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TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO N° 23292.017472/2022-92
Interessado: REITORIA
Av. 14 de julho, 150 - Coqueiros
Florianópolis/SC
88075-010
Tipo de Providência: Análise e Parecer
Assunto: Processo de Inexigibilidade de Licitação para pagamento de anuidade da
Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC e fornecimento de serviço
para a aquisição do identificador de objeto digital (DOI - digital object identifier)
para as quatro revistas do IFSC – Caminho Aberto; EJA em Debate; RCT e RECAT.

Conforme consta nos documentos anexos determino a abertura de processo
administrativo para as providências cabíveis segundo a legislação vigente, contendo
inicialmente ___ folhas contando com o presente Termo de Abertura.

Florianópolis, 23 de maio de 2022.

ALOISIO SILVA JUNIOR
Pró-Reitora de Administração do IFSC
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FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS
Inexigibilidade de Licitação – com contrato
Processo nº: 23292.017472/2022-92
Contrato nº: CT ____/_______
Interessado: Reitoria - PROPPI
Inexigibilidade de Licitação: modalidade de contratação na qual o processo licitatório é inexigível nos
casos taxativamente previstos na Lei 8666/93. O art. 17, I e II e o art. 25, todos da Lei 8666/93, trazem o
elenco taxativo com os casos deste tipo de contratação direta.
ADM
Administração

PROC
Procuradoria Jurídica

S
Sim

N
Não

EP
Em parte

Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem
considerados na instrução do processo de contratação.
1. O processo de contratação foi iniciado com a abertura de processo
administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art.
38, caput, Lei 8666/93 – LLCA)?
(Capa do Processo e Termo de Abertura)
2. A autoridade competente justificou a necessidade de contratação,
motivando o ato com a indicação dos elementos técnicos
fundamentais?
(Memorando de abertura de processo)
3. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do
processo de contratação (art. 38, caput da LLCA)?
(Autorização da PROAD no Memo. de abertura de processo)
4. ETP – Estudo Técnico Preliminar – a ser preenchido no Comprasnet.
5. Consta documento de Designação da equipe de Planejamento?
(Portaria emitida pelo Diretor do campus) (art. 21 - III da IN
SEGES/MP nº 05/2017)
6. Foram juntados os mapas de riscos previstos no art. 26, §1º, incisos
I e II, de acordo com o modelo do anexo IV da IN SEGES/MP nº
05/2017?
7. O objeto está devidamente especificado e com justificativa para a
execução?
(Relatório SIPAC Itens com as Requisições)
8. No caso da necessidade da indicação de marca ou especificações
exclusivas, constam nos autos as correspondentes justificativas
técnicas?
(Apresentar na justificativa)
9. A proposta do fornecedor escolhido (com todos os detalhes:
técnicos, de preço, inclusive citando que aceita as condições
apresentadas no Projeto Básico ...) está nos autos?
(Proposta da empresa a ser contratada)
10. Constam nos autos a justificativa / comprovação que os preços
unitários estimados estão compatíveis com os praticados no
mercado e no âmbito da administração pública?
(Comprovação de preços praticados, conforme art. 7º da IN nº 73
de 05 de agosto de 2020, do Ministério da Economia)
11. No processo de inexigibilidade de licitação há, no que couber, os
seguintes elementos (art. 26, § único, Lei 8666/93):

NA
Não se aplica

Responsável
ADM

S/N/EP
ou NA

Página

S

1

Requisitante S

7

Proad

S

7-9

NA

-

ADM

S

10

ADM

S

11-13

Compras

Requisitante S

14

Requisitante S

7-9

ADM

S

Requisitante S
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a. Razão da escolha do fornecedor ou executante?

ADM

S

b. Justificativa do preço?

ADM

S

c. Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais
ADM
os bens serão alocados?
Compras
12. SICAF ou documentos fiscais obrigatórios (INSS, FGTS e RF) da
empresa e os demais solicitados no Projeto Básico;
a. Documentação relativa à habilitação jurídica do
fornecedor ou executante nos moldes do art. 28 da Lei
Compras
8666/93?
b. Documentação relativa à qualificação técnica nos moldes
Compras
do art. 30, LLCA?
c. Atestado de exclusividade? (original ou cópia autenticada) Requisitante
d. Documentos referentes à qualificação econômicoCompras
financeira na forma do art. 31 da LLCA?
e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
link: tst.jus.br/certidao
Compras
(NÃO PRECISA IMPRIMIR SE ESTIVER NO SICAF)
f. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;
- Certidão Negativa do CNJ;
- Certidão Negativa do TCU
Compras
(UTILIZAR A CONSULTA CONSOLIDADA DAS CERTIDÕES)
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
13. Memorando para DOF solicitando reserva orçamentária para o
serviço/material;
PROAD
(Memorando de pré-empenho com a UGR)
14. O processo de contratação contém a indicação do recurso próprio
para a despesa (art. 38, caput, Lei 8666/93)?
DOF
(Pré-empenho)
15. O projeto básico faz parte do processo?
Requisitante
e Compras
16. A minuta do contrato está no processo de contratação? Existe a
necessidade da exigência de garantia contratual?

Compras

17. O preâmbulo da minuta de contrato contém:
a. A indicação dos nomes das partes e de seus representantes?
b. O ato que autorizou a sua lavratura?
c. O número do processo da dispensa?
d. A sujeição dos contratantes às normas pertinentes e às suas
cláusulas?
18. A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei 8666/93):
a. O objeto da contratação e seus elementos característicos?
(Clausula do Objeto)
b. A vinculação ao ato de declaração da dispensa da licitação
e a proposta feita pelo interessado (art. 54, §2º, Lei
8666/93)?
(Cláusula do Objeto)
c. O regime de execução ou a forma de fornecimento?
(Cláusula da Prestação de serviço)
d. O preço unitário e global?
(Cláusula do Preço)
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S
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N

-
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-

S

106

S

107

S

SIPAC

S

112

S
S

114124
125128

4

e. As condições de pagamento?
(Cláusula do Pagamento)
f. Os recursos orçamentários necessários para a contratação?
(Cláusula da dotação orçamentária)
g. A data de início e de conclusão da sua execução ou da
entrega do objeto?
(Cláusula do Prazo de Execução)
h. O prazo e condições para recebimento definitivo do objeto?
(Cláusula do Prazo de Execução)
i. Os direitos das partes?
(Cláusula das Obrigações da Contratada e Contratante)
j. As responsabilidades das partes?
(Cláusula das Obrigações da Contratada e Contratante)
k. Sendo cabível, a garantia oferecida?
(Cláusula de garantia)
l. As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das
faltas cometidas, garantida a prévia defesa?
(Cláusula das sanções)
m. Os valores das multas (é recomendável haver um
percentual sobre a parcela inadimplida)?
(Cláusula das sanções)
n. A vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da
possibilidade de eventuais prorrogações de acordo com o
art. 57?
(Cláusula da Vigência)
o. Os prazos para manifestação das partes no caso de haver
interesse de prorrogação do contrato?
(Cláusula da Vigência)
p. Os casos de rescisão contratual e os direitos da
Administração havendo a rescisão?
(Cláusula de rescisão)
q. A obrigação do contratado em manter, durante toda a
execução de objeto, todas as condições de
habilitação/qualificação exigidas antes da assinatura do
contrato?
(Cláusula das Obrigações)
r. A legislação aplicável à sua execução e aos casos omissos?
(Cláusula do Contrato)
s. Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de
acordo com os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1°, da
Lei 8.666?
(Contrato)
t. As condições para reajuste dos preços e os critérios de
atualização monetária?
(Cláusula do reajuste)
u. Como foro competente para dirimir qualquer questão
contratual, o do órgão promotor?
(Cláusula do foro)
v. Foi exigido o cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da
Constituição Federal (proibição de trabalho infantil) como
determina o art. 27, V da LLCA?
19. Havendo contrato, a autoridade competente nomeou o fiscal do
contrato;
(Portaria de nomeação do fiscal)

ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM

ADM

ADM
ADM

ADM

ADM
ADM

ADM
ADM
ADM
Compras
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20. Documento de Formalização de Fiscal de Contrato;
21. Existe estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios
seguintes (art. 16, I da Lei Complementar nº 101/2000)?
22. Existe declaração do ordenador de despesa de que o gasto
necessário à realização do procedimento licitatório e à
consequente contratação tem adequação orçamentária e financeira
com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (art. 16, II da Lei
Complementar nº 101/2000)?
23. Despacho solicitando análise e parecer jurídico;
24. Complementações / justificativas solicitadas após análise
processual na Reitoria;
25. Encaminhamento da Reitora para PGF solicitando análise e parecer
jurídico;
26. Os autos foram instruídos com parecer(es) jurídico(s) (art. 38, VI
da Lei 8666/93)?
(Parecer Jurídico)
27. Complementações/justificativas solicitadas no Parecer Jurídico;
28. Nova análise jurídica;
29. Complementações/justificativas solicitadas no Parecer Jurídico;
30. Termo de Conformidade Processual (no caso de processos isentos
de Parecer Jurídico, conforme Orientação Normativa da AGU nº 46,
de fevereiro de 2014);
31. A autoridade competente motivou nos termos do art. 50 da Lei
9784/99 a sua declaração de inexigibilidade do processo licitatório
à autoridade superior (art. 26 da Lei 8666/93)?
(Memorando de ratificação da inexigibilidade)
32. Há, nos autos, comprovante da publicação na imprensa oficial do
Ato de Ratificação da Inexigibilidade de Licitação (art. 26, Lei
8666/93)?
(Publicação DOU)
33. Memorando de solicitação de empenho;
34. Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas
para o exercício corrente? (Empenho e confirmação do envio para a
empresa)
35. Elaboração do contrato;
36. O preâmbulo do contrato contém:
a. A indicação dos nomes das partes e de seus representantes?
b. O ato que autorizou a sua lavratura?
c. O número do processo da inexigibilidade?
d. A sujeição dos contratantes às normas pertinentes e às suas
cláusulas?
37. Convocação da empresa para a assinatura do contrato;
38. O original do contrato (ou instrumento equivalente) foi assinado
pelas partes e testemunhas, estando todas devidamente
qualificadas?

S

130135

ADM

NA

-

ADM

NA

-

ADM

Compras
Compras
Reitoria
PGF
Compras
PGF
Compras
Reitoria
ADM

ADM

Compras
Contratos
ADM
ADM
ADM
ADM
Contratos
Contratos
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39. Empresa optante do Simples? Se sim, juntar Declaração do
Simples Nacional (para os casos em que o prestador de serviços
não for órgão público)
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/servicos/gru
po.aspx?grp=t&area=1
40. Foram apresentados comprovantes referentes às garantias
porventura exigidas?
41. O extrato do contrato ou de instrumento equivalente (art. 62,
LLCA) foi publicado no DOU e seu comprovante foi anexado ao
processo (art. 61, Lei 8666/93)?
42. Nota fiscal atestada consta do processo?
43. Check list preenchido ate o item 23 por Terezinha C.

Contratos

Will SIAPE 1898765

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

ADM
ADM

24/05/2022 16:39

Memorando Eletrônico - SIPAC

7

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - DCOMP-REI (11.01.02.01.07)
(Identificador: 202394943)
Nº do Protocolo: 23292.017613/2022-68

Florianópolis - SC, 24 de maio de 2022.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Título: Solicitação de abertura de processo de Inexigibilidade de Licitação

Solicitamos autorização da V.Sa. para iniciar o processo de inexigibilidade de licitação para
contratação de Pessoa jurídica para o pagamento de anuidade da Associação Brasileira de Editores
Científicos – ABEC e fornecimento de serviço para a aquisição do identificador de objeto digital
(DOI - Digital Object Identifier) para as quatro revistas do IFSC – CAMINHO ABERTO; EJA EM
DEBATE; RTC E RECAT.
Esclarecemos que o objeto do processo está caracterizado no Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93,
conforme as justificativas apresentadas pelo requisitante, ressaltando a necessidade da contratação e
a forma de contratação.
As justificativas apresentadas pelo requisitante e os demais documentos que originaram este
processo estão apresentados na sequência.
Atenciosamente,
Para realizar o download do(s) arquivo(s) anexado(s), clique no(s) link(s) abaixo:

Anexo(s):
DOCUMENTO_DE_FORMALIZACAO_DEMANDA_-_ABEC_assinado_assinado.pdf baixar.

(Autenticado em 24/05/2022 16:24)
THIEGO RIPPEL PINHEIRO
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

Matrícula: 1754652

Copyright 2007 - DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - IFSC

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=592460&sr=true
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
Setor Requisitante: Coordenadoria de Publicações/PROPPI
Responsável pela Demanda: Valdeci Reis
Matrícula/SIAPE: 2059235
E-mail: publicacoes@ifsc.edu.br
Telefone: 3877-9054
1. Justificativa da necessidade da contratação do serviço.
O instituto Federal de Educação de Santa Catarina possui uma estrutura multicampi, e tem por fim ofertar
formação e qualificação em diversas áreas, níveis e modalidades de ensino. Em consonância com a
estratégia institucional referenciada no Plano de Desenvolvimento Institucional e documentos
correlacionados, a instituição através da Coordenadoria de Publicações, gerencia o Portal de Periódicos
do IFSC a apoia a editoração de revistas científicas. O estímulo à produção científica e tecnológica dos
pesquisadores e extensionistas do IFSC é de extrema importância para o avanço e consolidação dos
Programas de Pós-Graduação da instituição.
Para cada artigo publicado pelas revistas científicas da instituição é gerado um Identificador de Objeto
Digital (DOI – Digital Object Identifier).
O DOI é um padrão para identificação de documentos em redes digitais. Composto por número e letras, é
atribuído a um objeto digital para que este seja identificado de forma única e persistente no ambiente da
web, hoje, o veículo de maior potencial de alcance no processo de comunicação científica. Trata-se de um
identificador internacionalmente aceito que, além de garantir a autenticidade dos trabalhos publicados,
confere idoneidade à publicação e transparência das informações.

A Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC Brasil, é a opção mais vantajosa para a instituição.
O valor total da anuidade na categoria de Associado Institucional é de R$ 500,00 (quinhentos reais ao ano),
comprovado através de consulta ao site da Associação: www.abecbrasil.org.br. Já para a aquisição dos
DOI – para as quatro revistas do IFSC - Caminho Aberto; Eja em Debate; RTC e RECAT
(aproximadamente 40 obras para a Caminho Aberto; 20 obras para a RTC; 20 obras para a Eja em Debate
e 10 obras para RECAT), estimou-se o valor de R$ 540,00/ano, tendo em vista o valor pago pelo IFSC pelo
mesmo serviço no ano de 2021, conforme fatura anexado ao processo, e também conforme tabela
apresentada na página 18 do “Guia do Usuário do Digital Object Identifier”, disponível no site da ABEC>
Publicações.
Em anexo encaminhamos as consultas orçamentárias realizadas junto as instituições: ABEC; Acesso
Acadêmico e GeniusDesign.
Ressaltamos que além da ABEC apresentar o menor valor financeiro. O fato de o IFSC ser sócio desta
instituição permite que as equipes editoriais tenham acesso á varias capacitações (Webinar e minicursos
gratuitos) qualificando, desta forma, ainda mais nossas revistas científicas.
A execução desse serviço está revista no PAT 2022 – 0PPPI-P202/22 – Programa de Difusão do
Conhecimento Científico e Tecnológico para a sociedade – Fomentar as publicações institucionais.
Diante do acima exposto, justificamos a necessidade da contratação desses serviços.
2. Quantidade de serviço a ser contratada:

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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Item

Descrição

Unidade

Qtd
Estimada

R$ Unitário

R$ Total

01

Emissão de DOI (Digital Object Identifier) – Revista
Caminho Aberto.

Código
numérico

40

P,00

240,00

Código
numérico

20

P,00

120,00

20

P,00

120,00

02

Emissão de DOI (Digital Object Identifier) – Revista
RTC.

03

Emissão de DOI (Digital Object Identifier) – Revista Eja
em Debate.

04

Emissão de DOI (Digital Object Identifier) – Revista
RECAT.

05

Anuidade ABEC (Associação Brasileira dos Editores
Científicos).

Código
numérico

Código
numérico

10

Código
numérico

1

P0,00

P,00
500,00

Total Estimado R$

500,00

1.040,00

3. Forma de Prestação do Serviço e Início do Contrato:
A descrição dos serviços teve como referência a consulta no site https://www.abecbrasil.org.br
A emissão de DOI será solicitada a ABEC, a medida que as equipes editoriais avaliarem os artigos e
recomendarem a publicação.
4. Indicação do membro da equipe de planejamento (setor requisitante) e do Fiscal do Contrato:
Requisitante.

Fiscal do Contrato

Nome: Valdeci Reis
Siape: 2059235

Nome: Valdeci Reis
Siape: 2059235

Instituto Federal de Santa Catarina
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Portaria do(a) Reitor(a) N° 1459, de 23 de maio de 2022
O Reitor em exercício do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Memorando Eletrônico 17/2022 - COLICIT-REI;
Considerando o Art. 21 da IN 5/2017 sobre Planejamento da Contratação;
Considerando o Documento de Formalização de Demanda assinado pela área requisitante
(Coordenadoria de Publicações/PROPPI);
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para a composição da Equipe de Planejamento do Pagamento
de anuidade da Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC e fornecimento de serviço
para a aquisição do Identificador de Objeto Digital (DOI - Digital Object Identifier) para as quatro
revistas do IFSC - Caminho Aberto; Eja em Debate; RTC e RECAT:
Integrante Requisitante: VALDECI REIS - SIAPE: 2059235
Integrante Técnico/Fiscal: VALDECI REIS - SIAPE: 2059235
Integrantes Administrativos (Compras/Reitoria) :
CAROLINA MARIA COELHO – SIAPE 1908705
FABIANA DAL PONT – SIAPE 1030152
TEREZINHA CEZARINA WILL – SIAPE 1898765
THIEGO RIPPEL PINHEIRO - SIAPE 1754652
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

JESUE GRACILIANO DA SILVA

ANDREA MARTINS ANDUJAR
Autenticado Digitalmente

BOLETIM DE SERVIÇO IFSC - 24/05/2022
https://sipac.ifsc.edu.br/public
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
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Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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MAPA DE RISCO
GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1
Probabilidade:

( ) Baixa

( x ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa

( ) Média

( x ) Alta

ID

Dano

1

FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO

ID

Ação Preventiva

Responsável

1

Documentar o acompanhamento da
fiscalização;

Fiscais de Contrato

2

Capacitar o fiscal

Gestão Câmpus, Direção de Administração e
Departamento de Contratos

3

Incentivar a permanência dos fiscais;

Gestão do Câmpus

4

Compatibilizar o quantitativo e a complexidade
dos contratos com o número de fiscais de
contrato;

Direção de Administração, Departamento de
Contratos e Gestão de cada Câmpus

ID

Ação de Contingência

Responsável

1

Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato

Gestão do Câmpus e Reitoria

RISCO 2
Probabilidade:

( ) Baixa

( x ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa

( x ) Média

( ) Alta

ID

Dano

1

EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE ABAIXO/ DIFERENTES
DA CONTRATADA

ID

Ação Preventiva

1

Controlar e documentar o efetivo
acompanhamento da execução do contrato em
Fiscais de Contrato
relação à produtividade compatibilizada com a
metodologia do trabalho

ID

Ação de Contingência

Responsável

1

Glosa a partir do Instrumento de Medição de
Resultados (IMR)

Fiscais de Contrato

2

Aplicar as sanções e / ou glosas descritas no
edital e contrato

Responsável

Fiscais de Contrato e CPAAR

RISCO 3
Probabilidade:

( x ) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa

( ) Média

( x ) Alta

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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ID

Dano

1

ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA

ID

Ação Preventiva

Responsável

1

Definir adequadamente as exigências de
habilitação técnicas, econômico-financeiras.

