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CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVIQOS DE PERIODICOS EM NUVENS.

VersSo 3.6.1
Peio presente instrumento, de um lado:
a) A PESSOA FfSICA ou a PESSOA JURlDICA que preencheu e enviou ao PERI6DICOS
EM NUVENS o Formul^rio de ContratagSo fornecido por este por meio da Internet,
concordando com 0 presente contrato, doravante denominada simplesmente
"CONTRATANTE"; e, de outro lado
b) LEPIDUS TECNOLOGIA ME LTDA., com sede d Av. Desembargador Vitor Lima, n°. 260,
sala 908, Bairro Trindade, Floriandpolis/SC, Brasil, inscrita no CNPJ sob o n.0
12.967.719/0001-85, e-mail: contato@lepidus.com.br, doravante denominada simplesmente
“CONTRATADA”,
Tern entre si justo e acordado as cldusulas e disposigdes que seguem.
1. DO OBJETO DO CONTRATO.
1.1. PrestagSo de servigo PERIODICOS EM NUVENS corresponds £s seguintes
atividades:
• Hospedagem de periddicos tdcnico-cientlficos no Sistema Eletronico de Editoragao
de Revistas (SEER) / Open Journal Systems (OJS) em servidor apropriado sob
responsabilidade da CONTRATADA;
• Atividades de manutengSo periddicas da plataforma SEER/OJS;
• Atualizagio do software para versdes mais recentes, quando disponfveis;
• AplicagSo de corregdes de seguranga;
• Disponibilizagao e manutengdo de servigos essenciais para plataforma atuaiizados e
em funcionamento. Tais servigos sao: sistema operacional, banco de dados, servidor
Web e servidor de envio de e-mail (SMTP);
• Manutengao de multipias cdpias de seguranga (backup), armazenadas em locals
geograficamente distintos pelo menos uma vez por dia;
• Suporte tdcnico relative k instalagdo da plataforma SEER/OJS, nao sendo alcangado
0 suporte tdcnico quanto k utilizagdo da plataforma.
1.1.1. O CONTRATANTE neste ato declara conhecer e aceitar os termos de uso da
plataforma SEER/OJS disponlvel em https://pkp.sfu.ca/gpl/.

1.2. A escolha do piano que melhor atenda £s necessidades do CONTRATANTE e 0
acompanhamento da manutengao da adequagao do piano k utilizagSo e de
responsabilidade Cinica e exclusiva do CONTFtATANTE. Quaisquer duvidas eventualmente
manifestadas a respeito da adequagao, a qualquer tempo, do piano escolhido, poderio ser
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solucionadas pela CONTRATADA, desde que os esclarecimentos sejam solicitados via
correio eletr6nico.

2. DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA
2.1. Prestar o servigo objeto deste Contrato, zelando pelo seu regular funcionamento.
2.2. Fornecer suporte tecnico ao CONTRATANTE solucionando ou oferecendo previsao
para solugao de problemas quanto ao bom funcionamento do servigo PERlODICOS EM
NUVENS, dentro das seguintes condi$8es:
a. Recebimento de chamados durante 24 horas, 7 dias por semana via correio
eletrdnico e respostas de atendimento de suporte tecnico no prazo rrietximo de 5
(cinco) dias uteis para os chamados de baixa prioridade, 3 (tres) dias Oteis para os
chamados de m&dia prioridade e 1 (um) dia iitil para chamados de alta prioridade,
caracterizados conforms abaixo:
• Alta Prioridade: 0 servi90 encontra-se indisponivel.
• Media Prioridade: O servi^o possui falhas que prejudicam a navegabilidade,
como defeitos tScnicos ou lentidSo.
• Baixa Prioridade: Solicita^es n§o relacionadas a incidentes ou problemas
de funcionamento.
b. O suporte acerca do funcionamento tecnico da plataforma, sera disponibilizado ao
CONTRATANTE via correio eletrdnico, agendamento de suporte via teleconferdncia
ou suporte emergencial por telefone em hor£rio comercial.

