrumento.

Parágrafo único. A parte CONTRATANTE fica obrigada ao pagamento à CONTRATADA,
de multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Os signatários do presente contrato assegurem e afirmam serem responsáveis e
competentes para assumir, em nome das partes, as obrigações descritas neste contrato e
representar seus interesses.

10.2 A CONTRATADA não será responsável por danos diretos, indiretos, incidentais,
especiais, punitivos ou emergentes, inclusive lucros cessantes, perda de dados, danos morais
ou patrimoniais relacionados, associados ou decorrentes de qualquer atividade ora
intermediada.

10.3 A CONTRATADA não possui quaisquer responsabilidades ou obrigações quanto à
relação jurídica eventualmente formalizada exclusivamente entre o (a) CONTRATANTE e
as empresas responsáveis pelos identificadores (ISBN, ISSN, DOI).

10.4 A CONTRATADA não será responsável por nenhum dano, obrigação ou prejuízo,
decorrente de propriedade intelectual de terceiros.

10.5 A abstenção do exercício, por quaisquer das partes, de quaisquer direitos ou faculdades
que lhe assistam, ou concordância com o descumprimento de obrigações de uma à outra
parte, não constituirá novação, não afetará aqueles direitos ou faculdades que poderão ser
exercidos pela parte a qualquer tempo, a seu critério, nem facultará a parte contrária o direito
a inadimplementos futuros.

10.6 Esse contrato será regido e interpretado exclusivamente de acordo com as leis vigentes
no Brasil, inclusive as Leis Federais nº 9.609/1998 (Lei do Software), 9.610/1998 (Lei de
Direitos Autorais), 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), com o Decreto Presidencial
nº 7.962/2013 (Regulamentação do Comércio Eletrônico), e demais normas técnicas e legais
aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 Para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do presente instrumento, fica eleito o Foro
da cidade de Recife-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou
venha a ser.
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Por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que se produzam todos os efeitos
legais.

Recife, Pernambuco, 19 de julho de 2021.

_______________________________ _______________________________
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
1- _______________________________________

CPF nº

2- _______________________________________
CPF nº
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