Equipe de planejamento e pregoeiro

ID

Ação de Contingência

Responsável

1

Aplicação de sanções;

Departamento de Contratos e Departamento de
Orçamento e Finanças – Responsáveis:

RISCO 4
Probabilidade:

( x ) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa

( ) Média

( x ) Alta

ID

Dano

1

ADITIVOS ALÉM DOS 25% PREVISTOS EM LEI

ID

Ação Preventiva

1

Realizar um planejamento de contratação de
forma eficaz prevendo um cenário futuro para a Equipe de planejamento
contratação.

ID

Ação de Contingência

Responsável

1

Realizar a alteração contratual (aditivo) dentro
dos limites da Lei 8666/93.

Departamento de Contratos, Setores
Contábeis;

2

Realizar nova licitação

Departamento de Compras Reitoria e Câmpus

Responsável

RISCO 5
Probabilidade:

( x ) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa

( ) Média

( x ) Alta

ID

Dano

1

SUPRESSÃO ALÉM DOS 25% PREVISTOS EM LEI E A EMPRESA NÃO ACEITE DE
FORMA CONSENSUAL A REDUÇÃO

ID

Ação Preventiva

1

Realizar um planejamento de contratação de
forma eficaz prevendo um cenário futuro para a Equipe de planejamento
contratação.

ID

Ação de Contingência

Responsável

1

Se possível realizar a alteração contratual
(supressão) até o limites da Lei 8666/93.

Departamento de Contratos, Setores
Contábeis, Gestão do Câmpus

Responsável

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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Comissão de Análise de Risco

________________
Carolina Maria
Coelho
Ma t r ícu la :
1908705

________________
Fabiana Dal Pont
Ma t r ícu la :
1030152

________________

_______________

Nome Terezinha
Cezarina Will

Thiego Rippel Pinheiro

Ma t r ícu la
1898765

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

Matrícula:
1754652

27/05/2022 13:56

Compras

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Emitido em 27/05/2022 01:56

RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES
Licitação: 23292.017472/2022-92 - IN 41007/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS – ABEC E FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA A AQUISIÇÃO
Assunto: DO IDENTIFICADOR DE OBJETO DIGITAL (DOI - DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) PARA AS QUATRO REVISTAS DO IFSC - CAMINHO ABERTO; EJA EM
DEBATE; RTC E RECAT.
Tipo:
MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
Status:
JULGADO - PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO/RESUMO DE EMPENHO

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO
Item Especificação do Item
Requisição
Unidade
Unidade
Gestora

Unid.

Marca

Proposta

Quant.

Valor Unit.

Total

S/M (SEM
129.261.229/0001-61
90
R$ 6,00
R$ 540,00
MARCA)
AQUISIÇÃO DO IDENTIFICADOR DE OBJETO DIGITAL (DOI - DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) PARA AS QUATRO REVISTAS DO IFSC CAMINHO ABERTO; EJA EM DEBATE; RTC E RECAT.
Aquisição do Identificador de Objeto Digital (DOI - Digital Object Identifier) para as quatro revistas do IFSC - Caminho Aberto; Eja em Debate; RTC e
RECAT.
2959/2022
1101020107
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
90
R$ 540,000

1 3905007000481 - CATMAT: 0

SERVIÇO

S/M (SEM
129.261.229/0001-61
1
MARCA)
PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS – ABEC
Pagamento de anuidade da Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC
2959/2022
1101020107
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
1

2 3901002000020 - CATMAT: 0

SERVIÇO

R$ 500,00

R$ 500,00

R$ 500,000

TOTAL LICITADO:

R$ 1.040,00

SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | Copyright © 2005-2022 - UFRN - appdocker3-srv1.appdocker3-inst1

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

1/1

19/05/2022 08:51

E-mail de IFSC - Fwd: processo de inexigibilidade ABEC 2022
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Terezinha Cezarina Will <terezinha.will@ifsc.edu.br>

Fwd: processo de inexigibilidade ABEC 2022
1 mensagem
Publicacoes Reitoria <publicacoes@ifsc.edu.br>
Para: Terezinha Cezarina Will <terezinha.will@ifsc.edu.br>

16 de maio de 2022 10:30

Olá Terezinha,
Segue a proposta da ABEC
Por enquanto a opção mais vantajosa estar sendo com a ABEC (opção associado). Mandei e-mail para mais dois
fornecedores, vamos aguardar.
Um abraço!

Valdeci Reis
http://lattes.cnpq.br/8541394352992594

Coordenador de Publicações
Portaria do(a) Reitor(a) N° 1064, de 13 de abril de 2022
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Rua 14 de julho, 150, bairro Coqueiros, CEP 88075-010
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil

---------- Forwarded message --------De: Renato Cruz <renato@abecbrasil.org.br>
Date: seg., 16 de mai. de 2022 às 08:45
Subject: Re: processo de inexigibilidade ABEC 2022
To: Publicacoes Reitoria <publicacoes@ifsc.edu.br>
Cc: ABEC Brasil <abec@abecbrasil.org.br>, ABEC Brasil - Financeiro <nilson@abecbrasil.org.br>, Roberto ABEC
Brasil - DOI <roberto@abecbrasil.org.br>, Roberto ABEC Brasil - DOI <doi@abecbrasil.org.br>
Bom dia Valdeci.
Seguem algumas informações sobre o DOI e sobre os valores.
Em anexo estou enviando proposta como associado ABEC Brasil e como não associado, nelas estão os preços.

Sobre o DOI
O DOI é a composição de prefixo/sufixo.
Onde:
O prefixo é fornecido pelo Crossref.
O sufixo é formado pelo editor.
Para solicitação do prefixo é necessário:
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2261b3d526&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1732989763900294524&simpl=msg-f%3A173298…

1/5
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E-mail de IFSC - Fwd: processo de inexigibilidade ABEC 2022

Preencher uma ficha de cadastro.
Será redigido um contrato padrão da ABEC. O contrato será redigido com base nos dados da
ficha de cadastro.
Realizar a associação (ou não) no site da ABEC. Os benefícios da associação estão descritos
mais à frente.

16

OBS: Para registrar DOI em periódicos é necessário possuir ISSN e o artigo ou revista deve estar
publicado online (hospedado em site).
Importante: Não atendemos editoras comerciais.

Administração Pública
Para agilizar o procedimento de aquisição de DOIs pela Administração Pública Direta e Indireta, bem
como para afastar abertura do processo licitatório, o Departamento Jurídico da ABEC Brasil, com
fundamento nas Leis 8.666/1993 e 14.133/2021, sugere que os administradores públicos utilizem a
regra de dispensa de licitação delineada para aquisição de produtos de pequeno valor consagrada no
artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que dispõe:
“Art. 75. É dispensável a licitação:
(…)
II – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de
outros serviços e compras”.
Por fim, esclarecer que a sugestão da aplicação do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, não
substitui, em nenhuma hipótese, a consulta jurídica pertencente a cada instituição.
https://www.abecbrasil.org.br/novo/2021/07/ref-suspensao-da-emissao-da-carta-de-exclusividadepela-crossref-para-abec-brasil/.

Similarity Check
O acordo da ABEC Brasil com o Crossref também oferece o verificador de plágio Similarity Check.
Para solicitar a abertura de uma conta deste verificador é necessário que o prefixo possua DOIs
registrados e suas URLs estejam de acordo com o requerido pelo Crossref.
As primeiras 100 verificações de cada ano é uma cortesia oferecida pelo Crossref, as demais serão
cobradas.
OBS: A cada 50 páginas é contabilizada 1 verificação.

Sobre a cobrança
A cobrança dos DOIs é trimestral, seguimos o calendário de cobrança do Crossref.
A cada trimestre o Crossref emite uma fatura para ABEC dos DOIs que foram depositados no
trimestre e a ABEC emitirá um boleto bancário.

Calendário
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2261b3d526&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1732989763900294524&simpl=msg-f%3A173298…
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Fatura de Janeiro: Período (1 de Outubro - 31 de Dezembro).
Fatura de Abril: Período (1 de Janeiro - 31 Março).
Fatura de Julho: Período (1 de Abril - 30 junho).
Fatura de Outubro: Período (1 Julho - 30 Setembro).
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Valores
Não associado ABEC Brasil

Associado ABEC Brasil

Deve realizar aporte inicial equivalente a
US$ 250,00.

–

Paga US$ 5,00 por DOI registrado (artigos,
título de livro, anais, dissertação, etc).

Paga US$ 1,00 por DOI registrado (artigos,
título de livro, anais, dissertação, etc).

DOI com data de publicação anterior a
2019 US$ 0,75.

DOI com data de publicação anterior a
2019 US$ 0,15.

Similarity Check (verificador de plágio) US$
3,75 por documento. Cobrança anual.

Similarity Check (verificador de plágio) US$
0,75 por documento. Cobrança anual.

OBS: Valores em dólares.
ATENÇÃO: NÃO EMITIMOS NOTA FISCAL DE DOI, APENAS UM RECIBO ASSINADO E
NUMERADO.
As faturas recebidas em dólares do Crossref são convertidas em reais com base na data do
fechamento da fatura pelo Crossref e enviadas ao dono do prefixo.

Sobre a associação
Sócio Efetivo = Pessoa Física - Anuidade R$ 200,00*.
Sócio Institucional = Pessoa Jurídica (Universidade) - Anuidade R$ 500,00*.

OBS: *Validade da associação: de Janeiro a Dezembro, não é proporcional.
Conheça as vantagens e as diferenças entre os tipos de associações ABEC Brasil no endereço:
https://www.abecbrasil.org.br/novo/associe-se/.
Acesse nosso site com as perguntas frequentes:
https://www.abecbrasil.org.br/novo/faq-doi/.
OBS: Lembrando que para prefixos institucionais, o reitor ou responsável legal da instituição
deverá assinar os contratos. Já no caso de prefixos de uma revista específica o próprio editor
poderá assiná-lo.

Certidões

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2261b3d526&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1732989763900294524&simpl=msg-f%3A173298…

3/5

19/05/2022 08:51

E-mail de IFSC - Fwd: processo de inexigibilidade ABEC 2022

Caso você ou sua instituição precise das certidões da ABEC para algum processo, os mesmo estão
disponíveis no endereço:
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https://www.abecbrasil.org.br/novo/certidoes-negativas-de-debitos/.

Em sex., 13 de mai. de 2022 às 20:49, Publicacoes Reitoria <publicacoes@ifsc.edu.br> escreveu:
Prezada Renata, Boa Noite,
O financeiro do IFSC está me fazendo os seguintes questionamentos:
"Perguntar a ABEC o valor que ela cobra (DOIs) para os associados, se tem diferença no valor para os não
associados, se o preço é tabelado. Além desses esclarecimentos a ABEC precisa apresentar um
comprovante do valor cobrado por cada DOI"
Poderiam me esclarecer essas dúvidas colocadas pelo financeiro? Por gentileza, me envie o comprovante do valor
cobrado para emissão de DOI, para que possamos tocar o processo junto ao Departamento de Compras.
Aguardo com urgência.
Forte abraço!

Valdeci Reis
http://lattes.cnpq.br/8541394352992594

Coordenador de Publicações
Portaria do(a) Reitor(a) N° 790, de 24 de março de 2022
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Rua 14 de julho, 150, bairro Coqueiros, CEP 88075-010
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil

Em qui., 12 de mai. de 2022 às 12:05, ABEC Brasil <abec@abecbrasil.org.br> escreveu:
Prezado Sr. Valdeci, bom dia.
Seguem os documentos solicitados.

Em qui., 12 de mai. de 2022 às 11:51, ABEC Brasil - Financeiro <nilson@abecbrasil.org.br> escreveu:
Oi Renata, atenda a solicitação do Valdeci por favor. Grato,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2261b3d526&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1732989763900294524&simpl=msg-f%3A173298…
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Em qui., 12 de mai. de 2022 às 11:45, Publicacoes Reitoria <publicacoes@ifsc.edu.br> escreveu:
Colegas,
Recebi o "sinal verde" do Departamento de Compras para elaborar o processo de inexigibilidade ABEC
2022.
Para tanto, precisaremos que seja providenciado:
Carta ou Declaração de exclusividade;
O boleto ABEC anuidade (o processo leva uns dois meses a tramitar, então joguem a data de
vencimento para o final de de julho ou agosto;
Comprovação de valor do DOI
Preciso desses documentos com urgência.
Um abraço!

Valdeci Reis
http://lattes.cnpq.br/8541394352992594

Coordenador de Publicações
Portaria do(a) Reitor(a) N° 790, de 24 de março de 2022
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Rua 14 de julho, 150, bairro Coqueiros, CEP 88075-010
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil

--

Renato Cruz - ABEC Brasil
--2 anexos
proposta-nao-associado.pdf
71K
proposta-associado.pdf
70K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2261b3d526&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1732989763900294524&simpl=msg-f%3A173298…
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Botucatu, 16 de maio de 2022
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
PROPOSTA ASSOCIADO ABEC
Item

Descrição

Unidade

01

DOI (Digital Object Identifier) >= 2020

02

Associação Institucional 2022

Quantidade

Total

$1,00

1

$1,00

R$ 500,00

1

R$ 500,00

Condições Comerciais:
Validade: 180 dias corridos
Não emitimos nota fiscal, apenas recibo.
As faturas recebidas em dólares do Crossref são convertidas em Reais e enviadas ao responsável pelo prefixo.
Cotação do dólar orientativa conforme última fatura recebida R$ 5,79.
Dados Bancários:
ABEC BRASIL
Banco: Sicoob
Código bancário: 756
Agência: 3188-7
Conta: 356306-5
CNPJ: 29.261.229/0001-61

Sigmar de Mello Rode
Presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos
ABEC BRASIL
CNPJ: 29.261.229/0001-61 - Inscrição Estadual: Isenta
Rua Azaléia, 399 - Edifício 3 Office, 7º Andar, Sala 75 - Bairro Chácara Floresta - CEP: 18.603-550 - Botucatu/SP.
Telefone: (14) 3815-5095 - Email: doi@abecbrasil.org.br - Site: https://www.abecbrasil.org.br.
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Botucatu, 16 de maio de 2022
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
PROPOSTA NÃO ASSOCIADO ABEC
Item
01

Descrição

Unidade

DOI (Digital Object Identifier) >= 2020

$5,00

Quantidade

Total

1

$5,00

Condições Comerciais:
Validade: 180 dias corridos
Depósito antecipado em reais equivalente a US$ 250,00.
Assinatura do contrato padrão ABEC para solicitar prefixo DOI.
Não emitimos nota fiscal, apenas recibo.
As faturas recebidas em dólares do Crossref são convertidas em Reais e enviadas ao responsável pelo prefixo.
Cotação do dólar orientativa conforme última fatura recebida R$ 5,79.
Dados Bancários:
ABEC BRASIL
Banco: Sicoob
Código bancário: 756
Agência: 3188-7
Conta: 356306-5
CNPJ: 29.261.229/0001-61

Sigmar de Mello Rode
Presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos
ABEC BRASIL
CNPJ: 29.261.229/0001-61 - Inscrição Estadual: Isenta
Rua Azaléia, 399 - Edifício 3 Office, 7º Andar, Sala 75 - Bairro Chácara Floresta - CEP: 18.603-550 - Botucatu/SP.
Telefone: (14) 3815-5095 - Email: doi@abecbrasil.org.br - Site: https://www.abecbrasil.org.br.

12/05/22, 11:58

ABEC BRASIL

22

ABEC BRASIL 29.261.229/0001-61
Rua Azalea, 399, Edifício 3 - Office, 7o. Andar - Sala 75
Chácara Floresta - CEP: 18.603-550 - Botucatu / SP
O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.
Instruções
1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras
Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

001-9

00190.00009 02958.886224 02203.471178 6 90320000050000

Cedente

Agência / Código do Cedente

ABEC BRASIL

0079-5 / 00037207-2

Número do documento

Contrato

CPF/CEI/CNPJ

2202203471

19749860

29.261.229/0001-61

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

Espécie

R$

Vencimento

Quantidade

Nosso número

0

29588862202203471

Valor documento

30/06/2022

(+) Mora / Multa

500,00

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA)
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9

00190.00009 02958.886224 02203.471178 6 90320000050000

Local de pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

30/06/2022

Cedente

Agência/Código cedente

ABEC BRASIL

0079-5 / 00037207-2

Data do documento

No. documento

12/05/2022

2202203471

Uso do banco

Carteira

17 -027

Espécie doc.

DS
Espécie

R$

Aceite

N

Quantidade

Data process.