c. Flea a CONTRATADA autorizada a acessar os arquivos e informagoes existentes
sempre que esse acesso for necessdrio e/ou conveniente para a presta^ao do
suporte tdcnico de responsabilidade da CONTRATADA.
d. O escopo do suporte tdcnico poderS ser ampliado desde que especificamente
contratado.
2.3. Hospedar o PERlODICOS EM NUVENS em computadores de responsabilidade da
CONTRATADA durante o perlodo de vigencia do contrato, que incluira o fornecimento de
endereso na Internet no qual o PERI6DICOS EM NUVENS poderi ser acessado.
2.4. DESDE QUE OBSERVADAS AS LIMITAQCES DE USO IMPOSTAS PELA
PLATAFORMA SEER/OJS, a CONTRATADA oferece um SLA (Service Level Agreement ou
acordo de nlvel de servigos ou garantia de desempenho) de manutengSo no ar do
PERlODICOS EM NUVENS por 99% do tempo, em cada mes civil, ressalvados o caso
fortuito e a forga maior ou nos casos de:
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a. falha de conectividade decorrentes de falhas em operadoras de telecomunica$6es
e rotas de comunicapao com o centre de dados onde estd hospedado o
PERI6DICOS EM NUVENS n§o pertencentes a CONTRATADA;
b. falha na conexSo de internet, sem culpa da CONTRATADA;
c. falha em domfnio ou DNS de responsabilidade da CONTRATANTE;
d. as interven(5es emergenciais decorrentes da necessidade de preservar a
seguranpa do PERI6DICOS EM NUVENS, destinadas a evitar ou fazer cessar a
atua^io de "hackers" ou destinadas a implementar corre?6es de seguranga;
e. suspensao da presta^ao dos servipos contratados por determina?ao de
autoridades competentes, ou por descumphmento de clausulas do presente
contrato.
f. Manuten?6es que possam demandar urn maior tempo de indisponibilidade, como
uma atua!iza;3o maior da plataforma SEER/OJS ou de sistemas que esta depends,
desde que previamente agendadas com a CONTRATANTE.
2.5 Manter 0 sigilo sobre os dados n3o pCiblicos cadastrados na plataforma pelo
CONTRATANTE.
2.6. Efetuar copia de seguranga (backup) diariamente, a ser armazenada por SETE DIAS.
2.6.1. Disponibilizar c6pia de seguranga quando solicitado pelo CONTRATANTE.
2.6.2. Apds 0 perlodo indicado no item 2.6, as cdpias de seguranga dos dados
inseridos na plataforma serSo inutilizados pro rata die, de modo que, ap6s este
prazo, serSo inutilizados sem possibilidade de recuperagao.

