REQUEST FOR PROPOSAL ETENE
2021/008
RFP ORIENTAÇÕES

1. O Banco do Nordeste do Brasil S/A (doravante denominado BANCO) realiza a presente RFP
visando coletar referência de preço para condução de processo licitatório a ser realizado para
contratação de consultoria/Assessoria visado elevar o padrão de excelência da REN – Revista
Econômica do Nordeste como periódico referência em economia regional.
2. Objeto: 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.
3. Para as empresas prestadoras de serviços objeto desta RFP, interessadas na participação,
deverão encaminhar os anexos abaixo descritos devidamente assinados pelos representantes
legais da empresa para o endereço eletrônico, através de mensagem eletrônica, até o dia 30
de setembro de 2021:
3.1 Anexo I – Termo de referência;
3.2 Anexo II - Sugestões e dúvidas;
3.3 Anexo III – Modelo para apresentação de proposta de preço.
4. Para dúvidas e sugestões, a empresa interessada na participação pode enviar dúvidas e
sugestões por meio do modelo do Anexo I, até o dia 30 de setembro de 2021, horário
comercial, exclusivamente por meio do email etene@bnb.gov.br.
5. A presente RFP não se constitui compromisso de contrato de venda ou fornecimento de
quaisquer bens ou serviços entre o BANCO e as empresas participantes.
6. Não cabe qualquer tipo de ressarcimento pelo BANCO às empresas participantes desta RFP.
7. Cada empresa participante é responsável por seus respectivos custos e despesas decorrentes
da participação desta RFP.
8. O BANCO compromete-se a manter sigilo das informações enviadas pelas empresas
participantes desta RFP, exclusivamente por meio do email etene@bnb.gov.br, exceto as
dúvidas e sugestões que serão respondidas publicamente.
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