Nosso número

12/05/2022
x Valor

29588862202203471
(=) Valor documento

0

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref. anuidade 2022 institucional/individual.
Pagável em qualquer Banco
- RECEBER APÓS O VENCIMENTO
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco através do email financeiro@abecbrasil.org.br

500,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA)
Rua Quatorze de Julho, 150
Florianopolis - SC - CEP: 88075-010
Sacador/Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

https://www.abecbrasil.org.br/boletophp/boleto_bb.php

1/1
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Guia do usuário do
Digital Object Identifier
o
Ronnie Fagundes de Brito
Milton Shintaku
eber
Suely de Brito Clemente Soares
Claudiane Weber
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GUIA DO USUÁRIO DO
DIGITAL OBJECT IDENTIFIER
RONNIE FAGUNDES DE BRITO
MILTON SHINTAKU
SUELY DE BRITO CLEMENTE SOARES
CLAUDIANE WEBER

Brasília
2016
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Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)
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PREFÁCIO
O Digital Object Identifier (DOI)® é um identificador internacionalmente
aceito e, cada vez mais, tem se tornado essencial, principalmente para documentos digitais. Por outro lado, sabemos ainda que, no Brasil, muitos de nossos periódicos ainda não o adotam ou apresentam grandes dificuldades na sua gestão.
Diante desse quadro, a união de esforços da Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (Ibict) gerou o Guia do Usuário do Digital Object Identifier.
Este Guia nasceu da importância de se apoiar os editores brasileiros na adoção e
uso desse identificador.
Trata-se de um guia prático e atualizado, com informações úteis e muito
apropriadas às ações das duas instituições envolvidas no trabalho de apoio aos
editores científicos. Supre as necessidades atuais dos editores no que se refere a
informações básicas, apresentando-se como uma boa opção de documentação
técnica sobre o DOI.
As informações iniciais, contemplando as agências e sugestões de nomes
DOI, reforçam a abrangência desse identificador, apresentando o seu uso em
variada tipologia documental, o que condiz com as necessidades das instituições
brasileiras que publicam diversos trabalhos. Além disso, expande a compreensão sobre esse identificador, suas agências e serviços, além de ressaltar o acordo
entre Crossref, ABEC e Ibict.
Na apresentação sobre como indicar o DOI nas referências, os autores reforçam o uso do identificador, apoiando os usuários a citar documentos que possuam DOIs já atribuídos, além de indicar sua importância. O Guia responderá às
frequentes dúvidas sobre as normas de citação e as mudanças fomentadas pela
inclusão da tecnologia no processo da criação de novos conhecimentos.
O passo-a-passo para depósito de metadados no sistema DOI apoia os editores e técnicos na adaptação dos procedimentos, com vistas à adoção desse

29

Prefácio

identificador. Apresenta ainda a forma de executar cada etapa destinada a tornar
válidos os DOIs atribuídos às publicações.
O Guia relaciona ainda, os problemas mais comuns que os editores e técnicos já enfrentaram para atribuir o DOI e como resolvê-los. Inclui também dados
sobre a relação do Open Research and Contributor ID (ORCID) e o DOI, que
tem se revelado uma tendência mundial.
Reforçamos, desse modo, o compromisso da ABEC como representante
oficial da Crossref no Brasil, em apoiar a atribuição do DOI em todas as publicações nacionais fomentando esta publicação a fim de atender os editores
brasileiros. Devemos ressaltar o esforço do time de desenvolvimento do Ibict,
o qual foi essencial para a esta realização, numa parceria produtiva em prol da
visibilidade da produção científica nacional.
Rui Seabra Ferreira Junior
Presidente da ABEC
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INTRODUÇÃO
O Ibict, por meio da Coordenação de Articulação, Geração e Aplicação de
Tecnologia (COAT), em parceria com a ABEC, desenvolveu este Guia do Usuário do Digital Object Identifier. O DOI, como forma de apoiar e promover o uso
dessa tecnologia no contexto das publicações técnicas e científicas brasileiras.
Este Guia é mais um resultado do convênio firmado entre Crossref, ABEC
e Ibict, que tem por objetivo difundir, apoiar e facilitar a utilização do DOI no
Brasil, contribuindo com a inserção internacional da produção científica do
país. Sabe-se que, cada vez mais, o mundo científico tem aderido a identificadores aceitos internacionalmente como forma padronização, com o propósito de
facilitar a recuperação, entre outras ações, da documentação científica disponível na web.
Da mesma forma, alinha-se às iniciativas brasileiras, como as do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que adotou o
DOI como identificador no Currículo Lattes, apresentando-se como uma fonte de informação atual, em conformidade com as necessidades dos usuários.
Além disso, contribui para suprir a deficiência de documentação técnica sobre
esse assunto no Brasil, na medida em que explicita um tema pouco explorado,
mas de muito interesse, pela comunidade científica.
O Guia tem como propósito auxiliar na adoção de uma tecnologia mundialmente utilizada, atuando tanto como orientador quanto como documento
de consulta, na medida em que contempla os vários aspectos relacionados à
utilização do DOI e abrange os principais tópicos sobre esse identificador e
sua aplicação.

SOBRE O GUIA
Este Guia tem por principal objetivo apoiar os usuários brasileiros do
DOI quanto a sua utilização — sejam editores, autores ou leitores — em
todo o fluxo de publicação que envolva o uso desse identificador. Para tanto,
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descreve o sistema de identificadores digitais de objetos DOI, apresentando
os conceitos associados ao sistema, as vantagens de seu uso e os detalhes de
seu funcionamento.
Desse modo, expõe de forma sucinta os tópicos de interesse ao descrever a
estrutura de um nome DOI, processos, mecanismos e aspectos técnicos envolvidos no seu uso, além de serviços associados, procurando atender a necessidade
de informação e contribuindo para a melhor aplicação desse identificador.
O Guia também traz casos de aplicação do DOI em diferentes casos, como
identificação de artigos científicos, conjuntos de dados e asserção de direitos
autorais, apresentando todas as possibilidades desse identificador, que tem sido
relacionado apenas com artigos. Além disso, procura atender todos os usuários
que necessitem ofertar o DOI a publicações, principalmente no ambiente heterogêneo da Internet.
Espera-se contribuir, por meio deste Guia, com o processo de adoção e utilização de identificadores internacionalmente aceitos e, com isso, apoiar a internacionalização das publicações brasileiras, no que tange à identificação dos documentos,
bem como auxiliar os editores brasileiros na adequação de suas publicações quanto
à utilização do DOI, uma vez que se carece de documentação técnica de apoio.

CENÁRIO ATUAL BRASILEIRO
O sistema DOI foi proposto em 1996 e iniciado em 1998 pela International
DOI Foundation1, oferecendo principalmente mecanismos de contingência à
instabilidade das localizações de documentos no ambiente da Internet. Permite
realizar vinculações entre documentos on-line, sem que as mudanças nos locais
prejudiquem a navegabilidade entre eles.
Com isso, a adoção do DOI por parte dos editores agiliza o processo de
preenchimento dos formulários do Currículo Lattes e melhora a acurácia das
informações, além de validá-las, no sentido da coleta de informações fornecidas
pelos editores de uma base confiável. Isso é possível porque a Crossref e outras
agências mantêm bases de dados sobre os artigos.
http://www.doi.org/

1.
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Em 2014, a ABEC firmou, junto à Crossref, um acordo para representação
no qual a aquisição do DOI é facilitada. Com isso, viabiliza-se a obtenção desse identificador de forma mais econômica, pois os editores brasileiros ficam
isentos da anuidade da Crossref, pagando apenas os DOIs atribuídos aos objetos digitais. O convênio é aberto para sócios e não sócios, de forma a ampliar
a adoção.
O acordo conta com o Ibict no papel de suporte aos usuários, ofertando
apoio técnico a todos. Esse apoio é oferecido de várias formas, com destaque
à produção de informações disponíveis na Internet, por meio de páginas Wiki,
fóruns e outros.
As ações do CNPq, da ABEC e do Ibict têm por objetivo o aumento da visibilidade da produção científica nacional com a utilização de identificador
internacional. Nesse sentido, alinha-se ao interesse na utilização do DOI por
parte dos editores, na medida em que grande parte da produção científica está
disponível na Internet e requer identificação segura.

PÚBLICO-ALVO
O Guia é voltado a pesquisadores, editores de revistas científicas, bibliotecários e demais públicos interessados, esclarecendo de forma objetiva e
direta questionamentos levantados pela comunidade atendida pelo convênio
Crossref-ABEC-Ibict. Assim, muito do conteúdo presente neste documento tem
origem nas dúvidas dos usuários recebidas pelo Ibict.
Para os editores, público-alvo principal, o Guia foca nos processos associados ao sistema DOI, como a atribuição de nomes DOI e o depósito dos respectivos metadados. O Guia é voltado para as principais atividades dos editores no
processo de atribuir DOIs aos objetos, independentemente do tipo, procurando
ser o mais abrangente possível, mesmo que possua certo direcionamento para
artigos de revistas. Fornece também informação sobre como citar documentos
com DOI, apresentando as facilidades que esse identificador oferece, o que interessa a todos os envolvidos na cadeia de produção científica.
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DIGITAL OBJECT IDENTIFIER
O DOI (traduzido como “Identificador Digital de Objetos”) é um sistema que
permite a identificação, localização e descrição unívoca de entidades digitais —
físicas ou abstratas. Atualmente, tem sido muito adotado na Internet, devido,
principalmente, às necessidades de padronização e preservação das informações
contidas nesse ambiente.
Um DOI é atribuído a um determinado conteúdo por um editor ou instituição
responsável. Mesmo que se alterem as questões de direitos patrimoniais ou localização, o DOI deve permanecer o mesmo. Uma vez atribuído um DOI, não se pode
removê-lo ou alterá-lo, mas é possível mudar as informações vinculadas a um DOI, fazendo um novo depósito de informações, mantendo o DOI e alterando os metadados.
Cada agência de registro pode definir regras específicas quanto a seus identificadores. No caso, os DOIs da Crossref são únicos e ofertados a trabalhos
finais, não sendo recomendado atribuir DOIs a versões ou trabalhos derivados.
Documentos em formatos diferentes devem compartilhar o mesmo DOI, sendo
que artigos, livros ou outros documentos devem assinalar o mesmo DOI independentemente do suporte impresso ou digital.
Entretanto, reconhecem-se casos em que há necessidade de ofertar mais que
um DOI para trabalhos publicados em diferentes veículos, como uma republicação. Se um artigo é publicado em revista e, posteriormente, torna-se capítulo
de livro, por exemplo, possui metadados com diferenças de conteúdo suficientes
para possuir DOIs distintos.
Essencialmente, é um sistema que associa um nome DOI a um conjunto de
metadados, de modo que, a partir de determinado nome, seja possível acionar
serviços baseados nos metadados associados. Forma-se assim, uma base de dados com DOIs e metadados, possibilitando a recuperação das informações de
maneira interoperável, por meio de um serviço aberto, acessível a todos.
Nesse sentido, é possível atribuir o DOI a qualquer objeto, desde que esteja
finalizado em formas hierárquicas e granulares. Pode ser ofertado a uma obra
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no todo e/ou suas partes, desde que seja possível descrevê-las conforme as necessidades do sistema, principalmente quanto à questão de autoria. Essa granularidade não apresenta conflitos de identificação.

PERGUNTAS FREQUENTES
O que é o DOI?
O DOI é um sistema que engloba diferentes subsistemas para o depósito de
metadados e a resolução dos nomes DOI. De forma direta, consiste em um par
composto por identificador e metadados, em que os metadados podem ser recuperados a partir do identificador. Trata-se de um identificador persistente, único
e publicado que gestores de conteúdo vinculam a objetos físicos ou digitais, o
que possibilita ofertar serviços e garantir a propriedade intelectual, principalmente para objetos digitais disponíveis na Internet.

Para que serve?
O DOI atua na identificação e descrição de entidades físicas ou abstratas, reais ou virtuais, digitais ou analógicas. Entre os elementos descritivos estão localização, dados de propriedade intelectual e relacionamento com outros objetos,
a partir dos quais uma série de serviços pode ser implementada.

Por que usar?
O uso de um identificador para entidades digitais, como artigos científicos
ou conjuntos de dados, permite a implementação de serviços associados aos metadados depositados junto ao identificador. Serviços como localização, gestão de
direitos autorais, métricas de acesso e de referenciamento são úteis e garantem
acesso ao texto integral, da mesma forma em que se preservam os metadados em
base de dados, ofertando-se certa segurança em caso de contingência e alinhando-se com as necessidades de curadoria de conteúdos digitais na Internet.

Como funciona o DOI?
O sistema DOI consiste numa federação de agências de registro de metadados, as quais operam sob o padrão definido pela norma ISO 26324 (2012).
Essencialmente, possibilita a atribuição de um identificador, denominado
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nome DOI, aliado ao depósito de metadados, para a posterior localização do
objeto, por meio desse identificador. Com isso, é possível encontrar um recurso
ou suas informações na web.
Do ponto de vista de seus usuários, o sistema DOI opera em dois momentos
distintos: depósito de metadados e resolução do nome DOI.
No primeiro momento, o editor deposita os metadados associados aos objetos identificados pelos nomes DOI. Nessa etapa, os metadados são validados
e processados por uma agência de registro – entre elas a Crossref – e, quando
devidamente certificados, passam a constar no sistema DOI, no qual as agências
de registro são federadas, conforme a Figura 1.

Objetos

Sistema DOI

2. gera nome
DOI + metadados

4. compartilha
metadados

1. recebe prefixo

Editor

3. deposita nome
DOI + metadados
Agência de Registro

Figura 1 – Depósito de metadados no sistema DOI.

No segundo momento (Figura 2), os leitores acionam um serviço de resolução
de nomes tendo como parâmetro determinado nome DOI, o qual retornará o
conjunto de metadados associados ao objeto identificado pelo mesmo. Esse tipo de
acionamento ocorre de forma transparente ao se clicar em um link com nome DOI.2

Por exemplo, http://doi.org/10.1000/182.

2.
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1. consulta nome DOI

2. recebe metadados
Leitor

Sistema DOI

3. acessa objeto

Objeto

Figura 2 – Consulta de nome DOI.

Diferentes serviços podem ser realizados a partir desses metadados, sendo
que o principal é o direcionamento para a localização do objeto na web, acionado, por exemplo, por um formulário (Figura 3) onde se insere o nome DOI e o
usuário é direcionado ao endereço do objeto.

Figura 3 – Interface de resolução de nomes DOI3.

http://www.dx.doi.org

3.
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AGÊNCIAS DE REGISTRO
Os nomes DOI podem ser registrados em diferentes agências, as quais se
dispõem a gerenciar esses identificadores e ofertar serviços. Assim, as agências
de registro que fazem parte do sistema DOI são responsáveis pela inserção e armazenamento dos metadados depositados.
Para ofertar localização segura e outros serviços na Internet, há outras opções como o sistema Handle4; entretanto, o sistema DOI se diferencia por ter
várias agências, que inserem uma camada gerencial e organizacional, comprometendo-se com aspectos de governança, persistência, consistência e de outros
serviços. O sistema Handle, por sua vez, se restringe a aspectos mais técnicos,
como a preservação de metadados de localização.
Diferentes agências de registro atuam de forma federada dentro do sistema,
cada uma com políticas específicas a sua área de atuação, mas coerentes com
o sistema DOI. Podem-se caracterizar algumas por suas respectivas frentes de
atuação e quantidade de registros, conforme a Tabela 1.
Tabela 1 – Agências de registro DOI e respectivos campos de atuação5.
Registra nomes DOI de documentos
escritos em chinês tradicional.

Registra nomes DOI de artigos técnicos
e científicos, além de capítulos de livros,
anais de conferências, normas, teses e
dissertações.
Permite o depósito de nomes DOI
referentes a conjuntos de dados.
Registro de nomes DOI para artigos
China Knowledge Resource de revistas, teses e dissertações,
Integrated Database
anais de conferências e anuário
escritos em chinês.
Continua...

https://www.handle.net/

4.

http://www.doi.org/registration_agencies.html

5.
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Tabela 1 – Continuação.

Institute of Scientific and
Technical Information of
China

Registro de nomes DOI para revistas
científicas, conjuntos de dados e
dissertações.

Dedicada ao registro de identificadores
associados ao audiovisual, como filmes
e recursos de televisão.
Registro de nomes DOI para artigos de
revistas científicas.

Multilingual European DOI
Registration AgencymEDRA

Agência europeia dedicada ao
registro de DOI para artigos de revistas e
monografias.
Registro de nomes DOI referentes à
legislação da União Europeia, além de
monografias e artigos científicos.

A Crossref
A Crossref é uma organização sem fins lucrativos criada no final de 1999
com o propósito de atender a comunidade com serviços seguros, oficializados
e inovadores, de forma a apoiar a persistência dos identificadores com uma infraestrura sustentável que proporciona a comunicação científica. Com isso, promove o desenvolvimento e a utilização compartilhada de tecnologias inovadoras
para acelerar e facilitar a pesquisa científica.
A organização restringe sua operação à identificação e manutenção de informações (metadados) de documentação científica, com uma base de dados que
possibilita ligar referências digitais. Não mantém textos completos, apenas as referências, com destaque para a questão de autoria e localização. Assim, assegura
confiabilidade na citação de documentos disponibilizados na Internet.
No início do ano 2000, foi criado o Publishers International Linking Association,
Inc. (PILA) para operar a Crossref. Trata-se de uma associação de editores e acadêmicos provenientes do mundo todo com o propósito de apoiar a infraestrutura informacional e as funcionalidades editoriais. Com isso, foram resolvidas as questões
financeiras e administrativas, apoiando-se os serviços fornecidos pela Crossref.

13
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Serviços oferecidos pela Crossref
As agências de registro oferecem Interfaces de Programação de Aplicações
(APIs), que dão acesso a funcionalidades associadas aos metadados e identificadores, mantidos por essas agências. Essas APIs permitem o desenvolvimento
de diversos serviços, como busca de informações, controle de autoridade e de
versões, todos baseados nas informações mantidas pela agência.
A Crossref oferta vários serviços associados ao DOI e aos seus metadados, como
apresentado na Figura 4, de forma a contribuir com a comunidade acadêmica.

Figura 4 – Diferentes serviços oferecidos pela Crossref.

O serviço Cited By Linking permite recuperar os documentos que citam determinado artigo. Desse modo, torna-se útil no desenvolvimento de ferramentas métricas,
referentes à visibilidade do artigo, mesmo que nativamente não se vincule especificamente a nenhuma métrica. Da mesma forma, é interessante aos autores e pesquisadores saber quais outros documentos científicos estão citando determinado conteúdo.
O Similarity Check (anteriormente CrossCheck), por sua vez, possibilita conferir a autenticidade de determinado documento, além de oferecer notificações
sobre versões atualizadas do artigo, como atualizações ou erratas. É um serviço
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eficiente para os editores quanto ao trabalho interminável de detectar plágios,
por exemplo. Além disso, é apoiado em parte pela ferramenta iThenticate6, juntamente com a base de dados da Crossref.
O CrossMark é um serviço de alerta voltado aos gestores de conteúdo, mantendo-os atualizados em caso de versionamento e autenticidade. Possibilita que usuários saibam se o documento acessado é a última versão e se há outras versões disponíveis. Para editores utilizarem os serviços, um logo do CrossMark é adicionado
aos documentos e, ao ser clicado, apresenta uma página com informações sobre
atualizações ou erratas referentes ao documento, conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5 – Tela com as informações sobre atualizações fornecidas pelo serviço
CrossMark7.