3. DAS OBRlGAQdES DO CONTRATANTE.
3.1. Pagar pontualmente o prego devido pela utilizagSo dos servigos ora contratados,
incluindo os eventuais custos por utilizag3o excedente.
3.2. Informar d CONTRATADA, via e-mail, qualquer alteragao cadastral (nome do
responscivel, enderegos de e-mail, telefone, etc.).
3.3. Cadastrar junto ao servigo de suporte tPcnico da CONTRATADA as pessoas
autorizadas a solicitar e receber 0 atendimento objeto deste Contrato.
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3.4. Abster-se de fazer uso da plataforma disponibilizada no servi$o PERI6DICO EM
NUVENS para propagar qualquer tipo de mensagens de e-mail indesejadas (SPAM).
3.4.1. Esta restri^So tambOm se aplica a todo e qualquer envio de publicidade nao
solicitada (mala direta) via e-mail como tambSm o envio de qualquer tipo de e-mail
n3o autorizado, de cardter geral, e/ou de qualquer outro tipo de mensagem
eletrdnica que motive reclama?So de qualquer destinatdho do mesmo e/ou de
qualquer organismo e/ou indivlduo com fun96es de combate e repressao d prdtica
de SPAM.
3.4.2. Deixar de praticar qualquer ato do qual resulte 0 bloqueio do IP da
CONTRATADA por qualquer 6rg§o e/ou organismo ANTISPAM.
3.4.3. Deixar de praticar qualquer ato que gere a presunfio, pela CONTRATADA,
de prdtica de SPAM pelo CONTRATANTE.
3.5. Abster-se de armazenar no espago disponibilizado, conteudo n§o relacionado ao
periddico ou que de qualquer forma prejudique ou possa vir a prejudicar o funcionamento do
servidor, SOB PENA DE IMEDIATA SUSPENSAO DA PRESTA?AO DOS SERVIQOS ORA
CONTRATADOS INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU NOTIFICA?AO.
3.6. Na hipdtese em que o CONTRATANTE exceda 0 uso do espago em disco contratado
disponibilizado pelo piano da CONTRATANTE, 0 mesmo terd 14 dias ap6s a notificagao por
parte da CONTRATADA para adequagao do conteCido ao espago contratado (remogao de
conterido) ou optar por mudanga de piano.
3.6.1. Caso a situagdo nao seja regularizada no prazo estipulado, serd cobrado 0
valor do Gigabyte adicional de espago em disco por mes conforme tabela de
servigos adicionais vigente d gpoca do fato.
3.7. Assumir integralmente, sem solidariedade da CONTRATADA seja a que titulo for, a
responsabilidade por todos os dados que vier a hospedar por meio deste Contrato, bem
como pelos servigos e informagfies que utilizar, a partir dos recursos e dos servigos objeto
deste Contrato. Desta forma o CONTRATANTE assume total e exclusiva responsabilidade
administrativa, eleitoral, civil e penal, por todos os dados hospedados, bem como pelo
conteudo que vier a disponibilizar na Internet, devendo responder por todos os danos e
prejuizos causados que 0 mau uso da hospedagem ora contratada vier a causar a
CONTRATADA e/ou a terceiros. Sendo a CONTRATADA compelida a participar de qualquer
processo judicial ou administrativo relacionada d responsabilidade ora assumida pelo
CONTRATANTE, fica 0 CONTRATANTE obrigada a ressarcir a CONTRATADA dos 6nus
legais e financeiros em que a CONTRATADA vier a incomer, sem prejufzo de eventuais
perdas e danos.
4. PREgO E FORMA DE PAGAMENTO.
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4.1. 0 CONTRATANTE pagar^ d CONTRATADA pela prestagao dos servigos, nos limites
constantes dos quadros integrantes no anexo III do presente Contrato.
4.1.1. Sendo o tempo de funcionamento do servigo inferior a 99% por
responsabilidade da CONTRATADA, o CONTRATANTE poder£ solicitar desconto
de 5% do valor mensal para cada 1% de funcionamento inferior a 99%, limitado a
20% de desconto mensal, da seguinte forma:
a. 98% de funcionamento
5% de desconto
b. 97% de funcionamento
10% de desconto
c. 96% de funcionamento
15% de desconto
d. 95% de funcionamento
20% de desconto
4.1.2. Sendo o tempo de funcionamento do servigo inferior a 90% por
responsabilidade da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderS solicitar desconto
de 100% do valor mensal.
4.1.3.0 desconto de pagamento incidird exclusivamente sobre o valor de urn mes
de hospedagem, devendo eventuais servigos adicionais e/ou custo de utilizagao
excedente serem regularmente pagos.
4.2. O pagamento poderd ser feito mensalmente, semestralmente ou anualmente,
conforme escolha da CONTRATANTE no moment© da contratagSo, e dever£ ser pago na
modalidade pre-pago.
4.2.1. A CONTRATANTE poder£ alterar o perlodo de pagamento sempre que
desejar, devendo manifestar-se por escrito quanto ao periodo escolhido.
4.2.2 A opgao da CONTRATANTE pelo pagamento antecipado semestral dard a
ela direito a urn desconto de 5% (cinco por cento) em relagSo ao pagamento mensal total
para 6 meses.
4.2.3 A opgao da CONTRATANTE pelo pagamento antecipado anual dard a ela
direito a urn desconto equivalente a 10% (dez por cento) em relagao ao pagamento mensal
total para doze meses.
4.3. A CONTRATANTE podera efetuar o pagamento por boleto ou transferencia bancaria
para a conta estipulada pela CONTRATADA ou por outras formas que possam vir a ser
indicadas pela CONTRATADA.
4.3.1. A CONTRATANTE autoriza a emissSo de tltulo de cr6dito util a cobranga de
seus craditos de acordo com o piano e servigos adicionais contratados.
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4.3.2. Havercl a aceitafao tdcita do tltulo de credito, salvo manifesta^So em
contr^rio em at§ 5 dias a contar do recebimento do titulo.
4.4. A prestatjao do service inicia-se a partir da data de disponibiliza9ao pela
CONTRATADAda plataforma SEER/OJS para li CONTRATANTE.
4.5. Podera haver corref§o do valor do(s) servi£o(s) por parte da CONTRATADA a cada 12
(doze) meses. Este valor serd definido pela CONTRATADA, tendo como base a varia^o do
Indlce Geral de Prego de Mercado da Funda9§o Getulio Vargas (IGP-M/FGV) naquele
periodo, ou por outro indice que venha a substitui-lo.
4.6. Em caso de altera9§o da periodicidade do pagamento, esta sera vdlida para
pagamentos futures e nao inclui eventuais faturas jd emitidas no momento da altera9ao,
ainda que nao recebidas pelo CONTRATANTE e/ou n§o vencidas.
4.6.1. O nao pagamento das faturas jd emitidas resultari na imediata suspensao
dos servi90s e o protesto dos titulos emitidos.
4.7. Nos casos de rescisio antecipada o CONTRATANTE perderd o desconto que Ihe foi
concedido em razSo do pagamento antecipado.
4.7.1. Para fins de apura9§o de saldo, serao somadas as mensalidades e serv^os
adicionais dos meses em que os servigos jd foram prestados conforme valor sem
desconto, sendo restituldos os valores remanescentes ao CONTRATANTE, se
houverem, em ate 15 dias sob pena de multa do item 7.1.
4.7.1.1. Havendo ctedito em favor da CONTRATADA, devera ser quitado em
ate 15 dias sob pena de multa do item 7.1.

