ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) - ETENE 2021/008

1.

DO OBJETO
1.1. Contratação de consultoria/assessoria técnica especializada para atualização e manutenção da
plataforma OJS/PKP da Revista Econômica Regional (REN), promovendo inovações permanentes neste
sistema durante toda a vigência do contrato.

2.

DA JUSTIFICATIVA
2.1. A REN – Revista Econômica do Nordeste é uma publicação trimestral, aberta a edições suplementares
temáticas, mantida pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – ETENE e patrocinada
pelo Banco do Nordeste do Brasil desde sua criação em 1969. Divulga trabalhos originais de cunho
técnico-científico (escritos em português, inglês ou espanhol) resultantes de pesquisas que concorram
para a constituição de uma base de informações acerca do desenvolvimento regional e contribuam para
a qualificação e a formação de consciência crítica em torno dessa temática. Com classificação
Qualis/Capes A4 no quadriênio 2017-2020, a REN conta atualmente com amplo quadro multidisciplinar
de revisores-doutores independentes, com formação no Brasil e no Exterior.
2.2. Implantadas as inovações requeridas na presente proposta, além de elegível para melhoria de sua
classificação Qualis/Capes de A4 para A3, ou superior, estima-se a melhoria do trânsito da REN na
comunidade científica, sendo mais lida e citada, o tema “desenvolvimento regional”, questão
estrutural das discussões sobre a região Nordeste, terão maior notoriedade nacional e internacional.
Não obstante, aumentar a capilaridade da marca e da missão do Banco do Nordeste como o principal
agente de fomento, do conhecimento e de financiamento, para sua área de atuação, com
reconhecimento nacional e internacional.

3.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços a serem executados devem se coadunar com os objetivos geral e específicos, a seguir
transcritos:
3.2. Objetivo Geral: incorporar as inovações, atualizações e manutenção na plataforma OJS/PKP da Revista
Econômica do Nordeste (REN), hospedada no domínio https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren
3.3. Objetivos Específicos:
3.3.1. Atualizar periodicamente o sistema OJS/PKP (Open Journal Systems/Public Knowledge Project)
para a versão mais recente disponível; bem como a adequação do layout da REN ao padrão
visual do Banco do Nordeste sempre que necessário; prestar assistência técnica e a manutenção
operacional da REN, durante todo o período contratual de 60 meses, hospedada no domínio
https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren;
3.3.2. Implantar e habilitar o ORCID - Open Researcher and Contributor ID no sistema OJS/PKP da REN
logo após a assinatura do contrato, hospedada no domínio
https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren;
3.3.3. Implantar, habilitar e emitir para todos os artigos publicado na REN o DOI - Digital Object
Identifier no sistema OJS/PKP da REN, logo após a assinatura do contrato e durante todo o
período contratual de 60 meses, para todos os artigos publicados no domínio
https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren.
Notas:
a)

Todos os custos diretos ou eventuais com terceiros imprescindíveis para consecução dos objetivos
específicos 3.3.2 e 3.3.3, serão a cargo da empresa contratada;

b)

Será(ão) concedido(s) acesso(s) ao(s) técnico(s) da empresa contratada para o domínio
https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren. Desse modo, o Periódico deverá permanecer
hospedado no domínio dos servidores do Banco do Nordeste do Brasil S/A.
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4.

PRAZO, FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA
4.1. O prazo estimado para a realização dos serviços deve seguir o cronograma de execução das atividades
apresentado no Quadro 1.
4.2. Quadro 1 – Cronograma de execução das atividades
1

2

Ano
3

4

5

Atividade: atualizar periodicamente o sistema OJS/PKP (Open Journal
Systems/Public Knowledge Project) para a versão mais recente disponível; bem
como a adequação do layout da REN ao padrão visual do Banco do Nordeste
sempre que necessário; prestar assistência técnica e a manutenção operacional
da REN.
Período: logo após a assinatura do contrato e durante todo o período contratual
de 60 meses, hospedada no domínio
https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren

X

X

X

X

X

Atividade: implantar, habilitar e emitir para todos os artigos publicado na REN o
DOI - Digital Object Identifier no sistema OJS/PKP da REN.
Período: início logo após a assinatura do contrato e durante todo o período
contratual de 60 meses, hospedada no domínio
https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren.
Quantidade: no mínimo, 40 artigos por volume. Eventualmente, pode haver
Suplemento Especial, resultando em 40 artigos por volume.

X

X

X

X

X

Atividade: Implantar e habilitar o ORCID - Open Researcher and Contributor ID
no sistema OJS/PKP da REN, hospedada no domínio
https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren.
Período: início logo após a assinatura do contrato

X

X

X

X

X

Atividades no sistema OJS/PKP da REN

5.

VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. O prazo de vigência do Contrato será de 60 (sessenta) meses.

6.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente designada pelo contratado, após
apresentação das notas fiscais/faturas em boa e devida forma, sendo a liberação condicionada à total
observância do contrato.

7.

PRAZO
7.1. Ante o exposto, solicitamos a gentileza de enviar, até o dia 30 de setembro de 2021, a proposta de
preço exclusivamente para o email etene@bnb.gov.br

Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – ETENE

Luciano Feijão Ximenes
Matrícula F111384
Gerente Executivo ETENE/BNB
Editor Executivo da REN/BNB
Contato exclusivo etene@bnb.gov.br
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