Já o Open Funder Registry oferece uma base de dados pública sobre recursos de apoio à pesquisa, permitindo relacionar publicações com os respectivos
agentes de fomento. Com isso, possibilita que seus usuários conheçam todos os
trabalhos apoiados por determinada instituição de fomento, por exemplo.
http://www.ithenticate.com/

6.

http://journals.iucr.org/d/issues/2006/10/00/gx5096/index.html

7.
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O CONVÊNIO
CROSSREF-ABEC-IBICT

Como forma de apoiar a produção científica brasileira, fomentando sua internacionalização, no final de 2014, ABEC, Crossref e Ibict estabeleceram um
acordo para facilitar a obtenção e o depósito de nomes DOI. Essa ação teve reflexo direto na visibilidade da produção, visto que o nome DOI é um identificador internacionalmente aceito e que grandes editores vinculam suas publicações
ao mesmo. Da mesma forma, o acordo apoia os editores e autores brasileiros a
se adequarem às determinações do CNPq, o qual utiliza o sistema DOI na plataforma Lattes. Essa adesão facilita o processo de cadastramento da produção
científica dos autores, além de potencializar a normalização dos metadados e
garantir a autenticidade das informações prestadas, validando-as.
Nesse acordo, a ABEC assume o papel de Sponsoring Affiliate e o Ibict, o
papel de suporte técnico. Desse modo, a ABEC é responsável pelo pagamento
da anuidade de afiliação à Crossref em nome de todas as instituições brasileiras
que optarem pela representação, desde que classificadas como instituições ou
associações não comerciais e sem fins lucrativos.
No contexto desse acordo, as instituições permanecem membros da C
 rossref
e têm todos os seus direitos e deveres mantidos; além disso, o processo de registro de nomes DOI além da isenção da anuidade de afiliação ao Crossref. O

O ConvênioCROSSREF-ABEC-IBICT

acordo proporciona economia aos editores, pois não precisam mais pagar a
anuidade à Crossref, o processo de pagamento dos DOIs depositados é facilitado, com pagamento em moeda nacional diretamente à ABEC.
Segundo o portal da ABEC (2016),
As instituições continuarão atribuindo DOIs às suas publicações de
forma independente e usando o prefixo já definido. O pagamento
referente aos DOIs atribuídos é a novidade do processo, pois a Crossref
enviará a fatura diretamente para a ABEC, que efetuará o pagamento.
Posteriormente, a ABEC repassará a cobrança para cada instituição
com as opções de pagamento no Brasil: boleto bancário, depósito
em conta, notas de empenho ou cartão de crédito. Assim, não haverá
qualquer necessidade de envio de recursos financeiros ao exterior por
parte das instituições representadas pela ABEC.
Importante ressaltar que para a atribuição dos DOIs, é necessário
que a instituição seja afiliada ao Crossref. As instituições que já são
afiliadas e que quiserem aderir ao acordo terão que indicar a ABEC
como sua representante por meio do termo; “Represented Member
Agreement”. As instituições que não são afiliadas ao Crossref e
quiserem aderir ao acordo, devem solicitar o mesmo termo, que neste
caso servirá tanto para fins de afiliação como para representação.
Após análise, a solicitação será submetida ao Crossref, sendo que este
poderá aprová-la ou não. Em caso de aprovação serão fornecidos o
prefixo e a conta para acesso aos serviços do Crossref. Assim que
a instituição se tornar representada, um e-mail explicativo será
enviado informando como contatar o Ibict para suporte técnico.
Os custos para atribuição dos DOIs serão os mesmos praticados
pelo Crossref. Para as instituições associadas à ABEC não será
repassada nenhuma taxa adicional. Para as instituições não
associadas à ABEC ou em casos de inadimplência com a ABEC
(anuidades anteriores) será cobrada uma taxa administrativa.
Maiores informações sobre esses valores poderão ser obtidas na
página da ABEC na internet.
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Custos
Para membros representados pela ABEC, os custos de registro de nomes
DOI seguem a Tabela 2.
Tabela 2 – Custos de registro de nomes DOI.
Objeto

Custo

Artigos, livros, teses e dissertações

US$ 1 (um dólar americano)

Artigos antigos (back file)

US$ 0.15 (quinze centavos de dólar)

Título de periódico

Gratuito

Capítulos de livros

US$ 0.25 (vinte e cinco centavos de dólar)

Conjuntos de dados e elementos

US$ 0.06 (seis centavos de dólar)

Os valores são os mesmos praticados pela Crossref, sendo que a ABEC não
cobra a intermediação para membros afiliados. A cobrança é feita trimestralmente, para os DOIs atribuídos no período, para cada membro representado
(instituição ou editor).

Obrigação dos membros
Ao participarem, espera-se que os membros da Crossref:
•
•
•
•
•
•

Construam e operem os sistemas necessários para compor arquivos XML de
depósito de metadados à Crossref;
Adicionem os links DOI (quando disponíveis) nas referências contidas nos
artigos publicados;
Regularmente monitorem suas transações com a Crossref, identificando e
corrigindo eventuais erros;
Permaneçam vigilantes para manter metadados dos nomes DOI atualizados,
particularmente, a Uniform Resource Location (URL) do recurso;
Revejam os relatórios da Crossref emitidos aos membros solucionando
eventuais erros identificados;
Usem esforços economicamente razoáveis para tornar o conteúdo disponível
e garantir a persistência de ligações através de um arquivamento autorizado
no caso de o editor não ser mais capaz de acolher o seu conteúdo.
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O nome DOI é a forma padrão de se denominar o identificador atribuído
aos objetos, consistindo de uma sequência de caracteres com formação única e
que remete ao objeto como um registro formal digital. Por ser único, cabe ao
depositante (editor ou metaeditor) gerar nomes DOI únicos, da mesma forma
que cabe à agência (neste caso, a Crossref) não aceitar nomes DOI duplicados.
O nome DOI é regulamentado conforme o padrão ANSI/NISO Z39.84-2000
de 2010, como parte do padrão ISO 26324, também de 2010. O nome é formado
por duas partes: um prefixo e um sufixo, separados por uma barra “/”, conforme
a Figura 6. O prefixo indica o membro Crossref (por exemplo, a Universidade
de São Paulo – USP) e o sufixo particulariza o objeto a ser identificado (revista
InCID, volume 5, número 2, artigos das páginas 34 a 50). O nome DOI pertence
aos chamados Handles, links unívocos que remetem a objetos.
10.11606

/

issn.2178-2075.v5i2p34-50

PREFIXO

/

SUFIXO

Figura 6 – Exemplo de nome DOI.

Os prefixos DOIs são fornecidos às editoras ou metaeditoras pelas agências
de registro e iniciam sempre com o algarismo “10”, para se diferenciarem de
outros sistemas Handle. O algarismo é seguido por um ponto (.) e pelo identificador do registrante (editora ou metaeditora).
As editoras ou metaeditoras são identificadas por quatro ou mais dígitos. Cada prefixo representa um membro da Crossref e pode estar vinculado a uma ou mais revistas.
Por isso, um periódico pode ter um prefixo próprio, tendo exclusividade na identificação, ou compartilhar o prefixo entre várias revistas, sendo particularizado no sufixo.
A estrutura do sufixo é mais livre, não possuindo padrão para sua construção. É prática entre algumas editoras inserir o ISSN de revistas ou o ISBN de
livros para geração de sufixos únicos.
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Nem todos os caracteres são permitidos na formação do sufixo, como o “&”,
por exemplo. Os caracteres permitidos na criação do nome DOI são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Letras minúsculas;
Letras maiúsculas;
Traço;
Ponto;
Sublinhado;
Ponto e vírgula;
Abrir e fechar parênteses;
Barra.
O sistema DOI não é sensível ao caso, ou seja, não faz distinção entre letras
maiúsculas e minúsculas (case-insensitive). Por isso, prefixo/Revista_A e prefixo/revista_a são nomes DOI iguais. Entretanto, em muitos casos, por questões
puramente de registros, o sistema DOI não converte os caracteres, mantendo
como foi registrado, mesmo que não faça distinção.
Os sufixos podem ser criados de forma a representar informação hierárquica
ou níveis de granularidade por meio de nós, ou seja, cada conjunto de caracteres, ou nós, é gerado a partir de uma informação, formando o sufixo, conforme
a Figura 7. Assim, por exemplo, o primeiro nó pode representar o título da revista, o segundo nó o fascículo (por meio do ano, volume e número) e, por fim,
o terceiro nó representa o artigo.

Nó 1

Nó 2

Nó 3

Nó n

SUFIXO

Figura 7 – Uso de representação hierárquica na formação do sufixo em nomes DOI.

Sugestões para nomes DOI
A norma indica que o nome DOI é opaco, a partir do qual nenhuma informação pode ser deduzida diretamente sem consulta ao sistema de resolução de
nomes. Entretanto, é possível gerar nomes DOI que expressem certa semântica,
Guia do Usuário do Digital Object Identifier
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de forma sintática, ou seja, cada parte do nome DOI (nó) tem um sentido.
Com isso, podem-se gerar nomes que alinhem hierarquia com granularidade,
unindo sentido (semântica) e ordem (sintaxe).
A seguir, são apresentadas sugestões para geração de nomes DOI em diferentes casos.
Periódicos e artigos
Os prefixos podem ser ofertados às revistas de duas formas básicas: pelo editor
(um prefixo para cada revista) e pela instituição (metaeditor), compartilhando o
prefixo entre revistas. Assim, pode-se particularizar o periódico com um prefixo
exclusivo, no caso de um editor publicar apenas uma revista. Em outros casos, como
nos portais de periódicos, o metaeditor é o mais comum, e um prefixo será compartilhado por todas as revistas, diferenciando-se cada publicação apenas pelo sufixo.
Quanto ao sufixo, os periódicos geralmente possuem três níveis hierárquicos ou
de granularidade: título da revista, suas edições e seus artigos. Com isso, em cada
um desses níveis, pode haver regras sugeridas de forma a particularizar cada parte.
Assim, para os títulos das revistas, sugere-se:
•

Incluir como primeiro nó em seu sufixo o ISSN, que é um identificador
internacionalmente reconhecido e único, com ou sem a palavra ISSN;
• Utilizar a sigla da revista. Porém, isso pode causar problemas, na medida
em que mais de uma revista pode ter a mesma sigla ou nome abreviado.
Deve-se ficar atento ao caso de a sigla da revista possuir o caractere “&”, que
não é aceito em nomes DOI.
Para os fascículos, pode-se incluir ano, volume e número, de forma a criar
um nó exclusivo para cada edição. Assim, por exemplo, 2015v1i1 refere-se
a uma publicação feita em 2015, sendo o volume 1 e o número 1. Nota-se que
cada granularidade deve manter a univocidade do identificador.
Os artigos, por sua vez, devem ser representados por um ou mais nós que os particularizem em uma publicação. Dessa forma, pode-se criar os seguintes tipos de nós:
•
•

21

Página inicial e final do artigo, caso as revistas insiram paginação;
Um número sequencial conforme a ordem de publicação.
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Para outros elementos dos periódicos, como editoriais, resenhas e outras
modalidades, pode-se seguir a mesma sugestão dos artigos.
Teses e dissertações
As teses e dissertações não são oficialmente publicadas por uma editora e são
consideradas literatura cinzenta, embora atualmente sejam amplamente disseminadas. A atribuição de DOI para essa literatura torna-se uma estratégia de valorização, apoio a citação e disseminação. Entretanto, essa atribuição requer alguns
procedimentos, visto que a instituição de defesa deve assumir o papel de editora.
A universidade deve ter um prefixo que oferte os nomes DOI para as teses e
dissertações defendidas na instituição. Em muitos casos, as universidades se apresentam como metaeditoras, com um prefixo único para todos os periódicos publicados pela instituição. Assim, o prefixo pode ser o mesmo para teses e dissertações,
apresentando unificação de prefixos para todos os nomes DOI da instituição.
Quanto ao sufixo, uma sugestão é iniciar pela sigla do programa de
pós-graduação, como o primeiro nó, seguido pelo ano de defesa, identificador
para o trabalho, seguidos do nó para especificar se é tese ou dissertação.
Por ter de ser unívoco, ou seja, sem a possibilidade de repetições, o nó que
identifica a tese ou dissertação revela-se como o maior desafio, na medida em que
deve identificar o documento entre outros defendidos no mesmo ano e no mesmo
programa de pós-graduação. Números sequenciais podem ser uma opção, mas
possuem pouca significância. Usar as iniciais do aluno pode ocorrer em duplicidade.
Assim, um conjunto das duas opções pode representar uma solução mais adequada.
Portanto, como apresentado na Figura 8, um exemplo para um nome DOI
para teses e dissertações possui um prefixo da instituição ou de algum de seus
representantes, como editora universitária, biblioteca etc. O sufixo torna-se uma
sequência de nós que identificam univocamente a tese ou dissertação.

10.99999

/

PPGCINF.2015.T.MS01

PREFIXO

/

SUFIXO

Figura 8 – Proposta de nome DOI para tese ou dissertação.
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Eventos e artigos de eventos
Eventos indicam certos desafios para a oferta de nomes DOI, principalmente
por causa do prefixo, na medida em que não há uma editora, sendo os anais publicados de forma não oficial. Em muitos casos, um evento pode ser promovido
por várias instituições, o que dificulta a utilização do prefixo da instituição na
estrutura do nome DOI. O ideal é que o evento possua o próprio prefixo, como
uma editora de revista, embora isso nem sempre seja possível.
Com relação à oferta do prefixo, os eventos podem ser categorizados em:
•

•

Eventos pertencentes a uma instituição, como associação científica, instituto
de pesquisa ou ensino. Nesse caso, a instituição fornece o prefixo como se
fosse um editor;
Eventos em que não há vinculação com uma instituição única. A cada
ocorrência do evento, uma instituição se responsabiliza pela promoção.
Nesse caso, tem-se as seguintes opções:
◆◆ A instituição promotora do evento oferta o prefixo, mas os nomes DOI
dos artigos publicados nos anais não possuirão padronização, visto que,
em cada ocorrência do evento, os artigos terão prefixos diferentes, o que
não é um problema sério, apenas falta de uniformidade;
◆◆ O evento adquire o próprio prefixo, o que requer custos para manutenção
com anuidade e aquisição dos DOIs para os artigos dos anais. A instituição
promotora do evento arca com os custos relacionados à manutenção e
oferta de DOIs em cada ocorrência.

Essas são algumas sugestões para o sufixo dos anais do evento, que possui
três níveis de granularidade: o evento em si, os anais e os artigos.
Desse modo, para os eventos:
•
•
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Caso o evento possua ISSN, assim como as revistas, esse número pode ser
inserido como o primeiro nó;
A sigla do evento pode representar o primeiro nó.
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Para os anais, pode-se iniciar pela ocorrência do evento, que geralmente é
representada por algarismos romanos (I, II, III, ...), e a sigla ou nome abreviado
do mesmo, seguido pelo ano. Nota-se que há eventos com mais de uma ocorrência por ano; por isso, somente o ano não é o bastante. Com as duas informações, cria-se uma identificação inequívoca dos anais.
Quanto aos artigos publicados nos anais, pode-se seguir as mesmas indicações dos artigos de periódicos, na medida em que possuem similaridades, pois
são artigos diferenciados apenas pelo canal de publicação.
Relatórios técnicos
Relatórios técnicos são produções institucionais que, até pouco tempo,
tinham disseminação restrita, circulando apenas no âmbito da instituição que
os produziu. Entretanto, com a Internet, é cada vez mais comum que esse tipo
de documentação seja disponibilizado ao público em geral, podendo ser acessado, compartilhado e utilizado por diferentes interessados. Com a atribuição
do DOI, os relatórios técnicos passam a ter maior visibilidade. Desse modo, a
instituição produtora do relatório técnico deve possuir o prefixo do DOI. Para
a geração dos sufixos, pode ser aplicada a identificação interna ou outros elementos, como:
•
•
•
•

Projeto (sigla, abreviatura ou nome);
Ano em que foi produzido;
Ordem sequencial;
Sobrenome do autor.
Nas Figuras 9 e 10, são apresentados exemplos de DOIs para relatórios técnicos.
10.99999

/

RT.2015.2.Silva

PREFIXO

/

SUFIXO

Figura 9 – Nome DOI para relatório técnico desenvolvido por Silva em 2015,
sendo o segundo do referido ano.
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10.99999

/

RT.XPTO.2015.6

PREFIXO

/

SUFIXO

Figura 10 – Nome DOI para relatório técnico do projeto XPTO, realizado em
2015, sendo o sexto do referido ano.

Dessa forma, pode-se criar um sufixo único para os relatórios técnicos,
destacando-se que, geralmente, não possuem granularidade. Por isso, tem-se
apenas um sufixo do relatório como um todo. Entretanto, pode-se atribuir nomes DOI a diferentes partes do relatório, se necessário, principalmente no caso
de essas partes serem referenciadas por documentos externos.
Livros e capítulos de livros
Livros e capítulos apresentam dois níveis de granularidade. Assim, pode-se
ter um DOI para o livro como um todo e um DOI para os capítulos. É possível
inclusive atribuir DOI a determinada parte do livro, como uma ilustração ou
trecho do texto, com níveis de granularidade menores. Entretanto, o mais comum mesmo é atribuir DOI para livro ou capítulo.
O prefixo deve ser ofertado pela editora do livro. No caso das editoras universitárias, pode-se requerer o mesmo prefixo da universidade, unificando o
prefixo para todos os tipos de publicação. Com relação aos livros digitais, em
casos muito específicos, pode-se utilizar o prefixo do sistema ou instituição que
está divulgando o material.
Quanto ao sufixo, é possível utilizar o ISBN para ambos os casos, sendo o
suficiente para livros; porém, essa informação deve ser complementada para o
capítulo com o número das páginas, por exemplo, de forma análoga aos artigos
de periódicos. Assim, o sufixo do livro pode utilizar apenas o ISBN, e o nome
DOI do capítulo, o ISBN e os números das páginas.
Deve-se notar que o DOI do livro em geral é único, independentemente da versão
ou republicação, a não ser que tenha sido publicado por mais de um editor (apresentando os prefixos dos editores). Mantém-se o DOI, mesmo para outra versão, a menos
que haja muitas modificações (de tradutor, por exemplo) que alterem os metadados.
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A Tabela 3 apresenta resumidamente os exemplos de nomes DOI para documentos diversos.
A Tabela 3 – Exemplos de nomes DOI para documentos diversos.
Tipo de
publicação

Granularidade

Sugestão

Observação

Periódico

Prefixo/issn

O ISSN é um identificador único, que
garante a unicidade do nome DOI.

Edição

Prefixo/issn.ano.v.i

Adiciona-se o ano da publicação, o
volume (v) e o número (i) de forma a
particularizar a edição da revista.

Artigo

Prefixo/issn.ano.v.n.i-f

Adiciona-se a página inicial (i) e final (f)
do artigo.

Parte do artigo

Prefixo/issn.ano.v.n.i-f(tipo da parte)p

Adiciona-se o tipo da parte do artigo,
como figura (f), tabela (t), quadro (q) e
a página (p).

prefixo/e

Para o primeiro nó do nome DOI (e):
caso os anais do evento possuam
ISSN, recomenda-se utilizá-lo por ser
um identificador único para publicações
seriadas. Caso não possuam ISSN,
pode-se utilizar a sigla do evento.

Ocorrência

prefixo/e.o.a

O segundo nó pode ser composto pela
ocorrência do evento (o), geralmente
em algarismos romanos (I, II, III, ...),
seguida pela sigla do evento e ano (a).

Artigo

prefixo/e.o.a.i-f

Para particularizar os artigos, pode-se,
como nos artigos dos periódicos,
colocar a data inicial (i) e final (f).

Parte do artigo

prefixo/e.o.a.i-f.(t)p

O mesmo caso para partes de artigo
de revistas.

Livro

prefixo/isbn

O ISBN é um identificador único
para livro e garante a unicidade do
nome DOI.

Capítulo

prefixo/isbn.i-f

Para o capítulo de um livro, sugere-se
adicionar as páginas iniciais e finais.

Parte do
capítulo

prefixo/isbn.i-f.(t)p

Para partes do livro como gravuras,
quadros e tabelas, pode-se acrescentar
o tipo da parte e a página onde ocorre.

Relatórios
técnicos

Nenhuma

prefixo/identificador
interno

É possível utilizar também o ano e o
número sequencial.

Tese e
dissertação

Nenhuma

prefixo/sigla do
programa.data.nome
do aluno

O sufixo pode se basear também em
dados do título do trabalho, separados
por pontos.