5. DO PRAZO DO PRESENTE CONTRATO, RENOVAQAO E REAJUSTES.
5.1. O prazo de vigencia deste contrato inicia na data de assinatura. O acesso a plataforma
SEER/OJS, entretanto, podete ser disponibilizado apenas quando da confirmagSo da
quitagSo da primeira parcels.
5.2. Caso nenhuma das partes notifique a outra, com prazo minirno de 30 dias antes do
terming do periodo de vigencia deste Contrato, este sete renovado automaticamente por
prazo indeterminado. Nossos servigos sSo pte-pagos, salvo negociagao especifica prevista
em proposta.
5.3. Em caso de renovagdes sucessivas e continuidade da prestagao de servigo, o prego
contratado serd reajustado a cada ano a contar da data da celebragSo do contrato inicial, de
acordo com a variagao do indice IGPM/FGV.
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6. LIMITAQAO DE RESPONSABILiDADE.
6.1. As Partes n3o poderSo ser responsabilizadas pelo nao cumprimento de suas
obrigagbes contratuais na hipotese de ocorr&ncia de case fortuito e/ou de forga maior.
Nesse caso, a parte impedida de cumprir suas obrigagoes dever£ informar a outra, de
imediato, por escrito, da ocorrencia do referido evento.
6.2. A CONTRATADA nao serd responsdvel por quaisquer danos diretos e/ou indiretos,
lucres cessantes, interrupgao de negocios, perda de informagoes decorrentes da ag§o de
usuries do servigd PERI6DICOS EM NUVENS.
6.3. Os servigos de responsabilidade da CONTRATADA serao executados por empregados
ou prestadores de servigos contratados pela CONTRATADA, razao pela qual nenhuma
relagao empregaticia existird entre o CONTRATANTE e os profissionais utilizados pela
CONTRATADA. Consequentemente, o CONTRATANTE flea isento de quaisquer obrigagoes
ou encargos trabalhistas ou previdencidrios relacionados com tais profissionais;
6.3.1. A CONTRATADA assume, por este Contrato, a responsabilidade por toda e
qualquer eventual reclamagao trabalhista que puder ser interposta contra o
CONTRATANTE por funcionSrios, subcontratados ou prepostos da CONTRATADA
em fungio de servigos prestados pela celebragSo deste Contrato;
6.4. Pica expressa e irrevogavelmente estabeiecido que a abstengSo do exercicio, por
qualquer das Partes, do direito ou faculdade que Ihe assistem pelo presente Contrato, ou a
concorddncia com o atraso no cumprimento ou cumprimento parcial das obrigagoes da
outra Parte n3o afetarao os direitos ou faculdades que poderSo ser exercidos, a qualquer
tempo, a seu exclusive criterio, nem alterar& as condigSes estipuladas neste Contrato.