Periódicos

Evento

Eventos

Livros
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Como indicar o DOI nas referências
Ao se questionar sobre a finalidade das referências em um documento,
pode-se afirmar que estas são imprescindíveis para que o leitor localize de
forma inequívoca as fontes citadas pelos autores do documento. As normas
de referências existem para que os autores não omitam nenhum elemento
importante utilizado na identificação do documento citado. Posto isso e
considerando-se as possibilidades dos documentos digitais — impensáveis
para os impressos —, sem esquecer que as normas, em geral, se adaptam às
mesmas regras dos impressos, sugerimos uma reflexão a respeito do futuro
das referências.
Quando o uso dos indicadores persistentes for massivo, tanto de DOIs para
os documentos quanto de ORCIDs para os autores, provavelmente as normas de
referência precisarão se adequar. Um documento poderá ser referenciado unicamente pelo nome DOI, o qual conterá em seus metadados os identificadores dos
autores. No entanto, enquanto as normas não contemplarem as novas funcionalidades possíveis, especialmente para documentos digitais, precisaremos fazer as
adequações necessárias.
Nas referências, o ideal é que o nome DOI do documento referenciado forneça o link ativo e completo, ou seja, sempre precedido de
http://dx.doi.org/. Desse modo, o leitor já terá acesso ao texto completo em
um único clique. Indicar apenas DOI: 10.5007/1518-2924.2015v20n42p79 na
referência não levará o leitor a lugar algum. Por definição, o DOI é um localizador, um resolver; assim, se não oferecer acesso imediato em um clique ao texto
completo, não se apresenta como localizador. Entretanto, ainda há editores que
insistem em não indicar a URL do DOI completa e hiperlinkada.
Outra justificativa importante para que se indique o DOI hiperlinkado em todas as referências é a facilitação para que as métricas de acesso e
citação sejam aplicáveis sem grandes problemas. Somente o código DOI,
por não ser uma URL, não servirá de ponto de acesso para indexadores
automáticos.
Portanto, os editores deverão informar, nas diretrizes aos autores de suas
revistas, o padrão para indicação do DOI nas referências dos artigos. Há
27
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algumas formas, sendo as mais recomendadas e comumente utilizadas apresentadas a seguir:
Opção 1: Usar um DOI com link permanente, sem indicar a URL do artigo
na revista
Neste exemplo, o DOI é colocado no final da referência, sem necessidade de
indicar “Disponível em/Acesso em”, caso a norma adotada seja a ABNT. Essas
informações só têm sentido em documentos publicados na web sem DOI, indicando que, naquela data, a URL estava disponível. Com o DOI, são redundantes, totalmente desnecessárias.
FELISBERTO, Proxério Manoel; MARCELINO, Roderval; ALVES, Maria Bernardete Martins; ALVES,
João Bosco da Mota; SILVA, Juarez Bento da; GRUBER, Vilson. A geração e o gerenciamento de
referências bibliográficas com o Mecanismo Online para Referências - MORE. Encontros Bibli:
Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Florianópolis, v. 20, n. 42,
p. 79-92, abr. 2015. http://dx.doi.org/10.5007/1518-2924.2015v20n42p79

Nota-se que não há necessidade de indicar a URL da revista. Se for indicado
somente o DOI, todas as métricas de acesso e citação ficarão concentradas em
um só lugar, ou seja, no DOI. Portanto, não é recomendável indicar, na referência, o DOI juntamente com a URL da revista, para que as métricas não se
dispersem por duas URLs do mesmo artigo.
Opção 2: Substituir o nome DOI pela logomarca hiperlinkada da Crossref
Esta opção deverá ser a preferida se, após a referência, estejam indicadas outras bases indexadoras, como, por exemplo, Scopus, PubMed etc.
FELISBERTO, Proxério Manoel; MARCELINO, Roderval; ALVES, Maria Bernardete Martins; ALVES,
João Bosco da Mota; SILVA, Juarez Bento da; Gruber, Vilson. A geração e o gerenciamento de referências bibliográficas com o Mecanismo Online para Referências - MORE. Encontros Bibli: Revista
Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Florianópolis, v. 20, n. 42, p. 79-92, abr.
2015.

Opção 3: Usar um encurtador de links (ShortDOI) no final da referência
O serviço ShortDOI é um sistema aberto que cria atalhos para nomes DOI,
gerando ligações permanentes bem curtas, e isso pode ser importante em situações nas quais o espaço é limitado.
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FELISBERTO, Proxério Manoel; MARCELINO, Roderval; ALVES, Maria Bernardete Martins; ALVES,
João Bosco da Mota; SILVA, Juarez Bento da; Gruber, Vilson. A geração e o gerenciamento de referências bibliográficas com o Mecanismo Online para Referências - MORE. Encontros Bibli: Revista
Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Florianópolis, v. 20, n. 42, p. 79-92, abr.
2015. http://doi.org/6tz

Entretanto, deve-se ponderar se vale a pena sua utilização, pois as métricas
serão contabilizadas por URL. Portanto, o ShortDOI poderá roubar citações e
acessos do DOI completo, já que as métricas utilizam contadores automáticos
que não fazem a diferenciação entre ShortDOI e DOI completo. Para maiores
informações sobre como utilizar esse serviço, consulte o ShortDOI Service.
Outros exemplos podem ser conferidos no portal da Crossref8.

http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html

8.
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DEPÓSITO DE METADADOS
NO SISTEMA DOI
Os nomes DOI são gerados pelos editores e atribuídos aos objetos. Após esse processo, é preciso depositar os metadados associados
a esses objetos em uma agência de registro para que os nomes DOI se
tornem válidos. Somente depois desse processo, o nome DOI estará
totalmente operacional.
Após a validação e o processamento desse depósito, os nomes passam a
constar no sistema DOI, sendo então possível a recuperação de seus metadados, o que permite o acionamento de diferentes serviços. Recomenda-se que
a publicação do nome DOI na página dos artigos/teses ou demais objetos
seja realizada somente após esse processamento, ou seja, quando já estão clicáveis e direcionam a um endereço válido.
No contexto da agência de registro Crossref e do sistema Open Journal
Systems (OJS), existem duas formas principais de registro dos metadados:
o depósito via formulário web e o depósito automático via plug-in de exportação de dados do OJS. A seguir, são apresentados esses dois métodos
de registro.

REGISTRO VIA FORMULÁRIO WEB
A Crossref oferece um formulário web para registro de metadados associados aos nomes DOI, o qual é apresentado na Figura 11.
Nesse formulário, primeiramente, o editor indica para qual tipo de publicação será ofertado o DOI — artigo, livro, anais de conferência, relatório,
tese/dissertação, informação sobre direitos autorais ou de agências de financiamento (Supplemental-Metadata). Para tanto, basta clicar na opção desejada,
na parte superior do formulário. Após informar os valores dos respectivos
campos, o registrante informa seu nome de usuário e senha, completando o
depósito de metadados.

Depósito de metadadosno sistema DOI

Figura 11 – Formulário web para depósito de metadados9.

Essa abordagem para o depósito de metadados é indicada em situações nas
quais os sistemas utilizados na publicação dos documentos não oferecem meios
automáticos para depósito de metadados. É um procedimento repetitivo e sujeito a erros gerados pelo usuário, como os decorrentes de digitação com troca de
caracteres, por exemplo.

REGISTRO VIA OPEN JOURNAL SYSTEMS
O sistema para editoração de revistas em meio digital OJS, sistema utilizado
na editoração de revistas científicas em meio digital, que, no Brasil, também é conhecido como Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas (SEER). em sua versão 2.4.7, oferece recursos para atribuição de DOI em suas edições e artigos, bem
como o depósito automático de metadados junto à agência de registro Crossref.
De forma geral, o procedimento consiste em:
http://www.crossref.org/webDeposit/

9.
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•
•
•
•

Habilitar o plug-in de identificação pública;
Configurar o plug-in quanto ao padrão de geração de nomes DOI e tipos de
objetos a serem identificados;
Configurar o plug-in quanto aos dados de acesso ao sistema de depósito;
Registrar os nomes DOI, validando e corrigindo os metadados quando necessário.

Dessa forma, o passo inicial para o uso do plug-in é habilitá-lo. Isso é feito
pelo editor-gerente da revista em “Plugins do Sistema” > “Plugins de identificação pública”, conforme Figuras 12 e 13.

Figura 12 – Acesso ao plug-in para atribuição de DOI.
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Figura 13 – Acesso ao plug-in para atribuição de DOI.

Após habilitado, o plug-in deve ser configurado, existindo dois elementos principais a serem definidos: o padrão de geração de nomes DOI e quais
objetos terão identificador; e os dados de acesso ao sistema de depósitos da
agência de registro.
Para configurar o padrão de geração de nomes DOI, o editor-gerente deve
acessar as configurações do plug-in no mesmo caminho utilizado para sua
habilitação. Uma vez na tela de configurações, é possível escolher quais os
objetos que receberão identificadores; no caso, a Crossref recomenda apenas
atribuir a Edições e Artigos. Conforme a Figura 14, é também nessa tela que o
editor-gerente define o padrão de geração de nomes.
33
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Figura 14 – Tela de configuração do padrão de geração de nome DOI.
Pode-se notar, ao final do formulário, o botão “Atribuir DOIs novamente”. Esse botão deve ser
utilizado quando ocorre mudança no padrão de geração de nomes DOI, para que os nomes sejam
atualizados. Porém, é importante notar que, caso já tenham sido depositados metadados referentes
a nomes previamente gerados, o botão jamais deverá ser acionado, pois não se pode atribuir nomes
DOI diferentes para os mesmos objetos, causando o chamado “conflito de nome DOI”, o que gera
penalidades e deve ser solucionado. Para mais informações, ver o tópico correspondente na seção
sobre “Problemas comuns”.

Uma vez configurado o esquema de geração de nomes e definidos os objetos
que receberão identificadores, o plug-in fará com que o OJS exiba os nomes DOI
de artigos e edições publicadas, conforme a Figura 15. Entretanto, esses nomes
ainda não são válidos no sistema DOI. Para isso, é necessário o seu depósito na
agência de registro, no caso, a Crossref.
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Figura 15 – Revista em OJS exibindo o nome DOI em um resumo10.

O próximo passo é configurar os dados de acesso ao sistema de depósito dos metadados. Para isso, o editor-gerente deve acessar, a partir de sua página de usuário, a opção
“Importar/Exportar dados > Exportação Crossref em XML”, conforme a Figura 16.

Figura 16 – Acesso ao plug-in para exportação de metadados do DOI.

De fato, essa é a página utilizada para a exportação dos metadados dos artigos e edições, bem como para o respectivo depósito na Crossref. Ao mesmo
tempo, é a página para se chegar ao formulário de configurações dos dados de
acesso. Para defini-los, clique em “configurar o plug-in de exportação/registro
Crossref aqui”, conforme indicado na Figura 17.
http://www.jatm.com.br/ojs/index.php/jatm/article/view/561

10.
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Figura 17 – Acesso ao formulário de configuração de dados de acesso à Crossref.

Ao clicar no link indicado, o editor-gerente será levado ao formulário
(Figura 18) onde deve informar, nos respectivos campos, o nome de usuário e
senha recebidos da ABEC. Em nome e e-mail do depositante, também devem ser
informados os dados utilizados na assinatura de representação/filiação à Crossref.

Figura 18 – Configuração de dados de acesso para depósito automático na
agência Crossref.
Guia do Usuário do Digital Object Identifier
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Nesse formulário, é possível assinalar uma opção para que o sistema deposite automaticamente os metadados de edições logo após a publicação. Dessa forma, os passos
seguintes não são necessários, pois os metadados são enviados no momento da publicação da edição. Entretanto, não se recomenda, em um momento inicial, esse depósito
automático, pois diferentes problemas podem impedir seu processamento, devido à
relativa imaturidade dos recursos de integração OJS e Crossref (versão 2.4.7).
Portanto, caso a opção de depósito automático não tenha sido habilitada, e
após os dados de acesso terem sido configurados, o editor-gerente pode iniciar o
registro/depósito dos metadados. Isso é feito a partir da tela apresentada anteriormente, acessada em Importar/Exportar dados > Exportação Crossref em XML.
A partir dessa tela, é possível listar os artigos ainda não registrados, exportar
edições ou artigos específicos. Para efetivar o depósito, basta acessar uma dessas
opções, selecionar os itens que se deseja registrar e clicar no botão Registrar,
conforme indicado na Figura 19.

Figura 19 – Lista de artigos que terão seus nomes DOI e respectivos metadados
registrados11.
LIINC em Revista

11.
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Ao clicar em Registrar, eventualmente, uma mensagem de erro poderá
aparecer no canto superior dessa tela, conforme a Figura 20, impedindo
o depósito do item em questão e também dos itens associados ao mesmo.
Por exemplo, caso haja erro em um artigo de uma edição, a edição no todo
não poderá ser registrada.

Figura 20 – Erro identificado no momento do registro dos metadados.

Para solucionar casos desse tipo, consulte o tópico “Problemas comuns” deste Guia.
Eventualmente, o registro não funcionará adequadamente, devido a
erros ou problemas de conectividade entre o servidor web onde está hospedada a sua revista e o sistema de depósito da Crossref. Caso isso aconteça,
recomenda-se o uso do recurso de exportação em vez do registro. Dessa forma, o OJS apresentará um arquivo XML a ser salvo no computador
local e enviado manualmente para o sistema de depósito, conforme descrito
no próximo tópico.

REGISTRO VIA SISTEMA DA CROSSREF
Pode ser mais eficaz registrar os nomes DOI diretamente no sistema
da agência de registro por meio de arquivo XML. Nesse caso, os metadados são exportados do OJS em um arquivo XML, e o depósito é feito
diretamente por meio do sistema da Crossref, conforme apresentado na
Figura 21.
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Figura 21 – Acesso direto ao sistema de depósito da Crossref12.

O primeiro passo é acessar o sistema e uma vez realizada sua autenticação, o usuário deve clicar na guia “Submissions”, a qual contém o
formulário para envio do arquivo XML exportado do OJS, conforme a
Figura 22.
Para exportar os metadados em um arquivo XML, basta clicar no botão “Exportar” em vez de
“Registrar” na tela de registro de metadados, conforme ilustrado anteriormente na Figura 19.

https://doi.crossref.org/servlet/useragent?func=showHome

12.
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Figura 22 – Formulário para envio de arquivo XML com metadados.

Após selecionar o arquivo e enviá-lo, é apresentada a tela de confirmação de
envio (Figura 23), a qual oferece um link para a fila de submissões, que listará todos os envios que estão sendo processados pelo sistema da C
 rossref para
incorporação ao sistema DOI. Nesse processamento, os registros são validados;
eventuais erros poderão impedir o depósito de metadados e os nomes DOI associados aos mesmos permanecerão inválidos. Desse modo, é importante realizar o acompanhamento do depósito, descrito no tópico seguinte.

Figura 23 – Confirmação de envio de metadados.
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ACOMPANHAMENTO DO DEPÓSITO
Após os metadados terem sido depositados, recomenda-se acompanhar seu
processamento, pois o sistema DOI não publica de imediato os novos nomes,
sendo necessária sua validação e processamento para que sejam disponibilizados para consulta.
Eventualmente, erros não identificados no momento do registro via OJS afetam o processamento do
arquivo de metadados, impedindo o registro dos nomes DOI. Esses erros podem ser acompanhados
somente via sistema de depósito apresentado aqui.

Desta forma, o processamento do registro pode ser acompanhado por meio
do sistema da Crossref, apresentado na Figura 24.
Para acompanhar o processamento dos depósitos, após entrar no sistema
com os dados de acesso, deve-se clicar no link “Submission administration”, conforme ilustrado na Figura 24.

Figura 24 – Sistema de depósito e acompanhamento da Crossref.
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Se o OJS não registrar automaticamente os metadados, é por essa interface que deve ser enviado o
arquivo XML, no caso, por meio do link Upload Submissions, apresentado na Figura 25.

O link Submission administration levará a um formulário, apresentado na
Figura 25, onde podem ser aplicados diferentes filtros, referentes, por exemplo,
às datas de envio do depósito, ao término de processamento ou à existência de
erros ou conflitos.

Figura 25 – Formulário para aplicação de filtros e geração do relatório de
acompanhamento de depósitos.
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Se necessário, são aplicados os filtros adequados para a busca que está
sendo realizada. Nesse caso, vale notar a importância da opção Has Error, a
qual trará uma lista de envios de metadados que apresentaram erros, conforme a F
 igura 26, os quais devem ser tratados para que os nomes DOI se
tornem válidos.

Figura 26 – Lista de submissões com erros gerada a partir dos filtros
estabelecidos na etapa anterior.

Após submeter a busca ao sistema, nota-se que a lista de resultados na tela
seguinte mostrará o ícone E em envios que possuem erros. Outras indicações podem ser apresentadas, conforme a legenda do sistema. Para verificar qual o tipo
de erro, basta clicar sobre o link correspondente ao ID do depósito. Isso levará a
uma tela com as especificações da submissão, apresentada na Figura 27, onde o
campo “Message” apresenta detalhes sobre o erro. As mensagens de erro não são
as mais amigáveis ao usuário, sendo descritas em formato XML. Para seu entendimento e solução, o usuário deve consultar o tópico sobre mensagens de erro na
ajuda da Crossref.
Deve-se lembrar: mesmo que o OJS tenha validado sintaticamente os dados
em XML exportados, é possível que o sistema apresente erros decorrentes de
outros dados, como, por exemplo, no caso em que o ISSN do depositante já está
associado a outro prefixo.
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Figura 27 – Tela de acompanhamento da submissão/depósito com
mensagem de erro.

ATUALIZAÇÃO DE METADADOS
Um fator crítico no uso de DOI é a manutenção dos metadados sempre
atualizados. Quando nos referimos à manutenção, o elemento chave é a sua localização na web, ou seja, sua URL. Esse elemento de metadado permite que o
usuário seja direcionado para a página do artigo após buscar o nome DOI no
serviço de resolução de nomes.
A atualização dos metadados deve ser feita principalmente em caso de mudança de nome do servidor, por exemplo, quando uma revista migra de uma
instalação própria para um portal institucional ou quando o próprio endereço
do portal muda.
Para manter a URL atualizada, assim que o portal de revistas estiver on-line
no novo endereço, os editores-gerentes de todas as revistas devem acessar os
recursos de exportação/registro DOI e enviar novamente os metadados. Esse
procedimento de atualização não gera custos adicionais à revista e é obrigatório,
visto que, se não for realizado, o nome DOI passa a ser inválido, pois leva a uma
localização inexiste.
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O ARQUIVO XML
O arquivo para depósito tem formato XML e é composto por três partes: a
declaração inicial, um cabeçalho e o corpo descritivo. Cada parte traz informações específicas que ajudam no processamento desse arquivo, com vistas a validar os DOIs atribuídos e o armazenamento nos bancos de dados da Crossref.
A declaração inicial informa a versão do XML, a codificação do arquivo e
seu namespace. Essa informação é importante, pois indica como esse arquivo
deve ser processado e validado, apresentando qual deve ser o esquema que verifica sua estrutura. Seu formato é:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<doi_batch xmlns=”http://www.crossref.org/schema/4.3.0” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance” version=”4.3.0” xsi:schemaLocation=”http://www.crossref.org/schema/4.3.0
http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.0.xsd”>

Já o cabeçalho apresenta informações sobre o arquivo de depósito, identificando o arquivo, já que uma editora enviará vários arquivos para processamento, pois periodicamente deve ofertar DOIs aos artigos publicados. Sua forma é:
<head>
<doi_batch_id>identificador</doi_batch_id>
<timestamp>time stamp do processamento</timestamp>
<depositor>
<name>Nome do responsável</name>
<email_address>e-mail do responsável</email_address>
</depositor>
<registrant>depositante</registrant>
</head>

O corpo do arquivo, por sua vez, contém as informações em três blocos: sobre a revista <jornal_metadata>, sobre a sua edição <jornal_issue> e sobre os
artigos <jornal_article>. Seu formato é:
<body>
<journal>
<jornal_metadata>
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Informações sobre a revista
</jornal_metadata>
<journal_issue>
		
Informações sobre a edição da revista
</journal_issue>
<journal_article>
Informação sobre o artigo
</journal article>
</journal>
</body>

A partir dessa estrutura básica, o depositante de metadados pode se orientar
quanto à resolução de problemas, e informações mais avançadas também podem ser encontradas.

Validação do arquivo XML
Após a geração do arquivo de registro dos metadados, no caso da exportação não
automática via OJS, é aconselhável sua validação mediante o esquema de dados requerido pela agência de registro. Para isso, a Crossref oferece um formulário web, denominado “Metadata Quality Check”. O formulário, ilustrado na Figura 28, permite validar
tanto a estrutura do arquivo quanto a qualidade dos metadados a serem depositados.

Figura 28 – Formulário de validação do arquivo XML13.
http://www.crossref.org/02publishers/parser.html

13.
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METADADOS SOBRE REFERÊNCIAS
A Crossref pede que seja incluído nos metadados, quando existente, o nome
DOI de documentos referenciados.
Entretanto, o OJS não inclui nos metadados depositados essa informação.
Acredita-se que o OJS incluirá esse recurso no assistente de marcação de referências, mas atualmente não há previsão para tal funcionalidade. Desse modo, o
editor pode depositar a informação manualmente, por meio de envio do arquivo
XML complementar.
O arquivo consiste basicamente de uma referência ao DOI ao qual serão
atribuídas as referências e uma lista de documentos citados, podendo ser representadas de diferentes formas, como demonstrado no exemplo a seguir, adaptado do manual da Crossref:
<doi_batch>
<head>
<doi_batch_id>123456</doi_batch_id>
<depositor>
<depositor_name>ABEC</depositor_name>
<email_address>support@crossref.org</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<doi_citations>
<!-******* O DOI do artigo que possui as referências*******
-->
<doi>10.5555/small_md_0001</doi>
<citation_list>
<!-****** Os metadados de uma das citações do artigo identificado acima *****
-->
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<citation key=”ref1”>
<journal_title>Current Opinion in Oncology</journal_title>
<author>Chauncey</author>
<volume>13</volume>
<first_page>21</first_page>
<cYear>2001</cYear>
</citation>
<!-******Se o documento citado tiver DOI, basta inclui-lo desta forma *****
-->
<citation key=”ref2”>
<doi>10.5555/small_md_0001</doi>
</citation>
<!-******* É possível depositar referências de forma não estruturada *******
-->
<citation key=”ref=3”>
<unstructured_citation>
Clow GD, McKay CP, Simmons Jr. GM, and Wharton RA, Jr. 1988. Climatological observations and predicted sublimation rates at Lake Hoare, Antarctica.
Journal of Climate 1:715-728.
</unstructured_citation>
</citation>
</citation_list>
</doi_citations>
</body>
</doi_batch>

Para a elaboração do arquivo XML com as informações sobre referências, é
possível utilizar o serviço de recuperação de nomes DOI da Crossref. Esse serviço permite buscar o nome DOI de determinado documento a partir de alguns
campos de metadados, conforme apresentado na Figura 29.
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Figura 29 – Formulário para a busca de nomes DOI de documentos utilizados em
referências.

RESOLUÇÃO MÚLTIPLA
Um serviço associado ao sistema DOI é a resolução múltipla. Normalmente,
um nome DOI está associado a uma localização na web por meio de uma URL,
sendo que o nome DOI, ao ser resolvido pelo sistema de resolução de nomes,
direciona o usuário a essa localização.
Entretanto, como o nome sugere, a resolução múltipla refere-se ao caso em
que um nome DOI pode direcionar para mais de um endereço na web. Na prática, consiste em um nome DOI com duas ou mais URLs associadas. É um
recurso útil caso o objeto identificado esteja hospedado em duas bases ou em
sistemas diversos, como no sistema de revistas e no repositório institucional,
por exemplo.

49

Guia do Usuário do Digital Object Identifier

74

75

Depósito de metadadosno sistema DOI

Ao acionar um nome DOI que possui resolução múltipla, o usuário é levado a uma página intermediária de escolha de qual versão do documento deseja
acessar, conforme ilustrado na Figura 30.

Figura 30 – Exemplo de resolução múltipla14.

Em termos práticos, a resolução múltipla permite que dois depositários
cadastrem informações em determinado nome DOI. Um depositante primário
envia os principais metadados, a URL, a página intermediária de resolução e autoriza depositantes secundários. Estes, por sua vez, podem enviar apenas URLs
junto aos metadados do nome DOI.

http://www.doi.org/doi_handbook/7_IDF.html

14.
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PROBLEMAS COMUNS
Esta seção apresenta alguns dos problemas mais comuns encontrados pelos
editores e os passos que auxiliam na sua solução.

PROPRIEDADE DO PREFIXO
A Crossref faz um controle de modo que cada ISSN esteja associado a
apenas um prefixo em determinado momento, ou seja, cada ISSN pode
pertencer a um prefixo somente. Assim, é possível que antes de receber um
prefixo próprio, a revista contrate serviços de terceiros para a atribuição de
nomes DOI a seus artigos, utilizando outro prefixo junto a seu ISSN. Tendo
obtido um prefixo próprio, ao realizar seus depósitos, o editor receberá uma
mensagem informando que seu ISSN está associado a outro prefixo, segundo o padrão:
ISSN “{ISSN}” has already been assigned to a different publisher {publisher
name}({publisher prefix})
Caso seja necessário trocar de prefixo ou mudar um ISSN, é necessário
entrar em contato a Crossref notificando a transferência do ISSN para o novo
prefixo e listando os nomes DOI que devem ser transferidos.

CONFLITOS DOI
Os nomes DOI devem ser únicos para cada documento, não sendo recomendada a atribuição de dois nomes para um mesmo objeto. Para mais detalhes
sobre conflitos DOI e sua resolução, consulte o documento DOI Conflicts —
definition, management and penalty fee policy15.

NOMES DOI INVÁLIDOS APÓS O DEPÓSITO
O depósito dos metadados, tanto manualmente — por meio de arquivo
XML — quanto via OJS, pode demorar a ser processado. Ao ser enviado, o
http://www.crossref.org/02publishers/DOIConflicts.pdf

15.
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arquivo entra em uma fila de processamento que pode demorar alguns minutos ou horas, dependendo da quantidade de depósitos sendo realizados no
momento.
Para verificar se seu arquivo já foi processado ou o seu lugar na fila de depósitos a serem processados, acesse o sistema, clicando no link “Show my submisison
queue”, disponível na página logo após o acesso. Esse link levará a uma tela onde
o depósito é representado por uma linha na tabela, conforme a Figura 31, e pode
ser identificado a partir do nome de usuário presente na coluna “Submitter”.

Figura 31 – Fila de depósitos a serem processados.

Após a submissão ter sido completamente processada e mesmo assim os nomes DOI permanecerem inválidos, é provável que erros tenham sido encontrados durante o processamento. Verifique então se existem erros nas submissões,
como indicado no tópico “Acompanhamento do depósito”.

DATA DE PUBLICAÇÃO NÃO CADASTRADA
Ao registrar os artigos, o sistema exibe uma mensagem no canto superior
direito da tela informando: “A data de publicação está ausente para o artigo de
ID <número do artigo>”, conforme exemplificado na Figura 20.
Guia do Usuário do Digital Object Identifier
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Esse erro pode ser decorrente de diferentes causas e impedirá o processamento do depósito na Crossref, sendo necessário corrigi-lo antes de prosseguir
com o envio de metadados.
No caso, para inserir a data de publicação do artigo, é preciso encontrá-lo
no sistema e acessar sua página de “Edição”, selecionando as datas de publicação nos campos correspondentes, conforme indicado na Figura 33.

Figura 32 – Registro da data de publicação.

ONDE OBTER AJUDA
Diferentes fontes de documentação e apoio podem ser acessadas em caso de
dúvidas ou questionamentos não apresentados aqui. Este Guia consiste em uma
versão atualizada da cartilha Atribuição de identificadores digitais para publicações científicas: DOI para SEER/OJS16, publicado pelo Ibict em 2013.
16.

http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/1016/7/Atribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20identificadores%20

digitais%20para%20publica%C3%A7%C3%B5es%20cient%C3%ADficas.pdf
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Além destas publicações o Ibict oferece um fórum onde se pode obter auxílio quanto ao uso do identificador digital e de outras tecnologias associadas à
comunicação científica, permitindo a troca de dúvidas e soluções relacionadas
ao DOI.
também a International DOI Foundation oferece como fonte de documentação o DOI Handbook17, o qual apresenta conceitos, regras e políticas que compõem o sistema DOI em geral.
E, especificamente, no caso de DOIs registrados na Crossref, a agência oferece um manual on-line18, que cobre todos os detalhes relacionados ao depósito de
metadados, recuperação e demais serviços implementados.

http://www.doi.org/doi_handbook/7_IDF.html

17.

http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html

18.

Guia do Usuário do Digital Object Identifier
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OUTROS IDENTIFICADORES
PERSISTENTES
ORCID

Funding
Source

Award
Number

A adoção de medidas visando melhores práticas editoriais que incluam aumentar a transparência das informações está fazendo com que se tenha de colaborar com algumas tarefas de interoperabilidade, como nos casos em que as agências
de fomento, por exemplo, pedem aos autores para armazenar e citar dados de
pesquisa ou mesmo atribuir DOIs de dados suplementares aos artigos publicados.
Abordaremos uma questão que já vem sendo exigida em algumas instâncias:
a de um identificador persistente para autor. Nas versões atuais do OJS, já é solicitado ao autor, na hora de se registrar no periódico, que tenha e inclua um
identificador ORCID. Mas o que é esse identificador e para que serve?
ORCID é um identificador digital persistente para o autor. Esse identificador está para o autor assim como o DOI está para um documento digital, podendo ser conectado a vários tipos de produção de pesquisa, incluindo artigos
de periódicos, livros, teses, patentes, entre outros. É um código alfanumérico
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de 16 caracteres, lançado em Outubro de 2012, que tem a finalidade de diferenciar um autor de qualquer outro, ainda que tenha homônimo ou tenha
publicado, sido citado e/ou indexado de formas variadas. O ORCID identifica
um único autor fazendo conexão automática com toda sua produção científica,
onde quer que tenha sido publicada. O cadastro para obtenção dos ORCIDs
é gratuito e poderá ser feito individualmente ou pela instituição (Figura 34).
É um código interoperável com outros sistemas ID, permitindo importação/
exportação de dados, por exemplo, com o ResearcherID, sistema proprietário
da Thomson Reuters.
Algumas universidades brasileiras, agências de fomento e editoras conectam
(em alguns casos, exigem) ORCIDs em seus fluxos de trabalho, ou seja, já vêm
adotando como prática o uso dos identificadores persistentes de autores para fazer a coleta da produção científica de seus colaboradores. As agências de registro,
como a Crossref, estão viabilizando bancos de dados que armazenem metadados
provenientes do ORCID, FundRef, Open Indicador Access, entre outros. Também
já estão sendo criadas APIs e interfaces de busca para esses novos tipos de dados.

Figura 33 – Cadastro de ORCID.
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VANTAGENS AO AUTOR
As vantagens ao autor são: a certeza de que a sua pesquisa não será erroneamente atribuída a outra pessoa com um nome semelhante; maior facilidade para
as pessoas encontrarem e compartilharem o trabalho; um identificador único
que pode ser utilizado ao longo de toda a carreira.
Após gerar seu código, o autor poderá obter, na sua área de registro, o
ORCID em Quick Response Code (QR-Code) para publicá-lo no seu VCard,
site, blog, Facebook, etc. O QR-Code é um código de barras bidimensional que,
mediante leitura por um dispositivo móvel com câmera, facilita o acesso a sites,
textos, localização em espaços georreferenciados, importação dos dados de um
contato para agenda do celular etc. Isto facilitará a colocação do ORCID em
QR-Code no seu VCard, site, blog ou Facebook e ajudará seu leitor encontrar
toda sua produção científica em um único lugar.
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SOBRE OS AUTORES
RONNIE FAGUNDES DE BRITO
Tecnologista do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Bacharel em Sistemas
de Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Mestre e Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência
na área de Engenharia de Produção, com ênfase em Mídia e Conhecimento na Educação e Acessibilidade. Atua na promoção de ferramentas para o acesso aberto e gestão da informação científica.
MILTON SHINTAKU
Tecnologista do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Mestre e Doutor em
Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB). Coordena a Coordenação de Articulação, Geração e Aplicação de Tecnologia no Ibict, atuando no apoio à utilização de ferramentas para
gestão da informação. Tem experiência no apoio ao desenvolvimento de repositórios e outros canais
de disseminação da informação.
SUELY DE BRITO CLEMENTE SOARES
Sócia proprietária da empresa Content Mind Capacitação Profissional. Graduada em Biblioteconomia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). Especialista em Administração de Bibliotecas Universitárias pela Universidade de Brasília. Mestre em Educação, Ciência
e Tecnologia pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É
Professora das disciplinas Bibliotecas Digitais e Cultura Digital no MBA em Gestão de Unidades
de Informação do Centro Universitário Central Paulista (Unicep). Palestrante e Professora de EaD
desde 2000. Docente em cursos presenciais e a distância nos temas de sua especialidade. Bibliotecária aposentada da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), campus de Rio
Claro, SP. Atua na área de Ciência da Informação, com ênfase em Biblioteconomia, principalmente
nos temas: capacitação profissional de bibliotecários, comunidades virtuais de aprendizagem colaborativa, EaD, MOOCs, bibliotecas e repositórios digitais, publicação de periódicos eletrônicos em
OJS/SEER, de eventos em OCS/SOAC, arquivos abertos, tecnologias de informação e comunicação,
bases de dados on-line, normalização documentária, revisão de originais, redação acadêmica para a
web 2.0 e redes sociais.
CLAUDIANE WEBER
Bibliotecária na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Pós-Graduada em Psicologia Aplicada pela Universidade Estatal de São Petersburgo, Rússia. Mestre em Engenharia de Produção
pela UFSM (2010). Doutoranda em Ciência da Informação pela Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo (USP). É Professora na Faculdade Antonio Meneghetti, onde também é
editora da Revista Saber Humano. Realiza estudos para aplicação do DOI e demais ferramentas da
Crossref para periódicos. Trabalhou com a difusão do acesso livre à informação científica brasileira,
junto ao Sistema de Bibliotecas da UFSC, desenvolvendo e auxiliando a coordenação do repositório
institucional. Foi professora nos cursos de graduação em Arquivologia e Biblioteconomia na Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência em ambientes virtuais de aprendizagem, gestão
de portais e repositórios científicos.
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INSTITUTO BRASILEIRO DE
INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (Ibict)
Diretoria
Cecília Leite Oliveira
Coordenação-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Produtos (CGPD)
Arthur Fernando Costa
Coordenação-Geral de Pesquisa e Manutenção de Produtos Consolidados (CGPM)
Lillian Alvares
Coordenação-Geral de Tecnologias de Informação e Informática (CGTI)
Leonardo Lazarte
Coordenação de Ensino e Pesquisa, Ciência e Tecnologia da Informação (COEP)
Lena Vania Ribeiro Pinheiro
Coordenação de Editoração (COED)
Ramón Martins Sodoma da Fonseca
Coordenação de Articulação, Geração e Aplicação de Tecnologia (COAT)
Milton Shintaku
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS (ABEC Brasil)
Presidente
Rui Seabra Ferreira Junior
CEVAP/Unesp – Botucatu (SP)
Vice-Presidente
Ana Marlene F. Morais
IAE – São José dos Campos (SP)
Secretário-Geral
Suely de Brito C. Soares
Unesp (aposentada) – Rio Claro (SP)
1º Secretário
Milton Shintaku
Ibict – Brasília (DF)
1º Tesoureiro
Benedito Barraviera
FMB/Unesp – Botucatu (SP)
2º Tesoureiro
Suzana Caetano S. Lannes
FCF/USP – São Paulo (SP)
Presidente anterior
Sigmar de Mello Rode
ICT/Unesp – São José dos Campos/SP
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O acordo entre a Crossref, Associação Brasileira de Editores
Científicos (ABEC Brasil) e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (Ibict), com o intuito de facilitar a obtenção do Digital Object
Identifier (DOI), tornou-se um marco para os editores, autores e instituições.
Um passo no apoio a visibilidade da produção científica nacional, com a oferta
de facilidades na adoção de um identificador internacionalmente aceito. Este guial,
concebido no âmbito desse acordo, é fruto dos esforços da ABEC e Ibict, com vistas
a apoiar os editores brasileiros na adoção do DOI. Fortalece os laços entre essas
instituições, reforçando o compromisso no apoio aos editores, autores e instituições.
Cecília Leite de Oliveira
Diretora do Ibict
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Data e hora da consulta: 10/02/2021 10:42
Usuário:
07607371931
Nota de Empenho
Espacamento
UG Emitente

Nome da UG Emitente

Moeda

158125

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA

REAL - (R$)

Ano

Tipo

Número

2021

NE

52

Célula Orçamentária
Esfera

PTRES

Fonte de Recurso

Natureza da Despesa

UGR

Plano Interno

1

170772

8100000000

339039

-

L20RLP2001N

Data de Emissão Tipo

Processo

Taxa de Câmbio

Valor

04/02/2021

23348.000222/2021- 0,0000
30

Ordinário

500,00

Favorecido

Nome do Favorecido
29261229000161 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS
Amparo Legal
Código
93

Modalidade de Licitação
INEXIGIBILIDADE

Ato Normativo
LEI 8.666 / 1993

Artigo
25

Parágrafo
-

Incíso
I

Alínea
-

Descrição
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE À ABEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC
CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROPI. (INEXIGIBILIDADE 02/2021)
Local da Entrega
Informação Complementar
15812507000022021
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão Data/Hora
000
04/02/2021 18:12:26

Operação
Inclusão

1

de

2
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Data e hora da consulta: 10/02/2021 10:42
Usuário:
07607371931
Nota de Empenho
Espacamento

Lista de Itens
Natureza de Despesa

Total da Lista

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

500,00

Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Seq.
001

Descrição
Recolhimento contribuição , anuidade. PAgamento de anuidade exercício 2021 A
ssociação Brasileira de Editores Científicos ABEC.