7. PENALIDADES E RESCISAO.
7.1. 0 atraso no pagamento de qualquer quantia devida por forga do presente contrato
acarretard a incid€ncia sobre o valor devido de multa de 2% (dois por cento), juros
moratdrios de 1% (hum por cento) ao m§s, atdm de, para atrasos iguais ou superiores a 30
(trinta) dias, haver£ corregSo monetdria a ser calculada pela variagao do IGPM/FGV desde
a data do vencimento aid a data do efetivo pagamento, mesmo que este se d£ em Juizo.
7.1.1. Caso seja imposts d CONTRATADA qualquer multa ou penalidade por 6rgaos
e/ou organismos nacionais e/ou internacionais em razao de prdticas e/ou de
acusagoes de pr&ticas de SPAM, pelo CONTRATANTE, ou seja, cobrada da
CONTRATADA por tais 6rg§os e/ou organismos para excluMa de relagSo de
remetentes de “SPAM" em razao de atos(s) praticado(s) pelo CONTRATANTE, flea a
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CONTRATADA desde \£ autorizada a incluir esse(s) valor(es) no aviso de cobran$a
mensal do CONTRATANTE.
7.1.2. Fica, tamb6m, a CONTRATADA autorizada a incluir no aviso de cobran^a
mensal do CONTRATANTE o custo do servi?o opcional de desbloqueio de IP
sempre que houver necessidade de efetuar desbloqueio em razao de ato praticado
pelo CONTRATANTE, e d base de uma vez o valor do servifo opcional constants do
quadro resumo por desbloqueio que for efetuado, desde que a CONTRATANTE seja
notificada com anteced$ncia minima de 20 dias do acrgscimo supracitado.
7.1.3. Na hipdtese de qualquer quantia devida por fonja deste Contrato seja paga
em atraso e/ou sem a inclusao de multa, juros e correijSo moneteria e/ou, inclusive
as quantias de que trata os itens 7.1.1 e 7.1.2, se for o caso, a obrigagSo nao sera
considerada cumprida, ficando a CONTRATADA autorizada a incluir as quantias
faltantes e/ou os acrgscimos n§o pagos na cobranga subsequente.
7.2. As partes poderao rescindir o presente contrato a qualquer tempo, sem qualquer
penalidade, desde que notifique a respeito do pedido de resciseio d outra parte por correio
eletrdnico com anteced&ncia minima de 30 (trinta) dias.
7.3. No caso de rescisSo ser$ garantida a devolugSo ao CONTRATANTE do valor
proporcional ao tempo de servigo nSo prestado, conforms item 4.7.
7.4. Ap6s a rescis§o ou cessagSo do servigo contratado por qualquer motive, o
CONTRATANTE poderS requisitar todos seus dados que estejam armazenados nos
servidores da CONTRATADA em urn prazo de at6 60 dias, sendo que apos este prazo
serao eliminados dos servidores da CONTRATADA sem condigoes de serem recuperados,
considerando-se perdidos para todo e qualquer efeito.

8. DAS DISPOSigdES GERAIS.
8.1. A CONTRATANTE deverS formular de maneira clara e objetiva as quest5es que
dever§o ser passadas & CONTRATADA, para que esta possa proceder ao atendimento de
forma adequada e eficiente.
8.2. As partes reconhecem o servigo de e-mail como forma Vcilida, eficaz e suficiente de
comunicagao e divulgagio de qualquer assunto que se refira aos servigos objeto do
presente instrumento.
8.3. Servigos de suporte relacionados a softwares, sistemas bdsicos e questoes de
hardware (equipamento) de terceiros nSo estao inclusos nos servigos neste Contrato.
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8.4. Sao de responsabilidade da CONTRATANTE as informapoes por ela inseridas e
divulgadas no PERI6DICOS EM NUVENS.
8.5. Os services aqui contratados nao incluem:
a. Services adicionais aos mencionados neste contrato;
b. Configuracao de estacao de usucirio da Internet;
c. Problemas apresentados nos equipamentos de comunicac§o, tais come modems e
cabos de redes, que nSo sSo de responsabilidade da CONTRATADA;
d. Problemas apresentados em consequencia de software e/ou hardware defeituosos,
mal instalados ou mal configurados em computadores que nao sao de
responsabilidade da CONTRATADA;
e. CriacSo de novas funcionalidades ou alterapoes de comportamentos do
PERlODICOS EM NUVENS;
f. Problemas que n3o estao ligados diretamente ao PERlODICOS EM NUVENS da
contratada.
CONTRATADA
se
reserva
ao
direito
de
veicular,
no
sitio
8.6. A
http://pehodicos.emnuvens.com.br, links para o(s) peri6dico(s) hospedados na plataforma
PERlODICOS EM NUVENS, bem como a sua(s) respectiva(s) logomarca(s).
8.7. A CONTRATADA se reserva ao direito de veicular links para o sitio do PERlODICOS
EM NUVENS e da CONTRATADA na plataforma SEER/OJS disponibilizada para a
CONTRATANTE.
8.8. Na eventualidade de alguma clausula deste Contrato ser considerada judicialmente
ilegal, invMda ou nao-obhgat6ria, tal determinapao deverd afetar rinica e exclusivamente a
clausula em questSo, e nao deverd afetar a validade ou obrigatoriedade das demais
cldusulas deste Contrato.
8.9. Considerando que a presente contratap^o se dd exclusivamente por meio eletronico, de
modo que 0 CONTRATANTE que enviar 0 Formuterio de Contratapao aceita os termos
deste Contrato.
9. FORO.
9.1. As partes contratantes elegem 0 Foro Comarca de Floriah6polis/SC, com expressa
rendneia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente, para dirimir eventuais
duvidas ou litigios que porventura surjam no cumprimento deste Contrato.
Floriandpolis, 05 de junho de 2019.
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CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVKpOS DE PERIODICOS EM NUVENS
Anexo I.
1. FICHA DE CONTRATACAO
NOMES DOS PERIODICOS:
Revista Curie&Rontgen - Revista Cientifica do Conselho Nacional de TScnicos