Data
04/02/2021

Operação
Inclusão

Versão Data/Hora
000
04/02/2021 18:12:26

Operação
Inclusão

Quantidade
1,00000

Valor Unitário
500,0000

Valor do Item
500,00

Valor Total
500,00

2

de

2

16/05/2022 13:53
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Publicacoes Reitoria <publicacoes@ifsc.edu.br>

Serviço Crossref para obter um prefixo DOI
2 mensagens
Publicacoes Reitoria <publicacoes@ifsc.edu.br>
Para: Eugênio Telles <contato@geniusdesign.com.br>

13 de maio de 2022 21:00

Prezados,
Precisamos contratar serviço de DOI para algumas revistas científicas do IFSC. Poderiam nos informar os
procedimentos para contratação, bem como os valores?
Cordialmente,

Valdeci Reis
http://lattes.cnpq.br/8541394352992594

Coordenador de Publicações
Portaria do(a) Reitor(a) N° 790, de 24 de março de 2022
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Rua 14 de julho, 150, bairro Coqueiros, CEP 88075-010
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil

Eugênio Telles <contato@geniusdesign.com.br>
Para: Publicacoes Reitoria <publicacoes@ifsc.edu.br>

16 de maio de 2022 13:51

Olá Valdeci, boa tarde.
Agradeço o interesse em cotar o serviço conosco.
Primeiramente, apresento nossa tabela de preços para depósitos DOI:

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b0e8d9dd28&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6614068974602993414&simpl=msg-a%3Ar3145…

1/2

16/05/2022 13:53

E-mail de IFSC - Serviço Crossref para obter um prefixo DOI

Depois de decidida a quantidade e forma de contratação (depósito imediato ou aquisição de lote), o processo de
atribuição DOI conosco possui 2 cenários:

89

Se sua revista/instituição nunca depositou DOI antes, basta preencher o formulário de inscrição
(https://www.crossref.org/_apply/sponsored-member/?id=32347) da CrossRef para gerar um novo prefixo DOI para a
sua organização. Você receberá um email de resposta da CrossRef já informando o seu prefixo e a sua associação
como membro patrocinado pela GeniusDesign. Com este cadastro concluído, já estaremos aptos a depositar para
sua revista.
Se sua revista/instituição já depositou DOI antes, você já possui um prefixo institucional. Ao preencher o formulário
de inscrição da CrossRef, sua solicitação será entendida como um pedido de transferência de patrocínio. A CrossRef
terá o prazo de 2 dias úteis para processar esta solicitação e retornar com um encaminhamento.
Se o seu periódico estiver associado a um prefixo DOI de outra organização, você receberá uma resposta da
CrossRef informando que o periódico apresentado está sob a titularidade de outra organização, constando o prefixo
e o nome desta. Será necessário solicitar a atual organização titular do periódico a transferência de titularidade do
título (ISSN) para a sua organização, através de email com cópia para member@crossref.org.
Tal procedimento não incide custos. Somente depois que a CrossRef tiver transferido a titularidade do periódico para
a sua organização e o seu próprio prefixo sido criado e associado ao patrocínio da GeniusDesign, poderemos
depositar DOIs para você.
Em nossa página há outras informações sobre este processo: https://geniusdesign.com.br/br/periodicos-cientificos/
deposito-doi-crossref#como-trabalhamos
Para que formatemos uma proposta formal, precisamos apenas saber a quantidade de DOIs desejada.
Qualquer dúvida estou à disposição.
Um abraço,
Eugênio Telles
Diretor Executivo
(21) 96418-9728 (WhatsApp)
Marketing Digital e Científico
www.geniusdesign.com.br
Facebook | Instagram | Avaliações
R. Visc. de Pirajá, 414 - sala 718 - Ipanema, Rio de Janeiro, RJ
CNPJ: 27.339.106/0001-70
"O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia."
– Robert Collier

Sender notified by
Mailtrack
[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b0e8d9dd28&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6614068974602993414&simpl=msg-a%3Ar3145…

2/2
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Publicacoes Reitoria <publicacoes@ifsc.edu.br>

Serviço Crossref para obter um prefixo DOI
2 mensagens
Publicacoes Reitoria <publicacoes@ifsc.edu.br>
Para: Acesso Acadêmico <contato@acessoacademico.com.br>

13 de maio de 2022 20:58

Prezados,
Precisamos contratar serviço de DOI para algumas revistas científicas do IFSC. Poderiam nos informar os
procedimentos para contratação, bem como os valores?
Cordialmente,

Valdeci Reis
http://lattes.cnpq.br/8541394352992594

Coordenador de Publicações
Portaria do(a) Reitor(a) N° 790, de 24 de março de 2022
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Rua 14 de julho, 150, bairro Coqueiros, CEP 88075-010
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil

Acesso Acadêmico <contato@acessoacademico.com.br>
Para: Publicacoes Reitoria <publicacoes@ifsc.edu.br>

14 de maio de 2022 15:32

Prezado Prof. Valdeci, boa tarde.
Obrigado pelo contato. Espero que esteja bem!
Somos representantes autorizados pela CrossRef no Brasil. Para os registros DOI oferecemos um serviço
personalizado, absorvendo as tratativas burocráticas desde a coleta dos metadados até a entrega dos registros.
Atualmente nossos valores compreendem um custo fixo com todas as taxas e impostos inclusos. Com a filiação via
membro patrocinado sob nossa custódia / administração o periódico fica isento do pagamento da anuidade de USD
275,00 (duzentos e setenta e cinco dólares americanos) e de todos os custos com o registro DOI, uma vez que o
detentor da administração pagaria à CrossRef por cada unidade de registro realizada. Os valores incluem todas as
taxas, impostos, assim como a variação da cotação entre moedas, o spread bancário referente a cotação, a
manutenção do prefixo e a taxa de serviço. Não cobramos anuidade ou taxa de filiação. O pagamento sempre será
realizado em moeda nacional vigente. Ressaltamos ainda que os registros não possuem data de validade e podem
ser solicitados a qualquer instante pelo editor da revista / periódico.
Para a contratação unitária o valor da unidade estaria definido em: R$ 19,40. Também oferecemos a opção de
contratação para pacotes de registros com descontos promocionais. Os valores seriam:
- 50 registros: R$ 11,60
- 200 registros: R$ 11,20
- 500 registros: R$ 10,80
- 1000 registros: R$ 9,00
Informação importante: sob a custódia da Acesso Acadêmico o periódico sempre possuirá um prefixo DOI exclusivo
à revista, editora ou instituição, não utilizando prefixos "comunitários" - compartilhados entre vários clientes /
parceiros.
Encaminho o link de filiação que permite a solicitação ou transferência do prefixo DOI caso haja interesse em se filiar
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b0e8d9dd28&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7953489144414825683&simpl=msg-a%3Ar4042…

1/2

15/05/2022 11:56
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como membro patrocinado CrossRef via Acesso Acadêmico: https://www.crossref.org/_apply/sponsored-member/?
id=16597
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Espero ter ajudado e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos,
Obrigado desde já,
_____________________________________
Edson < /> Acesso Acadêmico

Tecnologia para Ciência, sem complicação!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b0e8d9dd28&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7953489144414825683&simpl=msg-a%3Ar4042…

2/2

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

09/02/2022 12:14
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

29.261.229/0001-61
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

26/08/1986

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

ABEC BRASIL

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R AZALEIA

399

ANDAR 7 SALA 75

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

18.603-550

CHACARA FLORESTA

BOTUCATU

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ABEC@ABECBRASIL.ORG.BR

(14) 3815-5095

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

24/12/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 09/02/2022 às 12:13:10 (data e hora de Brasília).
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:
Natureza Jurídica:
MEI:
Porte da Empresa:

29.261.229/0001-61
DUNS®: 899806926
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS
ABEC BRASIL
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 22/05/2023
ASSOCIAÇÃO PRIVADA
Não
Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:

Emitido em: 27/05/2022 13:47
CPF: 620.890.139-15
Nome: TEREZINHA CEZARINA WILL

30/08/2022
10/06/2022
30/08/2022
06/01/2023
25/11/2022

1 de

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Consulta realizada em: 19/05/2022 10:18:40
Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS
CNPJ: 29.261.229/0001-61
Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

108

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo
Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 29.261.229/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

22030239147-74

Data e hora da emissão

14/03/2022 08:56:43

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1
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MUNICIPIO DE BOTUCATU
DIVISÃO DA RECEITA
18600-900 - Praça PROF. PEDRO TORRES, 100 CENTRO BOTUCATU SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS
Número: 225908/2022

Data Geração: 17/01/2022

Data de Validade: 16/07/2022

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data,
débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer
débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação
Inscrição Municipal 458491
Contribuinte ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS
CNPJ ou CPF 29.261.229/0001-61
Endereço Rua Azaleia, 399

andar 7 sala 75

Bairro Chácara Floresta Cidade: Botucatu Estado: SP
Endereço de Entrega Rua Azaleia, 399

andar 7 sala 75

Data Emissão:17/01/2022
Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser
verificada na seguinte página da Internet:
http://smarapd.botucatu.sp.gov.br:9999/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicoCertidaoBuscar

Número: 225908/2022
Inscrição: 458491
ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento

Certidão Emitida Gratuitamente
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Botucatu, 28 de março de 2022.

Declaração
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93, E ART. 7º,
INCISO XXXIII, DA CF.

A empresa A Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC Brasil, inscrita no C.N.P.J.
sob nº 29.261.229/0001-61, situada à Rua Azaleia, 399 - Edifício 3 Office, 7º Andar, Sala 75 Bairro Chácara Floresta - CEP 18.603-550 - Botucatu/SP, representada neste ato pelo Sr(a)
Sigmar de Mello Rode, cargo presidente, declara,, sob as penas da lei que, para fins do
disposto no Art. 27, inc. V, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor
de 16 (dezesseis). Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz ( ).

Sigmar de Mello Rode
Presidente da Associação Brasileira de
Editores Científicos – ABEC BRASIL

Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC BRASIL
Escritório Sede: Rua Azaleia, 399 - Edifício 3 Office, 7º Andar, Sala 75 - Bairro Chácara
Floresta - CEP 18.603-550 - Botucatu/SP - Tel/Fax: (14) 3815-5095 – email:
abec@abecbrasil.org.br - CNPJ: 29.261.229/0001-61 Inscrição Estadual: Isenta
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Data e hora da consulta: 26/05/2022 13:35
Usuário:
***.375.279-**

Pré-empenho
UG Emitente
Código
Nome
158516
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
CNPJ
Endereço
11.402.887/0001-60 RUA 14 DE JULHO, 150
COQUEIROS - FLORIANóPOLIS - SC
Município
UF Telefone
FLORIANOPOLIS
SC (48) 3877-9000
Ano
2022

Tipo
PE

Moeda
REAL - (R$)
CEP
88075-010

Número
92

Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
128264

Fonte de Recurso
0100000000

Data de Emissão
26/05/2022

Processo
-

Natureza da Despesa
339039
Taxa de Câmbio
-

UGR
152580

Plano Interno
L00PWP0200N

Valor
1.040,00

Favorecido
Favorecido não informado.
Descrição
memo 16/2022 dcomp-rei pagamento de anuidade da Associação Brasileira de Editores Científicos ¿ ABEC e
fornecimento de serviço para a aquisição do identificador de objeto digital (doi - digital object identifier)
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Operações
Data
26/05/2022

Operação
Inclusão

Versão Data/Hora
000
26/05/2022 13:32:27

Operação
Inclusão

Valor
1.040,00

1

de

1

27/05/2022 13:13

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos
Emitido em 27/05/2022 13:13

Quadro de especificações mínimas
Licitação: 23292.017472/2022-92 - IN 41007/2022 - REI
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS – ABEC E
FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA A AQUISIÇÃO DO IDENTIFICADOR DE OBJETO DIGITAL (DOI Assunto:
DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) PARA AS QUATRO REVISTAS DO IFSC - CAMINHO ABERTO; EJA EM
DEBATE; RTC E RECAT.

Item

Descrição

Unidade

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO
1

Aquisição do Identificador de Objeto Digital (DOI - Digital Object
Identifier) para as quatro revistas do IFSC - Caminho Aberto; Eja em SERVIÇO
Debate; RTC e RECAT.

90

2

Pagamento de anuidade da Associação Brasileira de Editores Científicos
SERVIÇO
– ABEC

1

6,00

540,00

500,00

500,00

Valor Total do Processo: R$ 1.040,00

SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | Copyright © 2005-2022 UFRN - appdocker5-srv2.appdocker5-inst2

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf

1/1
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PROJETO BÁSICO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 41007/2022
PROCESSO Nº 23292.017472/2022-92
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina pretende
contratar a Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC para aquisição do
Identificador de Objeto Digital (DOI - Digital Object Identifier) para as quatro revistas do
IFSC - Caminho Aberto; Eja em Debate; RTC e RECAT e para o pagamento de anuidade,
tal como relacionados na planilha de especificações técnicas mínimas, com base no
Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, e nas demais normas legais e regulamentares.

1. OBJETO
1.1. Pagamento de anuidade da Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC e
fornecimento de serviço para a aquisição do Identificador de Objeto Digital (DOI Digital Object Identifier) para as quatro revistas do IFSC - Caminho Aberto; Eja em
Debate; RTC e RECAT.
Item

Objeto

Quantidade

ABEC Associado

Total R$

1

Aquisição DOI

90

6,00 (1 dólar)

540,00

2

Anuidade

1

500,00

500,00

Total estimado para o período de 1 ano

1.040,00

1.2. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite
de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
O Instituto Federal de Educação de Santa Catarina possui uma estrutura multicampi, e tem,
por fim, ofertar formação e qualificação em diversas áreas, níveis e modalidades de ensino.
Em consonância com a estratégia institucional referenciada no Plano de Desenvolvimento
Institucional e documentos correlacionados, a instituição através da Coordenadoria de
Publicações, gerencia o Portal de Periódicos do IFSC a apoia a editoração de revistas
científicas. O estímulo à produção científica e tecnológica dos pesquisadores e
extensionistas do IFSC é de extrema importância para o avanço e consolidação dos
Programas de Pós-Graduação da instituição.
Para cada artigo publicado pelas revistas científicas da instituição é gerado um Identificador
de Objeto Digital (DOI – Digital Object Identifier).
O DOI é um padrão para identificação de documentos em redes digitais. Composto por
número e letras, é atribuído a um objeto digital para que este seja identificado de forma
única e persistente no ambiente da web, hoje, o veículo de maior potencial de alcance no
processo de comunicação científica. Trata-se de um identificador internacionalmente aceito
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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que, além de garantir a autenticidade dos trabalhos publicados, confere idoneidade à publicação e transparência das informações.
O DOI é amplamente adotado nas instituições públicas e privadas em todo o território nacional
como meio de garantir a integridade dos documentos digitais na web, tornando-se imprescindível
para as publicações atualmente. Destaca-se que com a filiação junto à ABEC será possível a
aquisição do DOI para quaisquer outras publicações científicas do IFSC.
A Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC BRASIL, é uma associação com personalidade
jurídica própria, com fins não lucrativos, de âmbito internacional, que congrega pessoas física e
jurídicas com interesse em desenvolver e aprimorar periódicos científicos; aperfeiçoar a
comunicação e divulgação de informações; manter o intercâmbio de ideias, o debate de problemas
e a defesa dos interesses comuns a comunidade. De acordo com o art. 3º de seu Estatuto, a ABEC
tem por finalidade:
a)
b)
c)
d)

Zelar pelo elevado padrão da forma e conteúdo das publicações científicas;
Manter contato com instituições e associações correlatas dos país e do exterior;
Divulgar regularmente matérias de interesse editorial científico;
Promover congressos, conferências, seminários, encontros e cursos no seu âmbito de
atuação.

Ademais a Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC, é a opção mais vantajosa
para a Instituição, visto que seus associados obtém desconto especial nos eventos da
ABEC e no convênio com o Crossref para a atribuição do DOI e verificação de plágio, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Não associado ABEC Brasil

Associado ABEC Brasil

Deve realizar aporte inicial equivalente a US$ 250,00
Paga US$ 5,00 por DOI registrado

Paga US$ 1,00 por DOI registrado

DOI com data de publicação anterior a 2019 DOI com data de publicação anterior a 2019
US$ 0,75
US$ 0,15
Verificador de plágio US$
documento. Cobrança anual

3,75

por Verificador de plágio US$
documento. Cobrança anual

0,75

por

O fato de o IFSC ser sócio desta instituição permite que as equipes editoriais tenham
acesso a várias capacitações (Webinar e minicursos gratuitos) qualificando, desta forma,
ainda mais nossas revistas científicas. A execução desse serviço está revista no PAT 2022
– 0PPPI-P202/22 – Programa de Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico para a
sociedade – Fomentar as publicações institucionais.
Diante do acima exposto, faz-se necessário o pagamento da anuidade, para manter a filiação, bem como, o andamento da atribuição do DOI aos artigos científicos e demais benefícios de filiação dos periódicos.

2.2 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A administração do Instituto Federal de Santa Catarina pretende contratar a Associação
Brasileira de Editores Científicos – ABEC por Inexigibilidade de Licitação, embasado no
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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Caput do artigo 25 da Lei 8688/1993, pois é a única apta a atender as necessidades do IFSC
de forma eficiente e econômica. Ademais, apesar de não ser a única empresa a fornecer o DOI é a
única que por meio de seus serviços, dá aos seus associados descontos na aquisição do DOI,
conforme demonstrado no item 2.

3. ESTIMATIVA DE CUSTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. O valor total da anuidade na categoria de Associado Institucional é de R$ 500,00
(quinhentos reais ao ano), comprovado através de consulta ao site da Associação:
www.abecbrasil.org.br e também por meio de empenho de outras instituições, conforme
demonstrado nos anexos.
Já para a aquisição dos DOI – para as quatro revistas do IFSC - Caminho Aberto; Eja em
Debate; RTC e RECAT (aproximadamente 40 obras para a Caminho Aberto; 20 obras para
a RTC; 20 obras para a Eja em Debate e 10 obras para RECAT), estimou-se o valor de
R$ 540,00/ano, tendo em vista o a quantidade de DOI emitido e valor pago pelo IFSC pelo
mesmo serviço no ano de 2021, e conforme tabela apresentada na página 18 do “Guia do
Usuário do Digital Object Identifier”, disponível no site da ABEC> Publicações.
Item

Objeto

Quantidade

ABEC Associado

Total R$

1

Aquisição DOI

90

6,00 (1 dólar)

540,00

2

Anuidade

1

500,00

500,00

Total estimado para o período de 1 ano

1.040,00

3.2. Ressaltamos que a quantidade aqui apresentada é estimada para o período de 1
ano e que o valor cobrado por DOI é de $1 (um) dólar e que foi considerado o valor
do dólar R$ 6,00 (seis) reais, a fim de facilitar os calculo. Estima-se que o valor da
contratação para o período de 5 (cinco) anos será de R$ 5.200,00 (Cinco mil e
duzentos reais).
3.3. O valor estimado de R$ 6,00 (seis reais) poderá sofrer alterações durante a
execução do contrato, visto que dependerá da cotação do dólar quando do seu
faturamento.
3.4. Para comprovar a razoabilidade do valor e demonstrar que a ABEC é a única que por meio de
seus serviços, dá aos seus associados descontos na aquisição do DOI, buscamos no mercado
outras empresas credenciadas a Crossref, tais como: Acesso Acadêmico e GeniusDesign, como
demonstrado abaixo:
Item

Objeto

Quantidade ABEC Associado

Acesso
Academico

GeniusDes
ign

1

Aquisição DOI

1

19,40

18,00

6,00 (1 dólar)

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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4.1. Estar devidamente cadastrado, junto ao sistema SICAF ou possuir a documentação
obrigatória atualizada:
4.1.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
4.1.2. Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal
relativo à sede da licitante;
4.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;
4.1.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante;
4.1.5. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
4.1.6. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
4.1.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do
Trabalho
4.1.8. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) emitida no portal
da transparência, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA) emitida no CNJ e Cadastro dos
Inabilitados e Inidôneos emitido pelo TCU).
4.2. Indicar o preço, inclusos impostos (federais, estaduais, municipais), taxas, seguros,
fretes e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a formação do preço;
4.3. Disponibilizar prefixo, usuário e senha a CONTRATANTE fornecido pelo Crossref;
4.4. Informar qualquer ocorrência anormal dos DOIs, quando questionado pela
CONTRATANTE;
4.5. Oferecer orientação técnica nas submissões do DOI;
4.6. Repassar por meio de fatura, a quantidade total de DOIS utilizados, assim que
disponibilizados pelo Crossref;
4.7. Substituir ou refazer os serviços, objeto deste Projeto Básico, que estiverem fora das
especificações contidas na proposta de preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, após a
comunicação formal do IFSC. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que formalizado,
justificado e aceito pelo IFSC;
4.8. Executar todo o objeto no prazo, nas condições e locais conforme consta neste Projeto
Básico;
4.9. Assinar o contrato no prazo de 5 dias úteis, a contar da convocação.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Informar imediatamente à CONTRATADA sobre as intercorrências dos DOIs;
5.2. Efetuar o pagamento dentro dos prazos legais;
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

118

5.3. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente a contratação;
5.4. Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos
necessários que eventualmente venham a ser solicitados;
5.5. Utilizar os identificadores (DOI NUMBER) somente nos termos e condições aprovadas pela ABEC
e pela entidade PILA (Crossref);
5.6. Aplicar as penalidades pelo descumprimento parcial ou total das obrigações assumidas,
sanções que incluirão o registro de ocorrência junto ao sistema SICAF e até restrições
quanto à contratação junto a Administração Pública Federal.

6. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA
6.1. Todos os serviços deverão ser executados no território nacional, tendo como base a Sede da
ABEC – Associação Brasileira de Editores Científicos na Rua Azaleia, 399, Edifício 3 – Office, 7ª
Andar, sala 75, na cidade de Botucatu/SP, CEP 18603-550.

6.2. Os DOIs para o Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, serão solicitados para a
ABEC, a medida que as equipes editoriais avaliarem os artigos e recomendarem a
publicação.
6.3. Os DOIs deverão ser solicitados a ABEC por meio da plataforma “Crossref”
(https://www.crossref.org/) utilizando o prefixo do IFSC e as informações cadastrais da
revista científica.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADE DE SERVIÇO A SER
CONTRATADO
7.1. A estimativa da quantidade de serviço a ser contratado será:

Item

01

Descrição

Emissão de DOI (Digital Object Identifier)

–

Revista Caminho Aberto.

Emissão de DOI (Digital Object Identifier)
02

03

–

Revista RTC.

Emissão de DOI (Digital Object Identifier)

–

Unidade

Qtd Estimada

R$ Unitário

Código
numérico

40

6,00

Código
numérico

20

6,00

120,00

20

6,00

120,00

Código
numérico

Revista Eja em Debate.

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

R$ Total

240,00
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04

Emissão de DOI (Digital Object Identifier)

–

Revista RECAT.

05

Anuidade ABEC (Associação Brasileira dos
Editores Científicos).

Código
numérico

10

Código
numérico

1

60,00
6,00

500,00
500,00

Total Estimado para 1 ano R$

1.040,00

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes da contratação serão consultadas a cada exercício financeiro,
de acordo com o especificado no item 7 deste Projeto Básico. Para o ano de 2022,
declaramos que há disponibilidade orçamentária e financeira para atender as despesas
estimadas em questão, considerando as informações prestadas pelo Departamento de
Orçamentos e Finanças do IFSC, confirmadas pelo pré-empenho nº 2022PE00092, com as
seguintes classificações:
Orçamento através da Natureza da Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho Resumido
128264, Fonte de Recursos 0100000000, Pano interno L00PWP0200N, UGR 152580, valor
máximo a ser contratado de R$ 1.040,00 (Um mil e quarenta reais).

9. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
9.1. Em caso de não envio da documentação de habilitação, inexecução do objeto, erro de
execução, execução imperfeita, mora de execução, quantidade inferior ao solicitado, não
prestação de garantia do material, inadimplemento contratual ou não veracidade das
informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativa,
garantida prévia defesa:
I – advertência.
II - multas:
a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do somatório dos itens entregues com atraso
(NE), por dia de atraso na entrega do material, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo
valor
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Emprenho (NE), por infração a
qualquer cláusula ou condição deste Projeto Básico, não especificada na alínea “a”
deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preços vencedora, no caso
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de recusa injustificada da licitante adjudicatária em retirar a Nota de Empenho ou
deixar de apresentar os documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas
neste Projeto Básico.
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preços, no caso de rescisão
do contrato por ato unilateral da administração, motivada por culpa da Contratada,
garantida a prévia defesa, independente das demais sanções cabíveis;
e) de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de nãosubstituição do material no prazo determinado, caso não esteja de acordo com a
especificação exigida neste Projeto Básico, limitada a incidência a 10 (dez) dias úteis.
Após o décimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do
material e/ou a sua substituição, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução
total da obrigação assumida;
III - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo
prazo de até 02 (DOIS) anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da
sua proposta, não retirar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa,
sem prejuízo das multas previstas no item II.
9.2. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados
da respectiva intimação.
9.3. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento
de licitar e contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período,
sem prejuízo das multas aqui estipuladas e também previstas na Lei 8.666/93.
9.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será cobrado
administrativa e/ou judicialmente, com a inscrição na Dívida Ativa da União.
9.4.1. Não havendo o pagamento da multa no vencimento constante na GRU e, inexistente
garantia contratual, haverá a atualização dos valores conforme fórmula constante no item
10 deste Projeto básico.
9.5. As sanções previstas nos incisos I e III deste item poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II.

10. DO PAGAMENTO
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10.1. O pagamento do fornecimento dos DOIs deverá ser efetuado quando da emissão do
boleto referente ao número de pedidos feitos pelo IFSC e anuidade será paga mediante
emissão do boleto ou fatura.
10.2. No ato da contratação, A CONTRATANTE associada da CONTRATADA, desde que
esteja quite com as suas contribuições sociais, terá direito ao desconto de 80% (oitenta por
cento) no valor do(s) DOI(s). Dessa forma, o valor unitário do DOI para associado está
estipulado em U$ 1,00 (um Dólar).
10.3. No valor fixado para cada DOI, delineado no item 10.2, está embutido o valor do IOF,
não havendo nenhum acréscimo à CONTRATANTE.
10.4. A conversão do dólar em moeda nacional será realizada pela cotação do câmbio da
data de recebimento da fatura pela CONTRATADA. Ademais, será apurado e computado
IOF, sendo aplicável a alíquota e a base de cálculo da data de recebimento da fatura pela
CONTRATADA.
10.5. Serão retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem
como a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre
os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto desta licitação,
conforme IN RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e alterações.
10.6. Não haverá a retenção prevista no subitem 10.5 caso a Contratada seja optante pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, ou se encontre em uma das situações elencadas no artigo 4º
da IN RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da Contratante, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o
índice de compensação financeira, devido pelo Contratante será calculado mediante
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = encargos moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da prestação a ser paga
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = TX
365

I = 6/100

I = 0,00016438

365

TX = Percentual da Taxa anual = 6%.

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

122

11. DO REAJUSTE
Os preços estipulados no item 10.2 serão reajustados, de forma automática, quando a
agência de registro do DOI, a Crossref, reajustar/aumentar os valores do DOI.

12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Básico.
12.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto
Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique
assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
12.7. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
12.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
13.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser renovado até o limite de
60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.
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13.2. Conforme determina o Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, a duração dos contratos ficará
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos à
prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ser prorrogados
por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosos para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses. Portanto, como regra, a
fixação do prazo de vigência dos contratos para a prestação de serviços de natureza
contínua deve levar em consideração a obtenção de melhor preço e de condições mais
vantajosas para a administração e não a vigência dos respectivos créditos orçamentários.
13.3. O prazo de vigência de 60 (sessenta) meses traz benefícios à administração
principalmente no que tange a procedimentos administrativos e emprego de pessoal, visto
que teremos uma redução de 80% nos procedimentos para prorrogação contratual.

Por todo o exposto, propomos a aprovação do presente Projeto Básico.

Aprovadas as condições estabelecidas, encaminhe-se o Processo a Unidade
requisitante para as providências que se fizerem necessárias relativas à definição da
proposta mais vantajosa para a Administração, após o que, restitua-se à Pró-Reitoria de
Administração para encaminhamento ao parecer jurídico, com vistas à realização do
pretendido processo.

Florianópolis, 26 de maio de 2022.

VALDECI REIS
Coordenador de Publicações
Portaria do(a) Reitor(a) N° 1064, de 13 de abril de 2022
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
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DE ACORDO,

Autorizo o prosseguimento do presente processo na forma apresentada neste Projeto
Básico
Encaminhe-se ao Departamento competente para continuidade.

FLAVIA MAIA MOREIRA
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação-PROPPI
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TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº ......../2022, QUE FAZEM ENTRE SI
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
-IFSC
E
A
EMPRESA
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS –
ABEC BRASIL.
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, sediado a
Av. 14 de julho 150 - Coqueiros - Florianópolis – SC, CEP:88075-010, inscrito no CNPJ sob o nº
11.402.887/0001-60, neste ato representado pelo Pró-Reitor de Administração o Senhor Aloisio da Silva
Junior, nomeado pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de
............... de ..........., portador da matrícula funcional nº ...................................., doravante denominada
CONTRATANTE, e o Empresa ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS –

ABEC BRASIL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.261.229/0001-61, sediada na Rua Azaleia, 399 – 7º
andra, sala 75 – Chacará Floresta – Botucatu – SP – CEP 18603-550, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor XXXX, portador do CPF nº XXXXX , tendo em vista
o que consta no Processo nº 23292.017472/2022-92 de Inexigibilidade de Licitação e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitação n° n° 41007/2022, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de Pagamento de anuidade da Associação

Brasileira de Editores Científicos – ABEC e fornecimento de serviço para a
aquisição do Identificador de Objeto Digital (DOI - Digital Object Identifier) para as
quatro revistas do IFSC - Caminho Aberto; Eja em Debate; RTC e RECAT , que serão
prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico, anexo deste Contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é 12 (doze) meses, com início na data de
.........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogados por interesse das
partes na forma no §4º do Art. 57, II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;
2.2.Conforme determina o Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, a duração dos contratos ficará adstrita à
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos à prestação de serviços a
serem executados de forma contínua, que poderão ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosos para a administração, limitada a 60 (sessenta)
meses. Portanto, como regra, a fixação do prazo de vigência dos contratos para a prestação de serviços
de natureza contínua deve levar em consideração a obtenção de melhor preço e de condições mais
vantajosas para a administração e não a vigência dos respectivos créditos orçamentários.
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2.3. O prazo de vigência de 60 (sessenta) meses traz benefícios à administração principalmente no que
tange a procedimentos administrativos e emprego de pessoal, visto que teremos uma redução de 80% nos
procedimentos para prorrogação contratual.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. Ressaltamos que a quantidade aqui apresentada é estimada para o período de 1 ano e que o valor
cobrado por DOI é de $1 (um) dólar e que foi considerado o valor do dólar R$ 6,00 (seis) reais, a fim de
facilitar os calculo. Estima-se que o valor da contratação para o período de 5 (cinco) anos será de R$
5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais).
Item

Objeto

Quantidade

ABEC Associado

Total R$

1

Aquisição DOI

90

6,00 (1 dólar)

540,00

2

Anuidade

1

500,00

500,00

Total estimado para o período de 1 ano

1.040,00

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho: 171270
Elemento de Despesa: 339039
PI:
Pré empenho nº
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. Os preços estipulados na cláusula terceira serão reajustados, de forma automática,

quando a agência de registro do DOI, a Crossref, reajustar/aumentar os valores do DOI.
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo deste
Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas Projeto Básico, anexo
deste Contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo
deste Contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo deste Contrato.
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

128

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos
contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
16.1. As partes declaram-se ciente dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) (“LGPD”), e obrigam-se a adotar todas as
medidas razoáveis para garantir o uso legalmente autorizado destes dados, por si, bem como seu pessoal,
colaboradores, Empregados e subcontratados, que utilizem os Dados Protegidos, na extensão autorizada
na referida LGPD.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da
Seção Judiciária de Florianópolis - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Florianópolis - SC, .......... de.......................................... de 2021.

___________________________________
Representante legal da CONTRATANTE

________________________________
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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Portaria do(a) Reitor(a) N° 1507, de 30 de maio de 2022
O Reitor do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA, no uso da competência que lhe confere a Lei n° 11.892/2008 e o Decreto de 9 de
agosto de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2021, edição 150, seção 2,
Página 1,
Considerando o memorando eletronico 19/2022 - COLICIT-REI;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para fiscais de Contrato do processo nº 23292.017472/202292, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 41007/2022, para o pagamento de anuidade da
Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC e fornecimento de serviço para a aquisição
do Identificador de Objeto Digital (DOI - Digital Object Identifier) para as quatro revistas do IFSC Caminho Aberto; Eja em Debate; RTC e RECAT.
Fiscal Administrativo: VALDECI REIS - SIAPE: 2059235
Fiscal Técnico: VALDECI REIS – SIAPE: 2059235
Fiscal Suplente: LUCIANE FARIAS CARNEIRO – SIAPE: 1495885
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

MAURICIO GARIBA JUNIOR

ANDREA MARTINS ANDUJAR
Autenticado Digitalmente

BOLETIM DE SERVIÇO IFSC - 31/05/2022
https://sipac.ifsc.edu.br/public
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DECLARAÇÃO

Eu VALDECI REIS, Matrícula SIAPE 2059235, declaro que em atendimento ao art.
41, parágrafos § 1º a 3° da IN 05/2017, tenho ciência da minha indicação para realizar a
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA do contrato para pagamento de anuidade da
Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC e fornecimento de serviço para a aquisição do
identificador de objeto digital (doi - digital object identifier) para as quatro revistas do IFSC –
Caminho Aberto; EJA em Debate; RCT e RECAT, oriundo do Processo 23292.017472/202292, Inexigibilidade de licitação nº 41007/2022.
Confirmo ainda ciência das atribuições da fiscalização, previstas na IN 05/2017, em
especial nos Art. 39 e Anexo VIII.
Art. 39. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o
conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados
previstos pela Administração para os serviços contratados, verificar a
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como
prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação
pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento,
eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com
vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de
problemas relativos ao objeto.

Comprometo-me, quando do meu desligamento ou afastamento definitivo desta
fiscalização, atendendo ao art. 42, § 3º da IN 05/2017, elaborar relatório registrando as
ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período.
Os motivos para a minha indicação foram apresentadas e estão descritas no
formulário anexo.

CAPACITAÇÃO
Art. 43 e parágrafo único da IN 05/2017:
Art. 43. O encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por não se tratar
de ordem ilegal, devendo expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações técnicas
que possam impedir o diligente cumprimento do exercício de suas atribuições, se for o caso.
Parágrafo único. Ocorrendo a situação de que trata o caput, observado o § 2º do art. 42, a
Administração deverá providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das
atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com
a qualificação requerida.
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X Concordo com os termos acima e em
conformidade com o Parágrafo único
do art. 43, da IN 05/2017, necessito
de qualificação para o desempenho
das atribuições de fiscal de contrato.

X Concordo com os termos acima e me
considero apto a desempenhar o
papel de fiscal deste contrato, sem a
necessidade de capacitação imediata
para tal.

Florianópolis, 24 de maio de 2022.

Valdeci Reis

Déborah Rejane Magno Ribas

Coordenador de Publicações

Diretora de Administração
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DECLARAÇÃO

Eu LUCIANE FARIAS CARNEIRO, Matrícula SIAPE 1495885, declaro que em
atendimento ao art. 41, parágrafos § 1º a 3° da IN 05/2017, tenho ciência da minha
indicação para realizar a fiscalização SUPLENTE do contrato para pagamento de anuidade
da Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC e fornecimento de serviço para a
aquisição do identificador de objeto digital (doi - digital object identifier) para as quatro
revistas do IFSC – Caminho Aberto; EJA em Debate; RCT e RECAT, oriundo do Processo
23292.017472/2022-92, Inexigibilidade de licitação nº 41007/2022.
Confirmo ainda ciência das atribuições da fiscalização, previstas na IN 05/2017, em
especial nos Art. 39 e Anexo VIII.
Art. 39. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o
conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados
previstos pela Administração para os serviços contratados, verificar a
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como
prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação
pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento,
eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com
vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de
problemas relativos ao objeto.

Comprometo-me, quando do meu desligamento ou afastamento definitivo desta
fiscalização, atendendo ao art. 42, § 3º da IN 05/2017, elaborar relatório registrando as
ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período.
Os motivos para a minha indicação foram apresentadas e estão descritas no
formulário anexo.

CAPACITAÇÃO
Art. 43 e parágrafo único da IN 05/2017:
Art. 43. O encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por não se tratar
de ordem ilegal, devendo expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações técnicas
que possam impedir o diligente cumprimento do exercício de suas atribuições, se for o caso.
Parágrafo único. Ocorrendo a situação de que trata o caput, observado o § 2º do art. 42, a
Administração deverá providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das
atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com
a qualificação requerida.

X Concordo com os termos acima e em

X Concordo com os termos acima e me
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conformidade com o Parágrafo único
do art. 43, da IN 05/2017, necessito
de qualificação para o desempenho
das atribuições de fiscal de contrato.

considero apto a desempenhar o
papel de fiscal deste contrato, sem a
necessidade de capacitação imediata
para tal.

Florianópolis, 24 de maio de 2022.

LUCIANE FARIAS CARNEIRO

Déborah Rejane Magno Ribas

Assessora da Pró-reitoria de Pesquisa

Diretora de Administração
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ANEXO
INDICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO
Contrato Nº
Processo Nº

23292.017472/2022-92

Inexigibilidade de Licitação Nº

41007/2022

Objeto

pagamento de anuidade da Associação Brasileira de Editores
Científicos – ABEC e fornecimento de serviço para a
aquisição do identificador de objeto digital (doi digital object identifier) para as quatro revistas do IFSC
– Caminho Aberto; EJA em Debate; RCT e RECAT,
Fiscalização Administrativa

Servidor (titular):

Valdeci Reis

Cargo:

Coordenador de Publicações

Formação:
Motivos para a indicação do
servidor:
Possui outras fiscalizações?
Quais?
Servidor (Suplente):

LUCIANE FARIAS CARNEIRO

Cargo:

Assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa

Formação:
Motivos para a indicação do
servidor:
Possui outras fiscalizações?
Quais?
Fiscalização Técnica
Servidor (titular):

Valdeci Reis

Cargo:

Coordenador de Publicações

Formação
Motivos para a indicação do
servidor:
Possui outras fiscalizações?
Quais?
Servidor (Suplente)
Cargo
Formação
Motivos para a indicação do
servidor:
Possui outras fiscalizações?
Quais?
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Gestor do Contrato
Servidor (titular):
Cargo:
Formação
Motivos para a indicação do
servidor:
Possui outras fiscalizações?
Quais?
Servidor (Suplente)
Cargo
Formação
Motivos para a indicação do
servidor:
Possui outras fiscalizações?
Quais?

Florianópolis, 24 de maio de 2022.

Déborah Rejane Magno Ribas
Diretora de Administração
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