PARA CONTRATANTE PESSOA JURIDICA
Razao social:

Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia

Enderefo:

SRTVN 701 Aia A Sala 2062 Ed. Radiocenter, Asa I

CNPJ:

03.635;323/0001-40

Representante legal:

Manoel Benedito Viana Santos

RG do representante legal:

672.281

CPF do representante legal:

272.509.113-68

Org§o Emissor: SSP MA

Cargo do representante legal: Diretor Presidents
Telefone (com DDD):

6133269374

PARA CONTRATANTE PESSOA FISICA
Nome:
Enderego:.
RG:

Org§o Emissor:

CPF:
Telefone (com DDD):
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CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVigOS DE PERIODICOS EM NUVENS
Anexo III.
3. PLANQS
3.1 PREQOS PARA REVISTA
Servigo

Valor

Cobranpa

Basico
• 1 peri6dico.
• At§ 1 gigabytes de espa?o em disco.

R$ 120,00

Mensal

M6dio
• 1 peribdico.
• At6 3 gigabytes de espago em disco.

R$ 180,00

Mensal

Grande
• 1 periddico.
• Atd 6 gigabytes de espago em disco.

R$ 250,00

Mensal

iOV-

3.2 SERVigOS OPCIONAIS
Servigo

Valor

Cobranga

Gigabyte adicional de espago em disco por urn mds

R$ 50,00

For gigabyte

Desbloqueio de IP perante organismos anti-spam

R$ 150,00

Por desbloqueio

4. PRECOS PARA PORTAL
^QuantiBad'e^ejeviita^

S

C-S!k
i*;

2 revistas

R$ 120,00

De 3 a 4 revistas

R$ 110,00

Ate 10 revistas

R$ 100,00

Ate 15 revistas

R$ 92,00

Ate 20 revistas

R$ 86,00

Ate 25 revistas

R$ 82,00

Ate 30 revistas

R$ 79,00

Acima de 30 revistas

R$ 75,00
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CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS DE PERIODICOS EM NUVENS
Anexo II.
2. FICHA DE CONTATO
Nossos servigos dependem de boa comunicag3o com os responsiveis diretos por algumas
fungoes na instituigao cliente. Para prestagSo efetiva dos servigos, solicitamos que nos
sejam informados os nomes e e-mails das pessoas que cumprem esses papgis no lado do
cliente.
Papel: Representante da Instituigao
Pessoa da Instituigao responsavel pelo gerenciamento administrative da revista. Com ela
serao agendados periodos de interrupgSo da revista para manutengio e outros assuntos
desta natureza.
Nome 1:

MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS

Cargo 1:

DIRETOR PRESIDENTS

E-mail 1: salc(5}conter,gov.br

Nome 2:
Cargo 2:

E-mail 2:

Papel: Responsavel tecnico
Pessoa responsive! por repassar informagoes tecnicas e dirimir dCividas relacionadas £
infraestrutura computacional da instituigao onde o servigo seri prestado.
Nome 1:

ROMARIO SILVA COSTA

Cargo 1: ASSESSOR DE COMUNIC/E-™*11: assim@conter.gov.br
Nome 2:
Cargo 2:

E-mail 2:

Papel: Responsavel financeiro
Pessoa responsive! por realizar pagamentos e receber notas fiscais.
Nome 1:

LUCIANA CAMPELO

Cargo 1:

ASSISTENTE FINANCEIRC E-mail 1: |uciana.campelo@conter.gov.br

Nome 2:
Cargo 2:

E-mail 2:

1i

